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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
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การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อค้นหากระบวนการพัฒนานกัวิจยัชมุชนจากชุมชนต้นแบบ

ที่มีการพัฒนานักวิจัยชุมชน และ2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน  ผู้ วิจัย
ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษา  โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  2 ระยะตาม
วตัถปุระสงค์การวิจยั ด าเนินการในพืน้ที่อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก มีนกัวิจยัชุมชนที่ผ่านการคัดเลอืกตาม
คณุสมบติัที่ก าหนดเป็นผู้ ร่วมวิจยั จ านวน 21 คน  ผลการศกึษาพบผลดงันี ้

ผลการศกึษาพืน้ที่ต้นแบบ พบกระบวนการพฒันานักวิจยัชมุชน 9 ขัน้ตอน โดยแบ่งกระบวนการ
ได้เป็น 3 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลงั ประกอบด้วย รวมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก 2) ขัน้การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
สร้างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม เรียนรู้จากการปฏิบติั: ไปอย่างมวยวดั วิเคราะห์ตนเองหาพี่เลีย้งมาเติมเต็ม 
และปฏิบัติซ า้ท าอย่างมีหลกัการและฐานคิด และ3) ขัน้การสงัเคราะห์ผลและส่งต่อ ประกอบด้วย ร่วมกันคิด
ประมวลผลข้อมูลรวบยอด และน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ ผลการศึกษากระบวนการสร้างและพฒันานักวิจัย
ชุมชน พบการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม 
ส าหรับรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน  พบ 4 ขัน้ตอนส าคัญ ประกอบด้วย 1) ค้นหาตนเอง  2) 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ปฏิบัติซ า้และสะท้อนผล และ 4) ไม่ท าโดยล าพังค้นหาเครือข่าย ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญในการวิจัยครัง้นี  ้ผลจากการวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี  ้เป็นรูปแบบที่มาจากผู้
ร่วมวิจยัที่เป็นผู้มีพืน้ฐานและประสบการณ์การวิจัย ดังนัน้บคุคลหรือหน่วยงานที่จะน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ควร
ค านึงถึงพื น้ฐานของผู้ ได้ รับการพัฒนา  คือต้องเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเพื่อชุมชนหรือมี
ประสบการณ์ในกระบวนการวิจยัมาแล้ว 
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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. 
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กิ ต ติก รรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

การศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษานอกจากความรู้ และประสบการณ์ในเชิงวิชาการแล้ว ใน
ระหวา่งทางมีบททดสอบมากมายท่ีให้เราได้เรียนรู้และฝ่าฟันเพ่ือให้ถึงจดุหมายปลายทาง  ส าหรับ
การเรียนแบบเน้นวิจยันีย่ิ้งต้องอาศยัความอดทน ความรับผิดชอบ เป็นอย่างมาก เน่ืองจากสว่นใหญ่
เป็นการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน โดยมีปริญญานิพนธ์เป็นบททดสอบหนึ่งส าหรับการ
เรียนรู้ ภายใต้การดแูลและให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

ผู้ ท่ีคอยเคียงข้างและท าให้ข้าพเจ้าก้าวผา่นความกลวั ความท้อ ความไมก่ระจ่างในหลายๆ 
อย่าง และอยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จในการศกึษาระดบัปริญญาเอกของข้าพเจ้าในครัง้นี  ้คืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลกั ท่ีคอยชีแนะแนวทางให้แก่ข้าพเจ้าในทกุๆอย่างโดยไม่มีเง่ือนไข ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ จนัประเสริฐ ผู้อยู่เบือ้งหลงัความส าเร็จของข้าพเจ้าในครัง้นี  ้ เป็นผู้ ชี ้
ทางสวา่ง ชีแ้นะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการศกึษาและประสบการณ์ชีวิตแก่ข้าพเจ้าด้วยเมตตาจิต  
รวมถึงคอยให้ก าลงัใจ ประคบัประคอง เช่ือมัน่ในตวัข้าพเจ้า และสนบัสนนุข้าพเจ้าในทุกๆ อย่าง จน
ข้าพเจ้าสามารถประสบความส าเร็จได้ในวนันี ้

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ข าเพชร อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ีคอยให้
ค าปรึกษามาตัง้แตข้่าพเจ้าเรียนระดบัปริญญาตรีจนถึงทกุวนันีด้้วยความเมตตาตอ่ข้าพเจ้า อาจารย์
เปรียบเสมือนสายชาร์ตท่ีเมื่อเข้าไปหาแล้วจะมีพลงักลบัมาทกุครัง้ 

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ดษุฎี โยเหลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธนา ไชยจู
กุล ท่ีกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับข้าพเจ้า ขอขอบพระผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ ท่ีกรุณาเป็นคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แก่ข้าพเจ้า รวมถึงให้ค าปรึกษาและแนะน าสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเสมอมา ขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์ ท่ีท่านกรุณาเป็น
ประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แก่ข้าพเจ้า และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์งานวิจัยของ
ข้าพเจ้า 

ขอขอบพระคุณนักวิจัยชุมชนทุกท่านซึ่งเป็นผู้ ร่วมวิจัยและเป็นครูท่ีมีส่วนส าคญัในการ
น าพาให้ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จในวนันี ้ซึ่งทกุคนให้ความร่วมมือและมีความตัง้ใจในการพฒันา
ตนเองจากกิจกรรมท่ีข้าพเจ้าด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ให้ความร่วมมือและควาเมตตาต่อ
ข้าพเจ้าตลอดระระเวลาท่ีท าวิจยั ร่วมเดินด้วยกนัจนท าให้ข้าเจ้ามีวนันี ้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีคอยประสิทธ์ิ
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ประสาทวิชาแก่ข้าพเจ้าจนกระทั่งข้าพเจ้าประสบความส าเร็จในการเรียน  ขอขอบพระคุณพ่ีๆ 
เจ้าหน้าท่ีในสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีคอยให้การช่วยเหลือ ประสานงานให้ข้าพเจ้าทุก
ด้านอย่างเป็นกลัยาณมิตร 

ขอขอบพระคณุคณุแม ่คณุพ่อ และครอบครัว ของข้าพเจ้าท่ีสนบัสนนุลกูคนนีใ้นทุกๆเร่ือง 
และคอยเป็นก าลงัใจให้ลกูคนนีก้้าวถึงความส าเร็จได้อย่างทกุวนันี  ้

ขอขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค อดีตผู้อ านวยการศนูย์วิทยาศาสตร
ศึกษา ท่ีท่านให้โอกาสและสนับสนุนให้ข้าพเจ้าก้าวหน้าเสมอมา  ขอขอบพระคณุคณาจารย์และ
บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาทุกๆคน  ท่ีให้เวลา ให้โอกาส ให้การช่วยเหลือ และก าลังใจแก่
ข้าพเจ้าเสมอมา 

ขอขอบพระคณุกัลยาณมิตรทกุท่านท่ีไมไ่ด้เอ่ยนามในท่ีนี  ้ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้า
ทัง้ตอนเก็บข้อมลู เป็นก าลงัใจ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ ทกุๆ อย่าง และมีสว่นให้ข้าพเจ้าส าเร็จได้ในวนันี ้

สดุท้ายข้าพเจ้าขอขอบคณุตวัเองท่ีอดทน และสู้กับความยากล าบากหลายๆ อย่างท่ีผ่าน
เข้ามาในช่วงของการเรียนระดบัปริญญาเอกนี ้จนท าให้สามารถศกึษาได้ส าเร็จในวนันี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
การพัฒนาท่ีส าคญัและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ คือการพัฒนาคนให้มีศกัยภาพ

และมีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ได้ ดงัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ียังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พฒันา อนัเห็นได้ชดัจากยทุธศาสตร์ท่ี 1 ท่ีมุง่เน้นการเสริมสร้างและพฒันาทนุมนษุย์ โดยผลกัดนั
ให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งด้วยการส่งเส ริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อีกทัง้ยังให้
ความส าคญักับการวิจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแก้ปัญหาสงัคม โดย
สนับสนนุการท าวิจัยร่วมกับชุมชนท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพและความต้องการของพืน้ท่ี เพ่ือช่วย
เสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัและพฒันาของท้องถ่ิน สามารถน าผลงานวิจยัไปช่วยสร้างมลูค่าเพ่ิม
และแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยคุศตวรรษท่ี 21 (ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2559) นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรม
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศยั
องค์ความรู้จากการวิจัยด้วยเช่นกัน ดังในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ท่ีให้ความส าคัญกับการวิจัยและ
นวตักรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานของประเทศโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้สามารถใช้องค์
ความรู้พืน้ฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์แก้ปัญหาทางสังคมและพัฒนาสังคมได้ (สภา
นโยบายวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ.  2560)  

การพฒันาชมุชนโดยเฉพาะชมุชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแขง็อย่างยัง่ยืน คนในชมุชนเป็น
ปัจจัยส าคญัในการขบัเคลื่อนการพัฒนา องค์กรชุมชนจะมีศกัยภาพไม่ได้หากคนในชุมชนขาด
จิตส านึก ขาดความรู้ความเข้าใจในการก าหนดประเด็นปัญหา การพัฒนาทางเลือกเพ่ือด าเนิน
กิจกรรม การบริหารจดัการ การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพัฒนาวิสยัทศัน์ การ
พฒันาทรัพยากรบคุคลหรือการเตรียมคน จึงเป็นสิ่งส าคญัในการสร้างความส าเร็จของการพฒันา
ในระดบัชุมชน ดงันัน้การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนจึงควรให้ความส าคญักบัการพฒันา
คนในชุมชนด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ต้องเสริมสร้างให้คนในชุมชนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ มี
ความสามารถในการจดัการกบัสภาพปัญหาตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง น าไปสูก่ารเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน
กบัคนอ่ืนอย่างเอือ้อาทร เป็นพืน้ฐานของการสร้างความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรมประเพณี คณุคา่ ความสมัพันธ์ของชมุชนท้องถ่ิน เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกันของ
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คนในชุมชนเอง (โกวิทย์ พวงงาม. 2553) ท่ีผ่านมาการส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนมีการ
ด าเนินการหลากหลายวิธีการ เช่น การให้ความรู้ การฝึกอบรม การท าวิจัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
โดยหน่วยงานท่ีเข้าไปด าเนินการมีทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่ง
สามารถสร้างศกัยภาพให้แก่ชมุชนได้ในระดบัหนึ่ง แตก่็ยงัไมอ่าจท าให้ชมุชนสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยัง่ยืน (กาญจนา ทองทัว่.  2552)  

การวิจยัจดัเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาประเทศ เป็นกระบวนการ
ในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ น่าเช่ือถือและเป็นเคร่ืองมือส าคัญประการหนึ่งของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งควรสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมวิจัยในทุกพืน้ท่ี ทกุกลุ่มคน 
ทกุวยั โดยวฒันธรรมวิจยัเป็นผลรวมของความเช่ือ เจตคติท่ีมีต่อการวิจัย ซึ่งสะท้อนออกมาในรูป
ของการด าเนินงานทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ตัง้แต่นโยบาย การวางแผน และการบริหาร
งานวิจัย ในทุกระดับ (Pratt, Margarrit, & Coy. 1999 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2555) จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยท่ีมีคณุค่าสามารถเป็นข้อมลูส าคญัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาของประเทศทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นพลงัในการ
สร้างสรรค์และพฒันาประเทศ ในปัจจุบนัเป็นท่ีปรากฏชดัเจนวา่ผู้น าประเทศตลอดจนประชาชน
ตระหนกัในความส าคญัของการวิจยั โดยได้บรรจปุระเดน็การวิจยัไว้ในนโยบายส าคญัของประเทศ 
รวมทัง้ได้ทุ่มเททรัพยากรทัง้เงิน ทรัพย์สิน และสติปัญญาของคนในชาติให้แก่การวิจยั (ส านกังาน
คณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ.  2550) นอกจากผลงานวิจยัจะน ามาแก้ปัญหาให้กบัประเทศชาติ 
สงัคม และชุมชนแล้ว ยังช่วยพัฒนาคนท าวิจัยให้มีคุณภาพอีกด้วย โดยเป้าหมายท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งของการวิจยั คือการพฒันานักวิจัย ซึ่งการท าวิจัยเป็นการพัฒนาวิธีคิดของนกัวิจยัให้
มีคุณภาพมากขึน้ มีวิธีคิดแบบมีเหตุผลเป็นไปตามตรรกะ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และ
สามารถสงัเคราะห์มองเห็นความเช่ือมโยงของความสมัพนัธ์ระหว่างสรรพสิ่งตา่ง ๆ ท่ีไมป่รากฏแก่
สายตาแตจ่ะมองเห็นได้ด้วยตาแห่งปัญญา (กาญจนา แก้วเทพ.  2548) การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
เองก็เช่นเดียวกัน หากสามารถสร้างวฒันธรรมวิจัยให้เกิดขึน้กับคนในชุมชนควบคู่ไปกับการ
พฒันาชมุชนด้วยจะท าให้การพฒันามีความเข้มแขง็และยัง่ยืนมากย่ิงขึน้ เพราะนอกจากชาวบ้าน
จะสามารถใช้กระบวนการวิจยัซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาในการคิดวางแผนเพ่ือการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบแล้ว การพัฒนาท่ีมาจากเจ้าของพืน้ท่ีหรือเจ้าของปัญหาเองเป็นการแก้ปัญหาท่ี
ตรงกบัสาเหตท่ีุแท้จริง เพราะเจ้าของปัญหาย่อมเป็นผู้ ท่ีคลกุคลีและรู้ถึงสาเหตขุองปัญหาดีท่ีสดุ 
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จากพัฒนาการของงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ชาวบ้านในหลายพืน้ท่ีมีประสบการณ์กับ
งานวิจยัอยู่บ้างทัง้ประสบการณ์โดยตรงในฐานะผู้ ร่วมวิจยัและประสบการณ์ในฐานะกลุม่ตวัอย่าง 
ซึ่งชาวบ้านสว่นใหญ่ไมค่อ่ยได้เห็นผลจากงานวิจัยท่ีตนเป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัหรือได้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยนัน้ ทัง้นีป้ระสบการณ์การเข้าร่วมงานวิจยัดงักลา่วของชาวบ้านได้ท าให้การรับรู้เก่ียวกับ
การวิจยัของชาวบ้านสะท้อนในมิติของงานวิจยัเป็นเร่ืองยากส าหรับชาวบ้าน เช่น รับรู้วา่งานวิจัย
คือของสงู คนท าวิจยัต้องเป็นนกัศกึษา อาจารย์มหาวิทยาลยั การท าวิจยัต้องมีการซกัถาม แล้วจด
บนัทึกหรืออดัเทป เป็นสิ่งท่ียากส าหรับชาวบ้านหรือชาวบ้านไมส่ามารถท าได้ เป็นต้น (กาญจนา 
แก้วเทพ.  2553) ส่ิงท่ีชาวบ้านรับรู้เก่ียวกบังานวิจยันีไ้ด้เป็นเสมือนสิ่งท่ีปิดกัน้ให้ชาวบ้านรู้สกึกลวั
ตอ่การท าวิจัย เมื่อมีนักวิจัยเข้าไปในพืน้ท่ีชาวบ้านจึงมีบทบาทเพียงเป็นผู้ให้ข้อมลูหรือผู้ปฏิบัติ
ตามท่ีนกัวิจยัวางแผนไว้ เช่นเดียวกบัท่ี มานพ ช่วยอินทร์ และคนอ่ืน ๆ (2551) ได้กลา่วถึงบทบาท
ของชาวบ้านกับงานวิจัยไว้ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในฐานะท่ีเป็นผู้ ถูกพัฒนาหรือผู้ ถูกวิจัย
มากกว่าเป็นนกัวิจยั ซึ่งเป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยมีบทบาทน้อยท่ีจะได้ในการแสดงความคิดเห็น
หรือตดัสินใจ และถึงแม้ว่าบางกรณีท่ีเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม แต่ก็มักพบว่ากิจกรรมเหล่านัน้มาจากบุคคลภายนอกคิดมาก่อนแล้วว่าจะท าอะไร 
เพียงแต่มาแสวงหาการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านในการท าอย่างไรเท่านัน้ อีกทัง้การเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมมากขึน้ ตัง้แต่การตดัสินใจว่าจะท าอะไรหรือไม่ท า ให้ชาวบ้านมีเสียงในการ
เลือกทิศทางการพัฒนาด้วยตนเองก็มักจะพบว่าชาวบ้านไม่มีความมั่นใจท่ีจะออกความเห็น 
ชาวบ้านจ าเป็นต้องสร้างความรู้ของตนเองขึน้มาก่อน โดยเป็นความรู้ในแง่ของประโยชน์ตอ่สงัคม 
เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน  

แม้ว่าในปัจจุบันการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของชุมชน ให้ความส าคญักับการมีส่วน
ร่วมของผู้ ท่ีอาศยัในชุมชน บนพืน้ฐานความเช่ือวา่คนท่ีรู้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้ดีท่ีสดุก็คือคน
ในชมุชนเอง ท าให้มีงานวิจยัท่ีเข้าไปแก้ปัญหาของชมุชนโดยอาศยัแบบแผนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วมเข้าไปขับเคลื่อนด าเนินการวิจัยในประเด็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไข นักวิจัยจาก
ภายนอกเข้าไปท าวิจยัในพืน้ท่ีและเปิดโอกาสให้คนในชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
ในฐานนะผู้มีสว่นร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตัิ รวมถึงสะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งการมีสว่นร่วมนีย้งัคงอยู่
ภายใต้การคิด การก ากบัโดยนกัวิจยัจากภายนอกหรือนกัวิชาการเป็นส าคญั หรือแม้แตก่ารตัง้ต้น
ของปัญหาส่วนใหญ่มาจากนักวิจัยภายนอกท่ีเห็นปัญหาและเข้าไปกระตุ้นให้ชุมชนร่วมแก้ไข
ปัญหานัน้ ๆ ดงัเช่นในรายงานโครงการสมัมนาวิถีชุมชนบนเส้นทางงานวิจยั ซึ่งเป็นการน าเสนอ
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บทเรียนและความรู้จากการท างานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินในพืน้ท่ีภาคใต้ พบว่าโครงการวิจัยเด่นคือ
โครงการท่ีบรรลเุป้าหมายเฉพาะหน้าตามเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีสนับสนุนทุน แต่การแก้ปัญหา
หลกัท่ีแท้จริงในชุมชนยงัไปไมถ่ึงเท่าท่ีควร แตอ่ย่างไรก็ดีงานวิจยัดงักลา่วได้ช่วยสร้างพลงัในการ
แก้ปัญหาให้เกิดขึน้ในชมุชน แม้วา่การแก้ปัญหายงัไมค่รอบคลมุปัญหาหลกัของชมุชนทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง (มานพ ช่วยอินทร์ และคนอ่ืน ๆ.  2551)  

งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีผ่านมาแม้ว่าจะพยายามให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน
ของกระบวนการวิจยั แต่บทบาทหลกัยงัคงเป็นนักวิชาการท่ีท าหน้าท่ีเป็นสว่นหนุนเสริมให้ความรู้
วิชาการ การเรียบเรียง การเขียนรายงาน เมื่อนักวิชาการเหล่านัน้ออกจากชุมชนปัญหาใหญ่ท่ี
ตามมาคือขาดคนช่วยเหลือในกระบวนการวิจัย ท าให้การขบัเคลื่อนงานอาจเกิดความผิดพลาด
หรือก้าวผิดจงัหวะ เช่น เก็บข้อมลูเยอะเกินไป ท าเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูไมเ่ป็น ขาดความรู้และ
ไมรู้่จะไปประสานกบัใคร หาความรู้จากท่ีไหนได้บ้าง ท าให้เสียเวลาและสง่ผลทางด้านจิตใจ รู้สึก
ท้อ หมดก าลงัใจในการท างานเพ่ือชมุชน (กาญจนา ทองทัว่.  2552) จะเห็นได้วา่ กระบวนการวิจยั
เป็นสิ่งท่ีส าคญัแตใ่นขณะเดียวกนัก็ยังเป็นช่องวา่งของชาวบ้านท่ีต้องการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน หาก
คนในชุมชนสามารถใช้กระบวนการวิจยัในการเรียนรู้เร่ืองตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง ก็จะท าให้สามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน หรือท าเร่ืองอ่ืน ๆ ได้โดยไมต้่องรอนกัวิชาการจากภายนอก  

ปัจจุบันพบว่ามีงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินหลายโครงการจะมีชาวบ้านมีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการวิจัย ทัง้ในฐานะของการเป็นผู้ ร่วมวิจัย และเป็นเจ้าของโครงการวิจัย แต่การ
ด าเนินการยังคงต้องมีพ่ีเลีย้งหรือนักวิชาการเข้าไปช่วยในการด าเนินการเป็นหลกั บทบาทของ
นักวิชาการยังคงมีอยู่มากในกระบวนการวิจัย ทัง้นีส้่วนหนึ่งมาจากการท่ีชาวบ้านยังขาดความ
เข้มแข็งในเร่ืองของกระบวนการวิจัย การปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องมีพ่ีเลีย้งหรือนักวิชาการให้การ
ช่วยเหลืออยู่ในทุก ๆ ขัน้ตอน เช่น การวางแผนกิจกรรม การเก็บข้อมูล การสะท้อนผล การ
วิเคราะห์ข้อมลู และการสรุปผลการวิจยั เมื่อจบโครงการหรือไม่มีนักวิจัยพ่ีเลีย้งอยู่ในพืน้ท่ีท าให้
กระบวนการเรียนรู้เหลา่นีค้อ่ย ๆ หายไป และความรู้จากนกัวิจยัชมุชนท่ีเคยถกูสร้างขึน้ก็ไม่ถกูส่ง
ตอ่ไปยงัคนอ่ืน ๆ ในชมุชนหรือคนรุ่นใหม ่กระบวนการวิจยัก็ไมถ่กูน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในด้าน
อ่ืน ๆ ดงันัน้ หนทางหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งได้คือกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ควบคู่กับการปฏิบัติ การพัฒนาโดยมีพืน้ท่ีเป็นตัวตัง้ ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม 
(กาญจนา ทองทัว่.  2552)  
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่มีงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นจ านวนมากท่ีนอกจาก
มีเป้าหมายหลกัในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแล้ว ยังให้ความส าคญักับกระบวนการวิจัยท่ี
สามารถพัฒนาผู้ ร่วมวิจยัซึ่งเป็นคนในชมุชนให้เป็นนักวิจยัชมุชน สง่เสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีสว่น
ร่วมในกระบวนการวิจัย เป็นอาวธุทางปัญญาให้แก่คนในชมุชน โดยการให้คนในชุมชนเข้ามามี
สว่นร่วมในกระบวนการวิจยัพร้อม ๆ  กบัการสอดแทรกทกัษะการเป็นนกัวิจยัให้แกค่นในชมุชนด้วย 
ซึ่งสามารถแบ่งลกัษณะของงานได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ท่ีเป็นงานวิจัยเพ่ือพฒันานกัวิจยัชุมชน
โดยตรง ซึ่งยงัพบไมม่ากนกั และกลุม่ท่ีพฒันานกัวิจยัชมุชนโดยสอดแทรกทกัษะการเป็นนกัวิจยัไว้
ในกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งนักวิจัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ ร่วมวิจัย ส าหรับ
งานวิจยัในกลุ่มท่ี 1 ท่ีเป็นการพัฒนาการเป็นนักวิจัยโดยตรงนัน้เป็นการพัฒนาหลกัสตูรการเป็น
นักวิจัยชุมชน และการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน เป็นงานวิจัยท่ีมีกระบวนการ 
ขัน้ตอนการพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีชัดเจน เช่น ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (2553) ได้พัฒนาหลกัสตูรการวิจัยชุมชนด้าน
ครอบครัว โดยอาศยัการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลจากการศึกษาท า
ให้เกิดหลกัสูตรท่ีสามารถน าไปใช้ในการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในศนูย์พัฒนาครอบครัวให้มี
ความรู้และทักษะเบือ้งต้นในการท าวิจัย ซึ่งสามารถเสริมสร้างความรู้และทักษะเบือ้งต้นใ ห้แก่
หน่วยงานท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ สมพันธ์ เตชะอธิก และคนอ่ืน ๆ  (2560) ได้สังเคราะห์
กระบวนการพฒันานักวิจยัชมุชนจากโครงการวิจัยท่ีด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาชมุชน เพ่ือเป็นคูม่ือ
ส าหรับนักวิจัยชุมชนในการด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาชมุชนให้แกน่กัวิจยัชมุชน ซึ่งงานวิจยัทัง้สอง
เร่ืองได้แสดงให้เห็นกระบวนการวิจัยอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีสามารถพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถ
ด าเนินการวิจยัตามกระบวนการนัน้ได้ 

งานวิจยัในกลุม่ท่ี 2 เป็นงานท่ีสะท้อนการพัฒนานกัวิจยัชมุชนท่ีสอดแทรกอยู่ในการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน ชาวบ้านหรือผู้ ร่วมวิจัยเป็นนักปฏิบัติโดยมี
นกัวิชาการเป็นคนขบัเคลื่อนการด าเนินงานเป็นหลกั ซึ่งได้สอดแทรกทักษะการเป็นนกัวิจยัชมุชน
ไว้ในบางส่วนของกระบวนการวิจัย เช่น ทักษะการเก็บข้อมลู การสะท้อนผล ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมลู เป็นต้น แต่ยงัไม่มีการประเมินผลท่ีเป็นผลของการพัฒนานกัวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน 
และยังไมเ่ป็นการพฒันานักวิจัยท่ีครบทกุกระบวนการ เช่น งานวิจัยของ สมคิด แก้วทิพย์ และคน
อ่ืน ๆ (2559) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบและศกัยภาพผู้สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินรุ่นเยาว์ 
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(Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษท่ี 21 สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยของ ทวี สขุ
โข และคนอ่ืน ๆ (2560) ศกึษาเร่ืองการจัดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบ้านดอนข่าโดยการมีส่วน
ร่วมของชมุชน เป็นต้น งานวิจัยเหล่านีม้ีวตัถปุระสงค์ส าคญัเพ่ือต้องการพฒันาหรือแก้ปัญหาใน
ประเดน็ท่ีต้องการ โดยอาศยัการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเป็นผู้ ร่วมด าเนินการ ซึ่งคนในชุมชนท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ วิจัยร่วมนีจ้ะได้เข้ามามีส่วนในการวางแผนการด าเนินกิจกรรม ลงมือ
เก็บข้อมลูตามแผน วิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บมาได้ โดยนกัวิจยัเจ้าของโครงการจะเป็นผู้คอยน าพาให้
เกิดกระบวนการเหลา่นีแ้ละสอดแทรกเทคนิคการวิจยัตา่ง ๆ เป็นระยะๆ ระหวา่งการด าเนินการ  

จะเห็นได้ว่างานวิจัยท่ีผ่านมาได้มีการสร้างนักวิจัยชุมชนให้เกิดขึน้ในชุมชนอยู่เป็น
จ านวนมาก ทัง้นกัวิจยัชมุชนท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างและพฒันาโดยตรงจากหลกัสตูรและคูม่ือ
การพฒันานกัวิจยั และนกัวิจยัชุมชนท่ีเกิดจากการมีสว่นร่วมในการท าวิจยัในฐานะผู้ ร่วมวิจยั แต่
กระบวนการสร้างและพัฒนานกัวิจยัดงักลา่วมีเป้าหมายหลกัเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพฒันาชุมชน
เป็นหลกั และกระบวนการสร้างและพัฒนานกัวิจยัเป็นการพฒันาท่ีเน้นไปตามองค์ประกอบของ
กระบวนการวิจัย เช่น ฝึกทักษะการตัง้ปัญหา การเขียนข้อเสนอโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวิเคราะห์ผล และการเขียนรายงาน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านีย้ังไม่สามารถสร้างความรู้
ของการเป็นนักวิจัยชุมชนให้ฝังอยู่ในตัวบุคคลได้อย่างแท้จริง ท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ
นักวิจัยชุมชน ดังองค์ประกอบของศักยภาพมนุษย์ 4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ ศกัยภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ศกัยภาพทางสติปัญญา และศกัยภาพทาง
สงัคม-วฒันธรรม (Libanova.2007; refer to Revko,A. 2016) อีกทัง้ยังเป็นการพัฒนานักวิจัยท่ี
เกิดจากนกัวิชาการภายนอกเข้าไปสร้างกระบวนการเรียนรู้ ดงันัน้เมื่อนกัวิจยัจากภายนอกถอนตวั
ออกจากชมุชนแล้ว นกัวิจยัในชมุชนสว่นใหญ่ไมส่ามารถน ากระบวนการวิจยัมาประยกุต์ใช้ในเร่ือง
อ่ืน ๆ ได้ พ่ีเลีย้งหรือนักวิชาการภายนอกจึงยังต้องเข้าไปมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการต่าง ๆ 
ของชมุชน ศกัยภาพการเป็นนกัวิจยัชมุชนไมไ่ด้ถกูเสริมสร้างหรือพฒันาให้สามารถน าออกมาใช้ได้
อย่างตอ่เน่ือง และทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของชมุชน 

การสร้างคนในชุมชนให้เป็นนกัวิจยัท่ีเข้มแขง็ มีทัง้ความรู้และศกัยภาพในการขบัเคลื่อน
ชมุชนไปได้นัน้ การส่งเสริมศกัยภาพของนักวิจัยชมุชนซึ่งมีพืน้ฐานทางด้านการวิจัยอยู่บ้าง หรือ
เคยผ่านประสบการณ์การท างานวิจัยชุมชนมาแล้วให้มีศักยภาพมากย่ิงขึน้  สามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการด าเนินการต่าง ๆ ในชุมชนได้ เป็นอีกทางออกหนึ่งท่ีจะเป็นอาวธุทาง
ปัญญาให้แก่คนในชุมชน โดยท่ีเมื่อนักวิชาการหรือพ่ีเลีย้งในพืน้ท่ีถอนตวัออกมาแล้ว ชุมชน
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สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือลดบทบาทของพ่ีเลีย้ง นักวิชาการลงให้เป็นเพียงผู้
คอยอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในสว่นท่ีเกินศกัยภาพของชุมชน รวมทัง้สามารถถ่ายทอด
การด าเนินการต่อไปยังคนรุ่นหลงัได้ สามารถสร้างทีมวิจัยท่ีเข้มแข็งในชุมชนของตนเองได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งความส าเร็จในการแก้ปัญหาต่าง ๆ นัน้ ทีมวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะการมีหัวหน้าทีมท่ีมีความสามารถ รองลงมาคือการมีพืน้ฐานชุมชนท่ีดี
รองรับ และการมีกัลยาณมิตรภายนอกหนุนช่วย ตามล าดับ (มานพ ช่วยอินทร์ และคนอ่ืน ๆ.  
2551) ซึ่งศกัยภาพนกัวิจยัเป็นสิ่งส าคญัท่ีช่วยให้การด าเนินการวิจยัเพ่ือชมุชนประสบความส าเร็จ 
และเป็นการขบัเคลื่อนโดยนกัวิจัยชุมชนเป็นส าคญั โดยศกัยภาพนัน้เป็นพลงัความสามารถท่ีอยู่
ในตัวบุคคลทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ท่ีพร้อมส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง และ
สามารถดงึออกมาใช้ได้หากได้รับการกระตุ้นหรือสง่เสริมจากภายนอก (Procter. 1991; เสรีย์ พงศ์
พิศ.  2551;  พิมพิมล พลเวียง.  2543; สนอง วรอไุร.  2555) การพฒันาศกัยภาพจึงเป็นการดงึเอา
ความรู้ความสามารถออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ตอ่ตนเองและองค์กรอย่างมีกระบวนการ 
(ดรุณ ไคร้ศรี.  2551) ดงันัน้ การพัฒนาศกัยภาพนกัวิจัยชุมชนจึงเป็นการพัฒนา เพ่ิมพนู ความรู้ 
ความสามารถ ความพร้อมหรือคณุสมบัติท่ีแฝงอยู่ในตวันักวิจัยชุมชนให้มีมากขึน้หรือท าให้ดีขึน้ 
ทัง้ในด้านความคิดความเช่ือเก่ียวกบัการท างานวิจยัชมุชนความรู้เก่ียวกบังานวิจยัชมุชน ทกัษะใน
การท างานวิจัยชุมชน และความสามารถในการท างานวิจัยเพ่ือชุมชน เพ่ือให้นักวิจัยชุมชน
สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ ท่ีใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง 
น าไปสูค่วามยัง่ยืนของชมุชนตอ่ไป  

จังหวัดนครนายก เป็นพืน้ท่ี ท่ีมีความโดดเด่นหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมท้องถ่ิน กลุ่มชาติพนัธุ์ ภมูิปัญญา รวมถึงการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความสามารถและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนา  จากการสังเกตและจาก
ประสบการณ์การลงพืน้ท่ีของผู้ วิจยั พบวา่สถานการณ์ด้านการพฒันาของจงัหวดันครนายกท่ีผา่น
มาได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปสง่เสริมและให้ความช่วยเหลือในหลากหลายด้าน เช่น การส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม การสง่ด้านด้านอาชีพ ด้านการศึกษา จากหน่วยงาน
ภาควิชาการในพืน้ท่ีในรูปแบบของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวบ้าน
พยายามค้นหาตนเองด้วยกระบวนการวิจัยของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเพ่ือชุมชนใน
ระยะเวลาหนึ่ง ท าให้คนในพืน้ท่ีบางกลุม่มีประสบการณ์ในการท าวิจยัชมุชนหรือเป็นนกัวิจยัชมุชน 
ทัง้ในลกัษณะของการด าเนินโครงการวิจัย ผลงานวิจยัของชมุชนท่ีเคยด าเนินการโดยคนในชมุชน 
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เช่น การศกึษาประวตัิศาสตร์ไทพวนเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวโดยชมุชนท่ีเหมาะสมกบับริบทต าบล
เกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก (จรินทร์ ยอดมิ่ง และคนอ่ืน ๆ .  2557) เป็นงานวิจยัท่ี
คนในชุมชนเป็นนักวิจัย และมีพ่ีเลีย้งภาควิชาการเข้ามาช่วยเสริมกระบวนการวิจัย เช่น การเก็บ
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการเขียนรายงาน เป็นต้น อีกทัง้ยังมีการเข้าไปส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะการเป็นนกัวิจยัชมุชนในลกัษณะของโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานภาควิชาการใน
พืน้ท่ี โดยการให้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานวิจยัเพ่ือพฒันาชมุชน เช่น ทกัษะการเก็บ
ข้อมลู ทกัษะการวิเคราะห์ข้อมลู และทกัษะการน าเสนอ เป็นต้น แตก่็ยงัพบวา่ยงัไม่สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้หรือติดอาวธุทางปัญญาให้แก่ชาวบ้านได้อย่างแท้จริง เน่ืองจากยังเป็นการ
สร้างความรู้โดยนักวิชาการภายนอกเป็นส าคญั เมื่อหน่วยงานภายนอกออกจากพืน้ท่ีแล้วการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาของชาวบ้านก็จะหยดุชะงกัไปด้วย  

จากการท่ีผู้ วิจยัได้พดูคยุกบัผู้ ท่ีเคยผา่นประสบการณ์การท างานวิจยัเพ่ือพฒันาชมุชนใน
พืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก พบว่าในขณะท่ีด าเนินโครงการวิจัยนัน้ชาวบ้านในฐานะ
นกัวิจยัมีบทบาทในการด าเนินการวิจยั โดยเฉพาะการเก็บข้อมลู และการสะท้อนผลการเก็บข้อมลู 
ภายใต้การดแูลและให้ค าแนะน าของนกัวิชาการเจ้าของทุน ซึ่งในช่วงด าเนินการวิจัยนัน้ได้มีการ
พูดคุยและให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการเก็บข้อมลูต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจดบันทึก แต่
ไมไ่ด้รู้ถึงกระบวนการทัง้หมดของการวิจยั การด าเนินการวิจยัดงักลา่วใช้ระยะเวลานานเน่ืองด้วย
ปัญหาอปุสรรคหลายประการ เช่น เมื่อนกัวิชาการไมล่งพืน้ท่ีให้การช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ืองนกัวิจัย
ชมุชนจะไมส่ามารถด าเนินการวิจัยต่อได้ เก็บข้อมลูได้ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้เองแม้วา่จะได้รับ
ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตาม และเมื่อปิดโครงการวิจัยชาวบ้านก็ไม่ สามารถ
ด าเนินการท าวิจัยอ่ืน ๆ ต่อด้วยตนเองได้ ยังคงต้องอาศยัความช่วยเหลือจากนักวิชาการเป็น
ส าคญั “วิจัยที่พวกป้าท านะ ท ากันตัง้ 3 ปีกว่า ช่วงไหนที่อาจารย์เขามาช่วยเราก็ท าได้งานมนัก็
เดิน ช่วงที่เขาไม่มามนัก็ช้า เราเก็บไดแ้ต่เก็บขอ้มูล .... เขาก็มาสอนนะ มาบอกวิธีการเก็บขอ้มูล 
อยากรู้อะไรก็ไปถาม แล้วก็จดมา....” (นกัวิจัยชมุชน) จากเสียงสะท้อนดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็น
วา่นกัวิจยัชมุชนยงัคงเห็นงานวิจยัเป็นเร่ืองท่ียาก และยงัไมอ่ยู่ในวิถี แตท่ัง้นีน้กัวิจยัชมุชนก็ยงัเห็น
ความส าคญัและต้องการได้รับการเสริมสร้างศกัยภาพการเป็นนักวิจัย เน่ืองด้วยเห็นประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้จากการพัฒนาชุมชนโดยอาศยักระบวนการวิจัย “ความรู้ทางการวิจัยตอนนีเ้ราก็พอมีอยู่
บ้าง จากท่ีพวกอาจารย์มาสอน แล้วเราก็เคยท าวิจยักนัมาแล้วนะสว่นใหญ่ในนี ้แตม่นัก็ยงัยากอยู่
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ส าหรับหลายคน ผมว่ามันต้องพัฒนาขึน้ไปอีก เสริมให้ชาวบ้านได้รู้ลึก รู้จริงเก่ียวกับวิจัย.....” 
(นกัวิจยัชมุชน) 

ท่ีผ่านมาได้มีหน่วยงานภาควิชาการท่ีมีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้เข้า
ไปช่วยเหลือและน าพาการด าเนินการเก่ียวกับการเป็นนักวิจัยชุมชนให้แก่คนในพืน้ท่ีจังหวัด
นครนายก โดยใช้พืน้ท่ีต าบลเกาะหวายเป็นพืน้ท่ีเร่ิมต้น ได้เข้าไปฝึกทักษะการเป็นนักวิจยัชมุชน
ให้แก่ชาวบ้าน ด้วยความเช่ือท่ีว่าหากชาวบ้านได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย ก็จะสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาด้านอ่ืน ๆ ได้ ปัจจบุนัได้มีนกัวิจัยในพืน้ท่ีแล้วจ านวน 2 รุ่น 
แตท่ัง้นีก้ารอบรมทกัษะการเป็นนกัวิจยัดงักลา่วยังด าเนินการได้ไมเ่ตม็รูปแบบ เป็นการด าเนินการ
ในลกัษณะของโครงการบริการวิชาการท่ีเข้าไปให้ความรู้ และให้ชาวบ้านได้ทดลองฝึกทักษะการ
เป็นนักวิจัยในบางทักษะ ยังไม่เป็นไปตามกระบวนการวิจัยมากนัก แนวทางการส่งเสริมความรู้
และทกัษะตา่ง ๆ มาจากนกัวิชาการของมหาวิทยาลยัเป็นหลกั แตอ่ย่างไรก็ตาม การท่ีมีหน่วยงาน
เข้าไปส่งเสริมหรือพัฒนาคนในชมุชนด้วยกระบวนการวิจัยนี ้เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีของการพัฒนาคน
ในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเร่ิมเห็นความส าคญัของการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน 
เพียงแตค่นในชมุชนยงัไมรู้่วา่จะด าเนินการด้วยตนเองได้อย่างไร 

จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้มองเห็นถึงความพร้อมและความต้องการในการพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินของคนในพืน้ท่ีจังหวัดนครนายก โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเป็นฐานในการ
ด าเนินการพฒันา แตส่ิ่งท่ีนกัวิจยัชมุชนยงัต้องการเติมเตม็และผู้ วิจยัเห็นวา่หากเกิดสิ่งนีข้ึน้จะเป็น
การพฒันาทรัพยากรบคุคลในชมุชนให้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้ นัน่คือการเสริมสร้างศกัยภาพการเป็น
นกัวิจยัชมุชน อนัเป็นการพฒันาความรู้ ความสามารถของนกัวิจยัชมุชนท่ีมีอยู่บ้างแล้วให้เพ่ิมมาก
ย่ิงขึน้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนกัวิจัยชุมชน เป็นการเสริมสร้างทัง้ในด้านความคิดรู้ความ
เข้าใจ  พฤติกรรม และการสง่ตอ่องค์ความรู้สู่สาธารณะ เพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนสามารถท่ีจะพฒันา
ตนเองให้เป็นผู้ ท่ีใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนได้อย่างเข้มแข็งตามบริบทท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง น าไปสู่ความยั่งยืนของชุมชนต่อไป ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจศกึษาการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก โดยให้ความส าคญั
กบัการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนให้เป็นผู้ ท่ีมีทัง้ความคิดความเช่ือ ความรู้ ทกัษะ และสามารถ
ท่ีจะน าความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ สามารถท าได้
อย่างไร อนัจะเป็นการพัฒนาจากคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนากระบวนการวิจัยขึน้มา
อย่างเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีเคยผ่านประสบการณ์การท่ีเก่ียวข้องกับการ
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วิจยัชมุชนมาแล้ว เพ่ือให้สามารถน าศกัยภาพนัน้ออกมาใช้ได้ด้วยตวัของชมุชนเองเป็นหลกั ก่อนท่ี
จะขอความร่วมมือจากภายนอก ภายใต้บริบทของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิด
ขึน้อยู่ตลอดเวลา  ทัง้นีภ้ายใต้ความเช่ือว่างานวิจัยแบบนีจ้ะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ 
โดยการเปลี่ยนแปลงนัน้ผู้ วิจัยจะเข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยมุมมองท่ีเป็นสห
วิทยาการ อาศยัแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะชว่ยสร้างองค์ความรู้ใหมด้่าน
การเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน และจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึน้เมื่อนักวิจัยถอนตวั
ออกมา นกัวิจยัชมุชนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากการเป็นผู้ ร่วมวิจยั ได้ร่วมคิด ร่วมระบุ
ปัญหา และด าเนินการร่วมกนัจนจบกระบวนการวิจัย โดยอาศยัการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่น
ร่วม (Participatory Action Research) ด้วยความเช่ือท่ีว่ากระบวนการวิจัยนีจ้ะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง การเข้าใจสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเกิดความ
ยัง่ยืนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้  

วัตถุประสงค์ของการวจิยั 
1.เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชมุชนจากชุมชนต้นแบบท่ีมีการพัฒนานักวิจัย

ชมุชนหรือใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาของชมุชน 
2.เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยอาศัย

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  
2.1 เพ่ือท าความเข้าใจสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน  
2.2 เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัย

ชมุชน 
2.3 เพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

ความส าคัญของการวจิัย 
การศึกษาการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ในครัง้นี ้

ความส าคญัของการวิจยั ดงันี ้
1. ความส าคญัเชิงวิชาการ 

1.1 เกิดการต่อยอดทางวิชาการ โดยน าผลท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีไ้ปต่อยอด
หรือเป็นฐานส าหรับการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ตอ่ไป  
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1.2 จากผลการวิจัย ท าให้เข้าใจสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงศักยภาพนักวิจัย
ชมุชน โดยอาศยัมมุมองท่ีเป็นสหวิทยากร ทัง้มมุมอแนวคิดทางจิตวิทยา สงัคมวิทยา และแนวคิด
อ่ืน ๆ ในการท าความเข้าใจสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง 

2. ความส าคญัเชิงการปฏิบตัิ 
2.1 ผู้ ร่วมวิจัยได้เป็นทัง้ผู้ เรียนรู้และผู้ปฏิบัติในการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัย

ชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดองค์ความรู้ในกระบวนการวิจัยท่ีมีพืน้ฐานมาจากการปฏิบัติของชุมชน 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน อนัจะเป็นองค์ความรู้ท่ีติดตวันกัวิจัยชุมชน สามารถน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ในมิติของการแก้ปัญหา การพฒันาชมุชน และมิติของการถ่ายทอด
ความรู้เหลา่นีสู้ค่นอ่ืน ๆ ในชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ได้รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ท่ีสามารถน าไปเพ่ิมพูน
ศกัยภาพแก่นกัวิจยัชมุชนให้สามารถน ากระบวนการวิจยัไปใช้ในการพฒันาชมุชนได้ดีย่ิงขึน้  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ขอบเขตของผู้ร่วมวจัิย 

การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก ผู้ วิจัยก าหนดผู้
ร่วมวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

ผู้ ร่วมวิจยัเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
จากชมุชนต้นแบบท่ีมีการพฒันานกัวิจยัชมุชนหรือใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาของชมุชน  

พืน้ท่ีต้นแบบในการค้นหากระบวนการพฒันานกัวิจยัชุมชน ผู้ วิจยัเลือกพืน้ท่ีต้นแบบ 
2 แหล่ง ได้แก่  1) พื น้ ท่ีปฐมภูมิ  คือพื น้ ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม และ2) พืน้ท่ีทุติยภมูิ คือศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
นักวิจัยชุมชน โดยมี 2 เร่ือง คือ โครงการพัฒนาหลักสตูรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว มีชุมชน
ต้นแบบ จ านวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชมุชนบ้านสามขา จงัหวดัล าปาง ชมุชนบ้านดงบงั จงัหวดั
ขอนแก่น ชมุชนบ้านหนองอ้อ จงัหวดัราชบรีุ และชมุชนบ้านหนองกลางดง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และบันได 6 ของการท างานวิจัยไทบ้าน โดยเป็นการถอดบทเรียนจากชุมชนริมเขื่อนปากมูล 
จงัหวดัอบุลราชธานี เพ่ือศกึษาความส าเร็จของการสร้างและพฒันานกัวิจยัชมุชนวา่มีกระบวนการ
อย่างไร อนัน ามาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนของพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี 
จงัหวดันครนายก  



  

 

12 

การเลือกพืน้ท่ีต้นแบบในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกจากพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันานกัวิจัย
ชุมชนท่ีชัดเจน หรือเป็นชุมชนท่ีมีการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน  
รวมถึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้วา่เป็นชมุชนต้นแบบ  

ผู้ ร่วมวิจัยเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน โดยอาศยักระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 

ผู้ ร่วมวิจยัในพืน้ท่ีด าเนินการวิจยั เป็นผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องและสมคัรใจท่ีจะเข้าร่วมใน
การวิจยัครัง้นี ้โดยผู้ วิจยัใช้การเลือกแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาตามคณุสมบตัิเบือ้งต้น ดงันี  ้

1. เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์การเป็นนักวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดบัจังหวดั หน่วยงานระดบัท้องถ่ิน หน่วยงานภาควิชา
การ เป็นต้น 

2. เป็นผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัวิจยัชมุชน 
3. มีคุณสมบัติเบือ้งต้นตามแบบส ารวจประสบการณ์เบือ้งต้นประสบการณ์การมี

สว่นร่วมในโครงการวิจยั 
4. เป็นผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และไม่ได้ปฏิบัติงาน

ประจ าในพืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืน 
5. เป็นผู้อา่นออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารกบับคุคลอ่ืนได้ 
6. เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากคนในชมุชน เน่ืองจากการด าเนินการวิจัย

โดยอาศยัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ในระหวา่งด าเนินการนัน้จ าเป็นต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากสมาชิกในชมุชน ทัง้ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้ข้อมลู 

7. มีความสมคัรใจเข้าร่วมการวิจยัตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั 
ขอบเขตด้านวธีิวทิยา 

การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ซึ่งผู้ วิจยัได้แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ระยะ ดงันี  ้
ระยะที่ 1 ก่อนการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม 

ในระยะนี ้ผู้ วิจัยด าเนินการค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจากชุมชน
ต้นแบบท่ีมีการพัฒนานักวิจัยชมุชนหรือใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาของชมุชน จากพืน้ท่ี
ต้นแบบท่ีมีกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือชุมชนท่ีประสบความส าเร็จจากการใช้
กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ท่ีทุติยภมูิ โดยอาศยั
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การถอดบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ ทัง้ในมิติของกระบวนการด าเนินการพัฒนานักวิจัยชุมชน 
ผลลพัธ์จากการพฒันานกัวิจยัชมุชน และปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้การด าเนินการพฒันานกัวิจยัชมุชน
ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 คือระยะของการวิจัย
เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ทัง้
ในสว่นของการฉายภาพเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่นกัวิจยัชมุชนและน ามาก าหนดเป็นกิจกรรม
ในการด าเนินการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

ในระยะนี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ศกึษาสถานการณ์การ
พฒันานักวิจยัชุมชน ในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก โดยศกึษาถึงสถานการณ์ท่ีเป็นมา
ในอดีต ทัง้ก่อนการหนนุเสริมจากภาควิชาการในพืน้ท่ี สถานการณ์เมื่อมีหน่วยงานภาควิชาการ
เข้าพืน้ท่ี และสถานการณ์ด้านศักยภาพนักวิจัยชุมชน ทัง้ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
งานวิจยัท่ีชุมชนเคยด าเนินการ การบอกเล่าจากคนในชมุชนท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการท างานวิจัย
ชุมชน รวมทัง้ผู้ วิจัยจะได้ท าการค้นหาและรับสมัครนักวิจัยชุมชนท่ีจะเข้าร่วมการวิจัยตาม
คณุสมบัติท่ีก าหนด และน าเสนอผลการถอดบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบต่อผู้ ร่วมวิจัย 2) ช่วงการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเร่ิมต้นจากผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดประเด็น
ปัญหาท่ีต้องการพฒันา ในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน และวางแผนการด าเนินกิจกรรม
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัิกิจกรรมการอนัน ามาซึ่งการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนักวิจัยชุมชน และรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยการปฏิบัติการ
ร่วมกันของนกัวิจัยชมุชน รวมถึงร่วมกันสงัเกต การสะท้อนผล และการปรับปรุงแผนเพ่ือน าแผนท่ี
ปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และรูปแบบการ
เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชน โดยระยะท่ี 2 นีผู้้ วิจัยด าเนินการพฒันาศกัยภาพนักวิจยัชมุชน
ทัง้สิน้ 3 วงรอบ 

เมื่อเสร็จสิน้วงรอบของการวิจัยท่ีผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจยัเห็นวา่กระบวนการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชุมชนท าให้นกัวิจยัชุมชนได้พฒันา เพ่ิมพนูศกัยภาพของตนเอง เกิดแนวทางการ
เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนท่ีน าไปสู่การสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
นกัวิจยัชมุชนได้แล้ว ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนท่ี
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เป็นผลรวมจากกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนและผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึน้จากการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  

ทัง้นี ้หลงัจากผู้ วิจยัด าเนินการวิจยัทัง้ 2 ระยะแล้ว ผู้ วิจยัได้ถอนตวัออกจากพืน้ท่ีการ
วิจัย เพ่ือให้ผู้ วิจัยร่วมได้ด าเนินการตอ่ไปเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยผู้ วิจัยจะท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ให้การช่วยเหลือ แนะน าตามความเหมาะสม ซึ่งนกัวิจยัชมุชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดย
อาศยักระบวนการวิจยัในเป็นสว่นหนึ่งในการด าเนินการได้ด้วยตนเองและกลุม่ สามารถขบัเคลื่อน
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวโน้มน าไปสูค่วามยัง่ยืน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

ศกัยภาพนักวิจัยชมุชน นี ้มีขอบเขตของเนือ้หาท่ีครอบคลมุกระบวนการพฒันานักวิจยัชมุชนจาก
พืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนทัง้การพัฒนานักวิจัยชุมชนโดยตรงและการ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชน ซึ่งพืน้ท่ีต้นแบบในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัย
ศกึษาทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาของชมุชนและเกิดนกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ี 
โดยท าการศกึษากบัทัง้นกัวิจยัชุมชนและผู้ ท่ีมีบทบาทเป็นพ่ีเลีย้งของนกัวิจัยชมุชน และพืน้ท่ีทตุิย
ภมูิ คือการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างและพฒันานกัวิจยัชุมชน ซึ่งการ
ค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนนี ้ท าการศึกษาทัง้ในมิติของกระบวนการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน ผลลพัธ์จากการพัฒนานักวิจัยชุมชน และปัจจัยเง่ือนไขท่ีท าให้การพัฒนานักวิจัยชุมชน
ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 2 และเป็นต้นแบบเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยชุมชนในการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนของตนเองจากการ
เห็นแบบอย่างท่ีประสบความส าเร็จ  

ในสว่นของเนือ้หากระบวนการสร้างและพฒันานกัวิจยัชมุชน ครอบคลมุเนือ้หาท่ีเป็น
การเสริมสร้างศกัยภาพทางด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติ และด้านการสง่ตอ่องค์ความรู้
สูส่าธารณะ อนัส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทัง้ในมิติของความคิด การลงมือปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม และการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ  น าไปสู่เนือ้หาการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนักวิจัยชุมชน รวมถึงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กับนักวิจัยชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการวิจัยของผู้ ร่วมวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ทัง้นีโ้ดยอาศยัมมุมองจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเป็นสหวิทยาการเป็นแนวทาง
ในการศึกษาและท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในมิติของสังคมวิทยา และจิตวิทยา เช่น 
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แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน แนวคิดการพัฒนาชุมชน แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ แนวคิดระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น       

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้ ร่วมวิจยั หมายถึง  ชาวบ้านในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ท่ี

สมัครเข้าร่วมการวิจัย และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยก าหนด โดยผู้ วิจัยใช้การเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งพิจารณาตามคณุสมบัติเบือ้งต้น ดงันี ้1) เป็นผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นนกัวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด 
หน่วยงานระดบัท้องถ่ิน หน่วยงานภาควิชาการ เป็นต้น 2) เป็นผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนานักวิจัยชุมชน 3) มีคุณสมบัติเบือ้งต้นตามแบบส ารวจประสบการณ์เบือ้งต้น
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย 4) เป็นผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก และไม่ได้ปฏิบตัิงานประจ าในพืน้ท่ีจังหวดัอ่ืน 5) เป็นผู้อา่นออก เขียนได้ และสามารถ
สื่อสารกับบคุคลอ่ืนได้ 6) เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากคนใน และ 7) มีความสมคัรใจท่ี
จะเข้าร่วมการวิจยัตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั 

นกัวิจัยชมุชน หมายถึง ชาวบ้านในชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรม โครงการเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พฒันาชุมชนของตนเองโดยอาศยักระบวนการวิจัยเข้าไปแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อ
ชมุชนของตนเอง เป็นเป็นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมหรือการศกึษาวิจัยแบบให้ชาวบ้านเป็น
ศนูย์กลางในการศึกษา รวบรวม บันทึกองค์ความรู้ ไม่ใช่การศึกษาวิจัยท่ีชาวบ้านเป็นผู้ตอบ
ค าถามหรือให้ข้อมูล แต่คนในชุมชนจะต้องเป็นกลุ่มหลักท่ีร่วมคิดและท าในทุกขัน้ตอนตัง้แต่
เร่ิมต้นจนจบขัน้ตอนสดุท้าย ความรู้ท่ีศึกษาเป็นความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถ่ินของตนเอง วิธี
การศึกษาอาศยัวิถีของชมุชน บริบท และสถานการณ์ของชุมชนเป็นหลกัในการด าเนินการ หรือ
อาจกล่าวได้วา่คนในชุมชนท่ีด าเนินการวิจัยเพ่ือชมุชน มีเป้าหมายเพ่ือการสร้างคน สร้างความรู้ 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับท้องถ่ิน นักวิจัยชุมชนต้องลงมือท าความเข้าใจกับสถานการณ์
ของชมุชนเอง ท าความเข้าใจในเหตแุห่งปัญหานัน้ ๆ และลงมือปฏิบตัิการร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาท่ีต้องการ  

การเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน หมายถึง การพัฒนา เพ่ิมพูนความสามารถของ
นกัวิจัยชุมชน ท่ีมีผลตอ่การกระท าหรือการเปลี่ยนแปลงทัง้ในมิติของการคิด การปฏิบตัิ และการ
สง่ต่อองค์ความรู้สูส่าธารณะ โดยเป็นการพัฒนา เพ่ิมพนูทัง้ศกัยภาพในส่วนท่ีปรากฏให้เห็น เช่น 
ความสามารถท่ีปรากฏให้เห็นผ่านทกัษะการเป็นนกัวิจัยชุมชน และความรู้ท่ีเก่ียวข้องการพฒันา
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ชมุชน ความรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัย และศกัยภาพส่วนท่ีแฝงอยู่ เช่น ลกัษณะส่วนบุคคลของ
นกัวิจยัชมุชน ความคิดความเช่ือ ท่ีแฝงอยู่ในตวันักวิจยัชมุชน อนัน าไปสูก่ารน าศกัยภาพนัน้มาใช้
ในการพฒันาหรือแก้ปัญหาของชมุชนโดยอาศยักระบวนการวิจยั 

รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน หมายถึง ความสัมพัน ธ์ระหว่าง
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วย
กระบวนการค้นหาตนเอง การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การปฏิบัติซ า้และสะท้อนผล และการ
ไม่ท าโดยล าพัง ค้นหาเครือข่าย ซึ่งน าไปสู่ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในมิติของการคิด การลงมือ
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ และน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไปโดยท่ี
นกัวิจยัชมุชนามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดการรวมกลุม่อย่างมีพลงั 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) หมายถึง 
กระบวนการวิจยัท่ีใช้ในการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ท่ีมุง่เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ ร่วมวิจัยในทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การระบุปัญหา จนกระทั่งสิน้สุด
กระบวนการวิจยั เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตัิของเกลียวปฏิสมัพันธ์ท่ีมีกระบวนการย้อนกลบัและ
น าไปสู่การพัฒนาขัน้ต่อไป จากผลสะท้อนของสิ่งท่ีเป็นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมลู และการ
ปฏิบัติ การพัฒนาแผนการด าเนินงานต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ และมีการน าเสนอผลการวิจัย
ต่อผู้ เก่ียวข้องซึ่งขัน้ตอนในการด าเนินการวิจัยในการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน มีขัน้ตอน
ส าคัญ ดังนี ้1) ขัน้การวางแผน (Plan) ผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดประเด็นในการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนร่วมกัน และวางแผนการด าเนินการ โดยก าหนดระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 2) ขัน้การปฏิบัติ (Action) ผู้ ร่วมวิจัยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนท่ีได้ก าหนดใน
ขัน้ของการวางแผน 3) ขัน้สงัเกตการณ์ (Observe) ผู้ ร่วมวิจัยสงัเกตผลการปฏิบตัิกิจกรรมว่าเป็น
อย่างไร สว่นท่ีส าเร็จ สว่นท่ีต้องปรับปรุง และ 4) ขัน้การสะท้อนผลการปฏิบตัิ (Reflect) ผู้ ร่วมวิจัย
ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร พร้อมทัง้ร่วมกันวางแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีต้อง
เพ่ิมเติม ปรับปรุงเพ่ือด าเนินการในวงรอบตอ่ไป  
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชมุชน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการท าความเข้าใจการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แต่
ไมไ่ด้น ามาเป็นกรอบท่ีจ ากดัความคิดในการวิจยัครัง้นี ้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อค้นพบท่ี
เกิดขึน้ในสนามวิจัย ซึ่ งการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องในการศึกษาครัง้ นี ้
ประกอบด้วย 

สว่นท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัชมุชน 
สว่นท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
สว่นท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน 
สว่นท่ี 4 แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
สว่นท่ี 5 ทฤษฎีวฒันธรรมทางสงัคม 
สว่นท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ 
สว่นท่ี 7 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา 
สว่นท่ี 8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างและพฒันานกัวิจยัชมุชน 
สว่นท่ี 9 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  
สว่นท่ี 10 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ส่วนท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกับการวจิัยชมุชน 
1.1 แนวคดิเก่ียวกับนักวจิัยชมุชน 

หากพูดถึงนักวิจัยชุมชน หรือการท่ีชาวบ้านเป็นผู้ลงมือท าวิจัยท าวิจัยด้วยตนเอง 
มกัจะกล่าวถึงควบคู่ไปกับงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน เพราะงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเน้นให้ชาวบ้านซึ่งเป็น
เจ้าของปัญหาเป็นผู้ลงมือท างานวิจัยด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่จะมีพ่ีเลีย้ง ผู้ประสานงาน และ
นักวิชาการ ร่วมท างานด้วย ทัง้นีโ้ดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างนักวิจัยในท้องถ่ิน สร้างองค์ความรู้
และสืบสานองค์ความรู้สูค่นในชมุชน รวมทัง้สร้างเครือขา่ยการท างานในชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งงานวิจัย
เพ่ือท้องถ่ินพยายามสร้างนักวิจัยในพืน้ท่ีเพ่ือรวบรวมข้อมลู มีการวางแผนด าเนินการ วิเคราะห์ 
ทดลองลงมือปฏิบัติ รวมทัง้สร้างทางเลือกในการจัดการต่าง ๆ เพ่ือน าไปปรับแก้ปัญหาในชุมชน
ท้องถ่ิน (สินธุ์ สโรบล. 2548) ดงันัน้แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับนักวิจัยชุมชนนี ้ผู้ วิจัยจึงน าเสนอใน 3 
ประเด็น ได้แก่ ความหมายของนักวิจัยชุมชน แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือชุมชน และแนวคิด
เก่ียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1.1.1 ความหมายของนักวจิัยชุมชน 
นกัวิจยัชุมชน เป็นนิยามหนึ่งท่ีถูกใช้เรียกคนในชุมชนท่ีท างานวิจยัเพ่ือการ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ซึ่งยังมีค าเรียกอ่ืน ๆ ท่ีใช้เรียกคนท่ีท างานในลกัษณะนี ้เช่น นักวิจัย
ชาวบ้าน ชาวบ้านวิจยั นักวิจัยท้องถ่ิน นกัวิจยัไทบ้าน เป็นต้น ส าหรับการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัขอใช้
ค าวา่ นกัวิจยัชุมชน ซึ่งได้มีผู้ ให้ความหมายของนกัวิจยัชุมชนไว้ในทิศทางเดียวกนั ดงัเช่น นกัวิจัย
ชมุชน หมายถึง คนในชมุชน ได้แก่ ผู้น าชมุชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านทัว่ไป หรือผู้ ท่ีสนใจ เป็น
ผู้ด าเนินการวิจยั โดยเร่ิมตัง้แตก่ารค้นหาสถานการณ์ปัญหา การตัง้ค าถาม การวางแผน การร่วม
เก็บข้อมลู ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู น าไปสูก่ารจัดท าแผนและแนวทางการแก้ปัญหาชมุชน
อย่างเป็นรูปธรรม (สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ.  2560) นักวิจัยชุมชน คือ การท างานวิจัยของ
ชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นผู้ค้นหาความรู้ท่ีมีอยู่ในหมูบ้่านโดยตวัของชาวบ้านเอง ด้วยวิธีการพืน้บ้าน
และท าไปเพ่ือประโยชน์แก่หมู่บ้านตัวเอง เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมหรือการ
ศกึษาวิจยัแบบให้ชาวบ้านเป็นศนูย์กลางในการศกึษา รวบรวม บนัทึกองค์ความรู้ วฒันธรรม และ
วิถีชีวิตของชมุชนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องผกูโยงกบัการใช้ประโยชน์และการอนรุักษ์ทรัพยากรของชมุชน
นัน้ ๆ ชาวบ้านเป็นผู้ใช้ความรู้พืน้บ้านในการอธิบาย ตีความข้อมลูท่ีได้จากการศกึษารวบรวมโดย
ชาวบ้านเอง ยึดหลกัชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างส าคญั ไม่ใช่การศึกษาวิจัยท่ีชาวบ้านเป็นผู้ตอบ
ค าถามหรือให้ข้อมลูเท่านัน้ แตค่นท้องถ่ินจะต้องเป็นกลุม่หลกัท่ีร่วมคิดและท าในทกุขัน้ตอนตัง้แต่
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เร่ิมต้นจนจบขัน้ตอนสดุท้าย ความรู้ท่ีศึกษาเป็นความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินตนเอง วิธีการศกึษาก็ยึด
หลกัภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นวิธีการหลกั (INCN ประเทศไทยและองค์กรแมน่ า้เพ่ือชีวิต.  2555)   

จากความหมายของนกัวิจยัชมุชน สรุปได้วา่ นกัวิจยัชมุชน คือ คนในชมุชนท่ี
ท าการค้นหาความจริงในชุมชนอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ มีเป้าหมายเพ่ือการแก้ปัญหา
หรือพฒันาชมุชนท้องถ่ิน ด้วยการมีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้นกระบวนการจนกระทัง่สิน้สดุกระบวนการ 
โดยชาวบ้านเป็นผู้ลงมือท าความเข้าใจกบัสถานการณ์ของชมุชน ท าความเข้าใจสาเหตขุองปัญหา
นัน้ ๆ และลงมือปฏิบัติการร่วมกนัเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีต้องการ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการสร้าง
คน สร้างความรู้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบัชมุชนท้องถ่ิน 

1.1.2 กระบวนการสร้างและพัฒนานักวจิัยชุมชน 
กระบวนการสร้างและพัฒนานกัวิจยัชุมชนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีเสริมสร้าง

ให้คนในชุมชนมีเรียนรู้การพฒันาชมุชนด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัย ซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชนนัน้มีขัน้ตอนท่ีแตกต่างกัน ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับบริบทและจุดเน้นของแต่ละพืน้ท่ี ดังเช่น สมพันธ์ เตชะอธิก และคนอ่ืนๆ (2560) ได้
กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนจากสังเคราะห์กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของชมุชน ประกอบด้วย  1) สร้างความสนใจและค้นหานกัวิจยัชมุชน ท่ีมาจากความสมคัร
ใจ 2) พูดคยุเพ่ือค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา 3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเค้าโครง
วิจัย โดยเนือ้หาการอบรมประกอบด้วย 3.1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาชมุชนให้แก่นกัวิจยัชมุชน โดยให้ดตูวัอย่างการท าวิจยัท้องถ่ินจากสื่อท่ีมีบริบทใกล้เคียง
กับบริบทของชุมชน และให้ความรู้เพ่ิมเติมจากผู้ เช่ียวชาญในมิติของความหมาย องค์ประกอบ 
และกระบวนการ/วิธีการ/เทคนิคการท าวิจัย ให้แก่นักวิจัยชุมชน 3.2) คดัเลือกประเด็นวิจัย ท่ีมา
จากปัญหาของชมุชน ซึ่งเร่ิมต้นจากการค้นหาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชมุชนรวมถึงการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตขุองปัญหา จากนัน้คดัเลือกปัญหาท่ีอยากแก้ไข เพ่ือน าไปสูก่ารออกแบบการ
วิจัย  3.3) ออกแบบเค้าโครงวิจัย โดยผู้ รู้และนักวิจัยชุมชนร่วมระดมความคิดและฝึกปฏิบัติใน
ประเดน็ต่าง ๆ ได้แก่ ช่ือเร่ือง ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา การตัง้โจทย์วิจยั วตัถปุระสงค์การ
วิจัย  4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองมือส าหรับการวิจัย 
และวางแผนด าเนินการวิจัย โดยมีกระบวนการ ได้แก่ 4.1) ทบทวนเค้าโครงวิจัย โดยให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ก่อนท่ีจะน าไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัยท่ี
สมบรูณ์ 4.2) การพฒันาเคร่ืองมือและเก็บข้อมลูวิจัย โดยผู้มีความรู้ เพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนได้เข้าใจ
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ถึงเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการเก็บข้อมลูวิจยั จากนัน้ให้นกัวิจยัได้ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม 
จากนัน้ให้ฝึกปฏิบัติโดยใช้บทบาทสมมติ เพ่ือปรับแก้ก่อนน าไปใช้จริง 4.3) ออกแบบแผนการเก็บ
ข้อมลูวิจัยและแบ่งบทบาทหน้าท่ี 5) ด าเนินการเก็บข้อมลูวิจัย และวิเคราะห์ข้อมลูโดยแยกตาม
ประเดน็ค าถาม ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัวิจยัชมุชนมีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู จะต้องท าการอบรม
เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมลูและประมวลผลให้กบันกัวิจยัชมุชนก่อนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย 6) 
จัดเวทีประมวลผลข้อมูลวิจัย และวางแผนการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยทีมนักวิจัยชุมชนร่วม
แลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมท่ีจะท าเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน ภายใต้ประเด็น ปัญหา-สาเหต ุวตัถุประสงค์ 
กิจกรรมหลกั กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ และความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ 7) จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน  8) จดัเวทีคืนข้อมลูสูชุ่มชน เพ่ือให้คนใน
ชมุชนทราบถึงผลการวิจยัซึ่งเกิดจากการมีสว่นร่วมของทกุคนในชมุชน 

 นอกจากนี ้องค์กรแม่น า้เพ่ือชีวิต ได้กล่าวถึงการพัฒนานักวิจัยชุมชน
ผา่นการท างานวิจัย แบบบนัได 6 ขัน้ ตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายของการท าวิจยั เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับชมุชนอ่ืน ๆ สามารถเอามาปรับใช้ในการท างานวิจยัท้องถ่ินตนเองได้ ดงันี ้( INCN 
ประเทศไทยและองค์กรแมน่ า้เพ่ือชีวิต.  2555) ประกอบด้วยขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 ขัน้ ท่ี 1 สร้างความร่วมมือและความเข้าใจเบือ้งต้น บันไดขัน้แรกมี
ความส าคญัในการท าให้คนในชมุชนเกิดความเข้าใจและเห็นความส าคญั กิจกรรมหลกั ๆ คือการ
พูดคยุและประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างานวิจัย และเพ่ือวางแนวทาง
คร่าว ๆ ในการท างานเบือ้งต้น ผลท่ีได้จากขัน้นี ้คือ 1) ได้ข้อตกลงของคนในชมุชนในการท างาน
วิจยัร่วมกนั 2) ได้แนวทางคร่าว ๆ ในการท างานวิจยัชมุชน คือ หวัข้อท่ีจะท าวิจยัเบือ้งต้น ชาวบ้าน
ท่ีจะเป็นหวัหน้าโครงการวิจยั และรายช่ือผู้ช่วยนกัวิจยั 

 ขัน้ท่ี 2 เตรียมความพร้อมก่อนลงมือเก็บข้อมูล เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้นักวิจัยชุมชนมีความเข้าใจขัน้ตอนการท าวิจยัและมีความมัน่ใจในการท าวิจัย และวาง
แนวทางในการท างานวิจัยให้ชัดเจนขึน้ กิจกรรมท่ีด าเนินการในขัน้ตอนนีค้ือ การจัดประชุม
ชาวบ้านทัง้หมดท่ีจะท างานวิจัยร่วมกัน แบ่งเป็นช่วงเช้า เป็นการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
งานวิจัยชุมชน ความหมาย ความส าคญั และวิธีการท างานวิจยัชมุชน กิจกรรมเป็นการพดูคยุให้
ความรู้ ซึ่งเป็นได้ทัง้นักวิชาการ NGO และชาวบ้านท่ีมีประสบการณ์ในการท างานวิจัยมาแล้ว มี
การทบทวนและสรุปหัวข้อวิจยัท่ีจะท า มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามหวัข้อวิจัย ช่วยกันบอกเล่าความรู้
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เบือ้งต้นท่ีตนเองมีเก่ียวกับหัวข้อท่ีกลุม่จะศกึษา พร้อมช่วยกันคิดวา่จะศึกษาจดุไหนบ้าง และนัด
หมายตารางเวลาท างาน จากนัน้มาน าเสนอในกลุ่มใหญ่ ผลท่ีได้คือ คนท่ีจะวิจัยมีความเข้าใจ
ขัน้ตอนและวิธีการท าวิจัยชัดเจนขึน้กวา่เดิม ได้รายช่ือนักวิจัยท่ีชัดเจนมากกวา่เดิม ได้แผนงาน
วิจยัวา่จะท าอะไรและเมื่อไหร่ 

 ขัน้ท่ี 3 การเก็บข้อมูล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูความรู้ตามหัวข้อท่ีวางไว้ 
การเก็บข้อมูลแต่ละอย่างจะมีวิธีการต่างกัน ซึ่งต้องท าความเข้าใจพร้อมกับฝึกทักษะการใช้ 
วิธีการเก็บข้อมูลท่ีใช้กันทั่วไปในงานวิจัยชุมชน มี 5 วิธีการหลัก คือ การส ารวจ/เก็บข้อมูลใน
สถานท่ีจริง การประชมุกลุม่เพ่ือระดมข้อมลู การสมัภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการสงัเกต 
ผลท่ีได้คือ ข้อมลูตา่ง ๆ ในรูปของการจดบนัทึก รูปภาพ วิดีโอ บนัทึกเสียง แผนท่ี แผนภาพ สิ่งของ 
และอ่ืน ๆ การเก็บข้อมลูเป็นหัวใจส าคญัของการท าวิจยั ดงันัน้ข้อมลูท่ีได้ต้องครบถ้วน ถกูต้อง ไม่
เอนเอียง 

 ขัน้ท่ี 4 สรุปความคืบหน้างานวิจยั และตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
เพ่ือประเมินดูว่าการท าวิจัยไปถึงขัน้ไหน และข้อมลูท่ีเก็บได้ครบแล้วหรือยัง เพ่ือตรวจสอบว่า
ข้อมลูท่ีได้มานัน้ถกูต้องมากน้อยแคไ่หน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัของแตล่ะกลุม่ และ
เป็นการเผยแพร่ข้อมลูเบือ้งต้นด้วย โดยท าการจัดประชมุรายงานผลการวิจัยเป็นระยะ ผลท่ีได้คือ 
ร่างรายงานการวิจยัซึ่งมีข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วนเกือบสมบรูณ์ 

 ขัน้ท่ี 5 การสรุปผลการวิจัยและท าบันทึกความรู้ เพ่ือน าความรู้ท่ีไปเก็บ
มาท าการสรุปและอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และน าข้อมลูท่ีท าการสรุปมาท าเป็นบันทึกความรู้ โดย
นักวิจัยชุมชนมาคุยกันว่าจะอธิบายข้อมูลท่ีได้ให้คนอ่ืนเข้าใจได้อย่างไร เช่น ท าเป็นแผนท่ี 
แผนภาพ หรือเขียนเป็นรายงานการวิจัย ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกนัคิด ช่วยกนัเขียน ซึ่งอาจมีผู้ช่วย
นักวิจัยช่วยพิมพ์รายงาน ใส่รายช่ือเฉพาะ รายช่ือทางวิทยาศาสตร์ เช็คความถูกต้องของข้อมูล 
ภาษา เป็นต้น ผลท่ีได้คือ บนัทึกความรู้ของชาวบ้าน (ฉบบัร่างหรือต้นฉบบั) ไมว่า่จะเป็นในรูปของ
รายงาน บทเพลง กลอน รูปวาด แผนท่ี เป็นต้น 

 ขัน้ท่ี 6 การเผยแพร่ผลการวิจยั นอกจากคนในท้องถ่ินได้รู้จกั เข้าใจ และ
ภมูิใจในตนเองแล้ว ความส าคญัคือการให้คนภายนอกได้เห็นความส าคญัและยอมรับในท้องถ่ิน
นัน้ด้วย ดงันัน้การเผยแพร่ผลงานวิจยัจึงเป็นสิ่งส าคญั เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัให้แก่
คนในท้องถ่ินและคนภายนอกได้รับรู้ เพ่ือสร้างการยอมรับในความส าคญัด้านตา่งๆ ของชมุชนหรือ
พืน้ท่ีนัน้ ๆ  และน างานวิจยัไทบ้านไปใช้รณรงค์เพ่ือปกป้องพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึ่งกิจกรรมท่ีท าอาจเป็นได้ทัง้ 
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การผลิตสื่อ โดยการเอาบันทึกความรู้ของชาวบ้านท่ีเป็นต้นฉบับมาท าเป็นสื่อเพ่ือแจกจ่าย เช่น 
รายงานวิจัยก็อาจท าเป็นหนังสือ แผ่นพับรายงาน บทเพลงอาจจะเอามาท าเป็นซีดี มิวสิกวีดีโอ 
หรือรูปวาด หรือรูปถ่ายก็อาจจะเอามาท าเป็นโปสเตอร์พิมพ์แจกคนทัว่ไป เป็นต้น การจดักิจกรรม
เผยแพร่งานวิจัยของนกัวิจัยชุมชน เช่น จัดประชมุในชมุชน จัดนิทรรศการ ให้ตวัแทนชาวบ้านไป
พูดในเวทีประชุมของอ าเภอหรือจังหวัดหรือในเวทีประชุมทางวิชาการ จัดส่งสื่อท่ีผลิตไปยัง
ห้องสมดุโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั ส่ือมวลชน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง จัดกิจกรรมเปิดตวั
หนังสือวิจัยไทบ้านหรือเปิดตวัผา่นสื่อสารมวลชน การตระเวนแสดงละครหรือลิเกท่ีแทรกเนือ้หา
เก่ียวกบังานวิจยัท่ีท าส าเร็จ เป็นต้น ผลท่ีได้คือ ส่ือรูปแบบตา่ง ๆ เช่น หนังสือ โปสเตอร์ ซีดี แผ่น
พบั และมีคนรับรู้งานวิจยัมากขึน้ 

 นอกจากนี ้ในการบริหารงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินได้กลา่วถึงการสร้างนกัวิจัย
ชมุชน ซึ่งเป็นเป้าหมายประการหนึ่งของการบริหารงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน ไว้ว่า การบริหารงานวิจัย
ในทศันะนีเ้ป็น “การสร้างคนในชุมชนท้องถ่ิน” ท่ีขาดโอกาสและด้อยศกัยภาพให้มีการพฒันาทาง
ความคิด วิสยัทศัน์และกระบวนทศัน์ใหม่ตอ่การพฒันาสงัคมของพืน้บ้าน โดยมมีพืน้ฐานสอดรับ
กบัปัญหาชุมชนท้องถ่ินและสอดรับกับสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมองคนในชมุชนท้องถ่ินอย่างมี
คณุคา่ มีศกัยภาพมากกวา่การยึดถือปัจเจกชนเป็นหลกั และเป็นการมองการพฒันาแบบองค์รวม
มากกว่าการแยกส่วน โดยให้ความส าคญัในการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน และ
เปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและให้ความส าคญักับข้อมลูความรู้ความจริงอย่างเป็นเหตเุป็นผลในการ
ตดัสินใจมากกวา่การใช้ความรู้สึกส่วนตวั รวมทัง้การท างานเป็นทีมและพัฒนาขีดความสามารถ
ในกระบวนการวิจัย ไม่ว่าการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน การประชุมอย่างมีส่วนร่วมและ
อย่างสร้างสรรค์ การบันทึกข้อมลู การจับประเด็นและการเช่ือมโยงข้อมลู การวิเคราะห์และการ
สรุปข้อมูล ตลอดจนการจัดการกับระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน และการประสาน
ศกัยภาพภายนอกมาหนนุเสริมการท างานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน (สินธุ์ สโรบล. 2552) 

1.2 แนวคดิเก่ียวกับงานวจิัยเพื่อชุมชน 
1.2.1 ความหมายของงานวจิัยเพื่อชุมชน 

งานวิจยัเพ่ือชมุชน หรืองานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน (Community-based research) 
เป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบของคน เป็นกระบวนการสร้างและใช้ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชมุชน เพ่ือแก้ปัญหาหรือสง่เสริมศกัยภาพของชมุชน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
ดีขึน้ในชุมชนท้องถ่ิน มีนักวิชาการ นักวิจัย ได้กล่าวถึงงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ทัง้ในมิติของ
ความหมายท่ีครอบคลมุถึงความส าคญัของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินไว้หลายท่าน ดงัเช่น วิจยัท้องถ่ิน 
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คือ กระบวนการท่ีคนในชมุชนได้เข้ามาร่วมคิด ทบทวนสถานการณ์ ตัง้ค าถาม วางแผน หาข้อมลู 
ทดลองท า วิเคราะห์ สรุปค าตอบ และถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงงาน เป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นให้คนใน
ชมุชนเข้ามาร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง ท าให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นเหตเุป็น
ผล และสามารถใช้กระบวนการนีใ้นการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน งานวิจัยท้องถ่ินเน้น
กระบวนการมากกว่าผลงานวิจัย มองงานวิจัยเป็นกระบวนการในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะเพ่ิมพลัง
ชมุชน เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกนัจดัการชีวิตของตนเอง เป็นทางหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนได้ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี.  2550.) นอกจากนี ้ดวงพร รังรองรจิตภูมิ 
(2552) ได้กล่าวถึงงานวิจัยเพ่ือชุมชนท่ีสอดคล้องกันและกล่าวถึงจุดเน้นของงาน กล่าวคือ
งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเน้นการให้คนในชมุชนเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจยัตัง้แต่
การเร่ิมคิด การตัง้ค าถาม การวางแผน และค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิจริง (Action Research) ท าให้ชมุชนได้เรียนรู้ผลงานและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
ของตนเอง ตลอดจนยกระดบัการแก้ปัญหาให้มีความน่าเช่ือถือสงูขึน้และสามารถใช้กระบวนการ
นีใ้นการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนัน้
จดุเน้นของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน จึงเป็นการเน้นท่ีกระบวนการมากกวา่ผลลพัธ์ เพ่ือให้ชาวบ้านได้
ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง ให้งานวิจัยมีส่วนในการแก้ปัญหาของชาวบ้านและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึน้จริงในชุมชนซึ่งจะต้องอาศัยเวทีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม 
ดงันัน้ กระบวนการงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินจึงหมายถึง การท างานอย่างเป็นขัน้ตอนเพ่ือตอบค าถาม
หรือความสงสัยบางอย่าง ประเด็นค าถามต้องคมชัด โดยมีการแยกแยะประเด็นว่าข้อสงสัย
ตรงไหน มีการหาข้อมลูก่อนลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมลู วางแผนการท างาน
บนฐานข้อมลูท่ีมีอยู่ และในระหว่างลงมือท าการบันทึก มีการทบทวนความก้าวหน้า วิเคราะห์
ความส าเร็จและอปุสรรคอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือถอดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ออกมาให้ชดัเจน  ใน
ท่ีสดุก็จะสามารถสรุปบทเรียน ตอบค าถามท่ีตัง้ไว้แล้วอาจท าให้ดีขึน้ ตลอดจนสามารถน าไปใช้
เป็นบทเรียนส าหรับเร่ืองอ่ืน ๆ หรือพืน้ท่ีอ่ืน ๆ  ตอ่ไป ซึ่งท าโดยคนในท้องถ่ิน อนัเป็นงานวิจยัท่ีไม่
ยึดติดกับระเบียบแบบแผนทางวิชาการมากนัก แต่เป็นการสร้างความรู้ในตัวคนท้องถ่ิน มุ่ง
แก้ปัญหาด้วยการลองท าจริงและมีการบันทึกและวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบ เป็นเคร่ืองมือท่ี
ชาวบ้านใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ดังเช่นท่ี กาญจนา ทองทั่ว.  (2552) ได้กล่าวถึง
งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ว่าเป็นการสร้างตัวตนของคนในท้องถ่ิน เป็นงานของคนท้องถ่ิน เพ่ือคน
ท้องถ่ิน เป็นงานวิจยัอย่างแท้จริง ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของทัง้คนนอกและคนใน คน
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นอกจะต้องเข้าไปเรียนรู้และเสริมสร้างสนบัสนนุการวิจยัของคนใน ท าให้เห็นความสมัพนัธ์ของคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติ  

นอกจากนี ้เสรี พงศ์พิศ  (2551) ได้กลา่วถึงงานวิจัยวา่ชมุชนวา่เป็นการวิจัย
ของประชาชน หรือการท าประชาพิจัย เป็นการวิจยัท่ีประชาชนเป็นผู้ด าเนินการเป็นหลกัตัง้แตต้่น
จนจบ คือคนในท้องถ่ินทัง้หมดไม่เพียงผู้น าชุมชน การวิจัยโดยคนในท้องถ่ิน หมายถึงการตั ง้
ค าถามและหาค าตอบ เป็นการจดัการความรู้แบบหนึ่ง ซึ่งคนในท้องถ่ินลงมือเก็บข้อมลูในเร่ืองท่ี
วางเอาไว้ เพ่ือจะได้ค าตอบท่ีต้องการ เมื่อได้ข้อมลูแล้วจึงท าการวิเคราะห์เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็น
ภาพรวมสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงของชุมชน นอกจากนีก้ารท าประชาพิจัย ท้องถ่ินต้องจัดการไป
เรียนรู้ดงูานของกรณีท่ีเขาท าส าเร็จ ทัง้ระดบัปัจเจกบคุคลและระดบัชมุชน เพ่ือจะได้เรียนรู้วา่งเขา
ท าส าเร็จเพราะอะไร เป็นกระจกสอ่งตวัเองวา่ท าไมเราถึงท าไมส่ าเร็จ งานวิจยัเพ่ือชมุชนยงัมีความ
เช่ือมโยงกับการวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ินด้วย ซึ่งการวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ในการ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน ท่ีมีอยู่จ านวนมาก การวางยุทธศาสตร์ช่วย
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการต่าง ๆ รวมทัง้ล าดับความเร่งด่วน และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีท าให้วิสยัทศัน์อนัเป็นภาพฝันและเป้าประสงค์ท่ีก าหนดร่วมกนัสามารถเกิดเป็นจริงได้ 
ทัง้นีก้ารท ายทุธศาสตร์ท่ีดีไมใ่ช่การเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ แตเ่ป็นกระบวนการวิจยัและ
พฒันาแบบมีสว่นร่วม จึงเป็นการเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ินร่วมกัน เพ่ือค้นหาปัญหา ความต้องการ 
และศกัยภาพหรือความสามารถท่ียงัไมพ่ัฒนา หรือยังไม่พฒันาเตม็ท่ีของแต่ละท้องถ่ิน ค้นหาทุน
และปัจจัยเง่ือนไขตามสภาพท่ีเป็นจริง เป็นการระดมพลังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทัง้หมด ตัง้แต่ท าข้อมูล การวางแผน การท าประชาพิจารณ์ ไม่ใช่การท าประชาคมเพ่ือเพียงหา
ปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน แต่เป็นกระบวนการวิจัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริง จึงต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท าข้อมลูมากท่ีสดุ การวิจัยและพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีชุมชนมีสว่นร่วมในการเก็บข้อมลู วิเคราะห์ 
และท าแผนยทุธศาสตร์ร่วมกนั  

1.2.2 คุณลักษณะของงานวจิัยเพื่อชุมชน 
งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน เป็นการผสมผสานงานวิจยัทัง้ในเชิงวิชาการ งานพฒันา 

และวิถีชาวบ้าน ลกัษณะของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินดงัท่ี กาญจนา แก้วเทพ  (2552) ได้กล่าวถึง
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ลกัษณะของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินไว้ดงันี ้1) เป้าหมายของงานวิจัยอยู่ท่ีการพัฒนาตวันักวิจัย สว่น
ความรู้หรือผลงานวิจยันัน้ต้องเป็นความรู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาหรือน าไปพฒันาท้องถ่ินได้ ความรู้ท่ี
เกิดจากงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจะฝังอยู่ในตวัคน การเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยชาวบ้านในช่วงก่อน
และหลงักระบวนการวิจัย เป็นตัวบ่งชีท่ี้ส าคญัของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจยัเพ่ือ
ท้องถ่ิน 2) คนท างานวิจัยคือชาวบ้าน งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเป็นการเปลี่ยนบทบาทชาวบ้านใน
กระบวนการวิจัยจากท่ีเคยเป็นกลุ่มตวัอย่างมาเป็นนกัวิจยั 3) เน้นกระบวนการสร้างวิธีคิดให้แก่
ชาวบ้านท่ีเข้ามาร่วมงานวิจยั โดยนักวิจยัต้องมีสว่นร่วมในกระบวนการวิจยัทุกขัน้ตอน ตัง้แตก่าร
ก าหนดปัญหาการวิจัย การวางแผน การด าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขัน้ตอนการน า
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 4) มีการออกแบบโครงสร้างและกลไกเพ่ือการหนุนช่วย เน่ืองจากเป็น
งานวิจัยท่ีชาวบ้านเป็นผู้ท าวิจัย จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างและออกแบบโครงสร้างตลอดจนกลไก
ต่าง ๆ เพ่ือการหนุนช่วยให้การท าวิจัยของชาวบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีทีม
นกัวิชาการเข้ามาเป็นพ่ีเลีย้งในเชิงวิชาการ เป็นต้น 5) งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินเป็นการกระจายปัญญา
สู่ท้องถ่ิน กระบวนการวิจัยอาจถือได้ว่าเป็นการกระจายความรู้หรือติดตัง้วิธีคิดแบบวิจัยให้แก่
ชาวบ้านเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 6) งานวิจยัเพ่ือท้องถ่ินมีลกัษณะเป็นสห
วิทยาการ เน่ืองจากมีจุดเร่ิมต้นจากปัญหาท่ีชาวบ้านนักวิจัยก าลังประสบอยู่  ทัง้ในมิติของ
สาขาวิชาการและชุดความรู้ของชุมชนกับความรู้สมัยใหม่ 7) งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินมีการใช้
กระบวนการ KM มาทดแทนการอา่นทบทวนวรรณกรรม ในขัน้ตอนของงานวิจัยจึงมกัพบรูปแบบ
การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ มีประสบการณ์ การดูงานกรณีท่ีส าเร็จ การเชิญผู้ มี
ประสบการณ์มาเป็นวิทยากร เป็นต้น 8) เป็นงานวิจยัท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง เน่ืองจากเร่ิมจากปัญหา
ในชีวิตของชาวบ้านนักวิจัย ดงันัน้หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการวิจยั ผลท่ีเกิดขึน้สามารถน าไปใช้
ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชน 9) งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินมีคณุสมบัติเป็นงาน
และวิจยัและพัฒนา แล้วแต่น า้หนกัสดัสว่นวา่จะเป็นงานวิจยัหรืองานพฒันากว่ากนั 10) เน้นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดกระบวนการ โดยมีกิจกรรมท่ีเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
ส าหรับผู้คนทกุกลุม่ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมกบักระบวนการวิจยั  

โดยหลกัการท างานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน ประกอบด้วย 1) โจทย์ต้องมาจากความ
ต้องการของชมุชน โดยชมุชนอาจเป็นผู้คิดริเร่ิมเอง หรือจะเป็นการจดุประกายจากบคุคลภายนอก 
แต่ท้ายท่ีสดุชุมชนจะต้องตดัสินใจเองว่าโจทย์วิจัยนัน้เป็นความต้องการของชุมชนหรือไม่ 2) 
หลกัการมีสว่นร่วม การวิจัยเพ่ือท้องถ่ินมีหลกัการเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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ตลอดทัง้กระบวนการวิจยัจะถือเสมือนวา่การมีสว่นร่วมจากทกุสว่นเข้ามาเก่ียวข้องกบังานวิจยันัน้
เป็นแรงผลกัส าคญัให้งานวิจยัด าเนินตอ่ไปได้ 3) การคิดกิจกรรมบนฐานข้อมลู หลกัการข้อนีจ้ะท า
ให้งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินมีข้อแตกต่างจากวิถีชาวบ้าน เน่ืองจากการค้นคิดกิจกรรมนัน้ไม่ได้มาจาก
ความคิดเห็นเท่านัน้ แตม่ีพืน้ฐานมาจากข้อมลูท่ีผา่นการจดัระบบ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แล้ว จึงเป็น
การคิดกิจกรรมบนสภาพความเป็นจริง และ4) หลกัความสมัพันธ์ระหวา่งการคิดกบัการลงมือท า 
เพ่ือแก้ไขข้อจ ากดัของวิถีชาวบ้านและวิถีของนกัวิชาการ (กาญจนา แก้วเทพ.  2552) 

1.2.3 กระบวนการท างานวจิัยเพื่อชุมชน 
งานวิจัยเพ่ือชุมชนเป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ชมุชนท้องถ่ิน ดงันัน้ ข้อมลูจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้คนในชุมชนท้องถ่ินได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
จัดการปัญหาของตนเอง รวมทัง้การน าไปช่วยในการวางแผนเพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ชมุชน อย่างไรก็ตามงานวิจยัท้องถ่ินเป็นงานท่ีเกิดขึน้ภายใต้บริบทของชมุชนและเก่ียวข้องกบัการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนท่ีเข้ามาร่วมกันออกแบบ ด าเนินการวิจัย และสรุปผลงานเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ งานวิจัยเพ่ือชุมชนท้องถ่ินถูกน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างานกับชุมชน
ท้องถ่ินหลายรูปแบบ การท าความเข้าใจกบัแนวคิดและหลกัการพืน้ฐานของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
จึงเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้การออกแบบการท างานร่วมกันกบัชมุชนอย่างสมบรูณ์และมีความเป็นไปได้
ในการด าเนินงานวิจัย ตลอดจนทราบถึงเป้าหมายของการท าวิจัยได้เป็นอย่างดี (สินธุ์ สโรบล. 
2552)  ซึ่งขัน้ตอนในการขับเคลื่อนกระบวนการท างานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินโดยสรุปมี 3 ระยะ 
(กาญจนา ทองทั่ว. 2552; มหาวิทยาลยัเกริก.  มปป.)  ได้แก่ ระยะท่ี 1 การเตรียมการ เตรียม
ชมุชน เป็นการหาโจทย์วิจยั รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนทกุกลุม่ในหมูบ้่าน เพราะเวลา
ท างานวิจัยในชุมชนจะต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกกลุ่มจึงจะท าให้งานส าเร็จ ซึ่งการเตรียม
ชุมชนจะใช้เวทีทัง้การประชุมชีแ้จง การพูดคยุในกลุ่มย่อย หรือการพูดคยุรายบุคคล ระยะท่ี 2 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย เป็นขัน้ตอนของการเก็บข้อมลู ทัง้งานเอกสาร การศึกษาบริบทชุมชน 
และการวิเคราะห์ปัญหาของชมุชนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของวิธีการ ทิศทางท่ีจะน ามาแก้ปัญหา ก าหนดแผนงานในการขบัเคลื่อนงานวิจยั ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา งบประมาณท่ีใช้ ขัน้ตอนการด าเนินงาน แล้วจึงน าแผนงานนัน้ลงสูก่ารปฏิบัติ ระหวา่ง
ด าเนินงานก็จะมีการติดตามประเมินผลแตล่ะขัน้ตอนโดยการประชมุงานเป็นระยะๆ ระยะท่ี 3 การ
สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย เป็นการน าข้อมลูท่ีมีการเก็บอย่างเป็นระบบมาเขียนรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์  
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นอกจากนี ้ เสรี พงศ์พิศ.  (2551) ยงัได้กลา่วถึงขัน้ตอนการท าวิจยัเพ่ือชมุชน 
วา่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ท่ีครอบคลมุกระบวนการท างานวิจยัใน 3 ระยะดงักลา่วข้างต้น แตใ่ห้
รายละเอียดในระยะของการด าเนินการท่ีแตกต่างออกไป ได้แก่ 1) วางการด าเนินการ เพ่ือท า
ความเข้าใจร่วมกัน และแตง่ตัง้คณะท างาน 2) จดัเวทีส าหรับชมุชน ได้แก่ เวทีท่ี 1 เรียนรู้รากเหง้า 
เวทีท่ี 2 วิถีชมุชนเป็นอย่างไร มีระบบคณุคา่ จารีต ประเพณี ปัจจยั 4 มรดกทางวฒันธรรม ทนุทาง
ปัญญา และทนุทางสงัคมตา่ง ๆ เวทีท่ี 3 ส ารวจสืบค้นทรัพยากรในชมุชน เวทีท่ี 4 วิเคราะห์รายรับ 
รายจ่าย หนีส้ิน เวทีท่ี 5 ศึกษาดงูาน และกลบัมาวิเคราะห์ศกัยภาพ ปัญหาและความต้องการท่ี
แท้จริง และเวทีท่ี 6 ร่างแผนชุมชนและประชาพิจารณ์ และ 3) จากการวิเคราะห์ข้อมลูน าไปสู่การ
จดัท าแผนปฏิบตัิการ คือ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

กล่าวโดยสรุป งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเป็นงานวิจัยท่ีชาวบ้านผู้ เป็นเจ้าของ
ปัญหาเป็นคนลงมือท างานเพ่ือแก้ปัญหาเป็นหลกั โดยอาศยักระบวนการวิจยัท่ีเป็นระบบระเบียบ 
เน้นกระบวนการมีสว่นร่วมของคนท่ีเก่ียวข้องตัง้แตเ่ร่ิมคิด การตัง้ค าถาม การวางแผน และค้นหา
ค าตอบอย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีเป้าหมายหลกัท่ีการพฒันานักวิจยั ส่วน
ผลการวิจยันัน้ต้องสามารถน าไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาท้องถ่ินได้จริง จากแนวคิดเก่ียวกบังานวิจัย
เพ่ือท้องถ่ินนีท้ าให้เห็นว่านักวิจัยชมุชน นักวิจัยท้องถ่ิน ได้รับการพัฒนาขึน้จากการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินนีเ้อง อนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการบริหารงานวิจัย
เพ่ือท้องถ่ิน โดยกระบวนการท างานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ 
ระยะด าเนินการ และระยะสรุปผลการด าเนินการ  

จะเห็นได้ว่าแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ได้ฉายภาพให้เห็นถึง
พฒันาการของการท างานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีผ่านมา รวมถึงการเกิดกระบวนการวิจัยท่ีส่งเสริมให้
คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการทัง้การมีส่วนร่วมทัง้กระบวนการวิจัย และการมีสว่นร่วม
ในบางส่วนบางตอนของการวิจยั โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือแก้ปัญหาของชมุชน ทัง้นีโ้ดยส่วนใหญ่
เป็นการสร้างการพัฒนาจากบุคคลภายนอกเป็นผู้ เข้าไปด าเนินการ โดยส่วนใหญ่แบ่งการ
ด าเนินการวิจยัอออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ และระยะสรุปผล 

การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัชมุชนท่ีครอบคลมุทัง้
แนวคิดเก่ียวกับนักวิจัยชุมชน และแนวคิดเก่ียวกบัการวิจัยเพ่ือชุมชน เป็นแนวทางในการค้นหา
กระบวนการพัฒนานกัวิจยัชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีกระบวนการสร้างนกัวิจยัชมุชนหรือชมุชนท่ี
ประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน และเป็นแนวทางในการท า
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ความเข้าใจสถานการณ์ของการเป็นนักวิจยัชุมชนและการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยชุมชน รวมถึง
ผู้ วิจัยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัการวิจัยเพ่ือชมุชน เป็นแนวทางของกระบวนการพัฒนาศกัยภาพของ
นกัวิจัยชมุชน เป็นการต่อยอดกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการพฒันาชมุชนในอดีตสูก่ารพัฒนา
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ท่ีเน้นการสร้างคนให้มีความรู้ มีเจตคติ ทกัษะ การปฏิบตัิ รวมถึงการสง่ต่อ
องค์ความรู้ มาวิเคราะห์ร่วมกับการวางแผนการวิจัยของนักวิจัยชุมชน อีกทัง้อาจน ามาเป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนจากการสร้างสรรค์งานวิจยัเพ่ือชมุชน หรือมีแนวโน้มท่ี
จะสามารถสร้างงานวิจยัชมุชนได้ เช่น เขียนโครงร่างงานวิจัย มีแนวโน้มท่ีจะท างานวิจยัได้ส าเร็จ 
หรือสามารถท่ีจะบรรลกุารได้ชิน้งาน 
 

ส่วนท่ี 2 แนวคดิเก่ียวกับการเสริมสร้างศักยภาพนักวจิัยชุมชน 
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน เป็นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของคน

ให้สามารถน าพลงัความสามารถท่ีอยู่ในตวับคุคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่
ชมุชน นกัวิจยัชมุชนเป็นบคุคลท่ีมีความสามารถ มีทกัษะ และมีประสบการณ์เก่ียวกบังานวิจยัมา
บ้างแล้ว เพียงแตไ่ม่ถกูน าออกมาใช้อย่างเตม็ก าลงัความสามารถ รวมทัง้บางคนอาจห่างหายจาก
การเป็นนักวิจัยชุมชนไปนาน ศกัยภาพท่ีมีก็ไม่ได้ถูกน าออกมาใช้และไม่ได้เพ่ิมพูน ดังนั น้การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนจึงเป็นการดึงความสามารถของคนในชุมชนท่ีพร้อมท่ีจะรับการ
พฒันาให้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และพร้อมท่ีจะใช้ศกัยภาพท่ีมีให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชนของ
ตนเอง การศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ซึ่งแตล่ะบคุคลมีไมเ่ท่ากัน 
ทัง้นีก้ารเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพ 
(Potential) เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจและเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้  

2.1 แนวคดิเก่ียวกับศักยภาพ (Potential) 
2.1.1 ความหมายของศักยภาพ 

ศักยภาพ ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Potential หรือบางแนวคิดใช้ค าว่า 
Human Potential หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลนัน้มีวิสัยความสามารถไม่เหมือนกัน เป็น
ภาวะแฝง อ านาจ หรือคณุสมบัติท่ีแฝงในสิ่งต่าง ๆ อาจท าให้พฒันาหรือปรากฏเป็นสิ่งท่ีประจกัษ์ 
(ราชบณัฑิตยสถาน. 2542) นอกจากนี ้ยงัมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของศกัยภาพท่ีสอดคล้อง
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กนั คือหมายถึง พลงัความสามารถท่ีอยู่ภายในตวับคุคลท่ียงัไม่แสดออกมาให้ปรากฏหรือออกมา
บ้างแต่ไม่หมด เป็นความพร้อมในตวับุคคลท่ีเอือ้ตอ่การพัฒนา ปรับปรุง และสามารถดึงออกมา
ใช้ได้หากได้รับการกระตุ้นจากภายนอก (Procter. 1991; เสรี พงศ์พิศ.  2551;  พิมพิมล พลเวียง.  
2543; สนอง วรอไุร.  2555) ทัง้นี ้ความสามารถท่ีแสดงหรือปรากฏเป็นได้ทัง้เคร่ืองชีห้รือสะท้อน
ศกัยภาพในอดีต และเป็นเคร่ืองบ่งบอกศกัยภาพในอนาคต การปรากฏของพลงัศกัยภาพของสิ่ง
ใด ๆ จะเป็นเช่นใด ขึน้อยู่กบัปัจจยัอย่างน้อย 2 สว่น คือ พลงัความสามารถของสิ่งนัน้ และเง่ือนไข
บริบทท่ีเป็นไปได้ทัง้ตวัขดัขวางหรือตวัหนุนเสริม การปรากฏออกมาของศกัยภาพนัน้ท่ีส าคญัคือ
เง่ือนไขเชิงบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพชรน้อย ม่วงงาม (2539) ซึ่งศกัยภาพของแต่ละ
บคุคลย่อมแตกตา่งกันและสามารถดงึเอาพลงัคณุลกัษณะอนัซ่อนเร้นดงักลา่วมาใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาชมุชนของตนเองได้ (สมนึก ปัญญาสิงห์.  2532)  นอกจากนี ้สรีุย์ เขม็ทอง และอโณทัย 
งามวิชัยกิจ. (2561) ได้ให้ความหมาย ศักยภาพ  หมายถึง ความพร้อมหรือแนวโน้มท่ีจะแสดง
ความสามารถท่ีมีอยู่ให้ปรากฏเมื่อมีโอกาสท่ีจะกระท าได้ในระดบับคุคล สว่นการพัฒนาศกัยภาพ 
คือ การพฒันาความสามารถท่ีท าให้บคุคลท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้ค าวา่ ศกัยภาพ (Potential) มกัใช้สบัสนกับค าว่าสมรรถนะ ท่ีใช้ค าว่า 
Competency ท่ี ให้ความหมายในมิติของความสามารถ (ความรู้และพฤติกรรม) เป็นขีด
ความสามารถในการท างาน เป็นการค้นหาสิ่งท่ีท าให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ (Excellence) 
หรือการปฏิบัติงานท่ีเหนือกว่า (Superior performance) นอกจากนีย้ังได้ให้ความหมายของ
สมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational competency) วา่หมายถึงความสามารถ (Ability) ในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ถกูคาดหวงัไว้ อนั
หมายถึงองค์ประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและขอบเขตของงาน 
(Dale&Hes. 1995) ทัง้นีส้มรรถนะเน้นท่ีผลความส าเร็จของงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนตามสายงานท่ีปฏิบัติ ทัง้สมรรถนะหลกั สมรรถนะรอง และสมรรถนะตามสายงาน อนัมี
ความแตกต่างจากค าวา่ ศกัยภาพ หรือ ศกัยภาพของมนษุย์ ท่ีเป็นพลงัความสามารถในตวับคุคล
ท่ีพร้อมจะแสดงออกมาหากได้รับการสง่เสริมท่ีเหมาะสม โดยไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานมาก าหนด
ชดัเจน 

ศกัยภาพมีหลายระดบัด้วยกนัทัง้ระดบับุคคล ระดบัองค์กร และศกัยภาพใน
การบริหาร การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชมุชนในครัง้นี ้ให้ความส าคญักับ
การพัฒนาศักยภาพระดับบุคคล โดยมีนักวิชาการกล่าวถึงศักยภาพระดับบุคคล ว่าเป็นพลัง
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ความสามารถของบุคคลท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในของบุคคล หากมีการกระตุ้ นของบุคคลหรือ
สิ่งแวดล้อมจะสามารถแสดงพลงัหรือความสามารถท่ีมีอยู่ออกมาได้หรือยับยัง้พลงัท่ีมีอยู่มิให้
เกิดขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสมรรถภาพของแตล่ะบุคคล (Longman.  1987) ศกัยภาพระดบับคุคล เป็น
ความสมบรูณ์ ทัง้ร่างกายและจิตใจ ท่ีมีความพร้อมจะตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทางด้านร่างกาย 
ได้แก่ วฒุิภาวะ ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตอย่างเตม็ท่ีของร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความพอใจท่ี
จะสนองตอ่สิ่งเร้าหรือพอใจจะกระท าสิ่งตา่ง ๆ  ดงันัน้องค์ประกอบท่ีจะท าให้เกิดศกัยภาพในระดบั
บคุคล วฒุิภาวะ หมายถึงความเจริญเติบโตทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ รวมถึง
ประสบการณ์ทางสงัคม หรือความรู้เดิม ผู้มีประสบการณ์เดิมมากย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้ได้
ดีกว่าผู้มีประสบการณ์เดิมน้อย ทัง้นีศ้กัยภาพระดบับุคคลสามารถน าออกมาใช้เพ่ือด าเนินการ
หรือประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งในขอบเขตได้เป็นผลส าเร็จ จะมีลกัษณะท่ีไม่ตายตวัแต่
อาจจะท าให้มีมากขึน้ หรือแขง็แรงขึน้จากการพฒันา (เยาวลกัษณ์ ศิริสวุรรณ. 2539) นอกจากนี ้วิ
ชุกร กุหลาบศรี (2541) ยังกล่าวถึง ศักยภาพระดบับุคคลว่าเป็นสภาวะความสมบูรณ์ทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ของบคุคลท่ีพร้อมจะตอบสนองตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยวิธีการ
เพ่ือให้เกิดการกระท าท่ีมีแนวโน้มจะท าให้เกิดความส าเร็จ ความพร้อมจะเกิดขึน้ได้ขึน้อยู่กับวฒุิ
ภาวะ ประสบการณ์ทางสงัคม ความรู้เดิม ความสนใจ หรือแรงจงูใจ  

กรอบแนวคิดของศักยภาพมนุษย์ (Human Potential) เป็นธรรมชาติของ
มนษุย์มีการกระท าท่ีแสดงออกมาในสถานการณ์ตา่งๆ  3 สว่น คือ 1) จดุประสงค์ (Purposive) 2) 
สญัลกัษณ์ (Symbolic) และ 3) สงัคม (Social) ซึ่งการกระท าต้องสะท้อนมาตรฐาน ค่านิยม หรือ
ความเช่ือเดิมท่ีมีติดตวัอยู่ และขณะเดียวกันก็แสดงถึงสิ่งใหมท่ี่ต้องสร้างขึน้ ทัง้นีค้ าวา่ศกัยภาพ
ต้องสะท้อนลกัษณะความโดดเด่นของการเจริญงอกงามของมนุษย์ (Human Growth) กล่าวคือ 
เป็นเคร่ืองบ่งชีก้ารตอบสนองตามแนวทางท่ีศึกษา ประสบการณ์ และการเลีย้งดท่ีูได้ รับตัง้แต่
แรกเร่ิม ส าหรับแนวคิดวา่ด้วยศกัยภาพมี 3 แนวคิดส าคญั ได้แก่ (Israel. Scheffler.  1985) 

1) ศักยภาพเป็นขีดความสามารถท่ี เกิดขึน้  (Potential as Capacity to 
become) ศกัยภาพในด้านนีต้้องปรากฏให้เห็น และมีการตีความตามเง่ือนไขท่ีก าหนดขึน้ ซึ่งขีด
ความสามารถ (Capacity) เป็นสิ่งท่ีคดัแยกความสามารถท่ีเป็นไปได้และเป็นไปไมไ่ด้ตามข้อจ ากดั
ในบริบท ทัง้นีก้ารได้มาซึ่งศกัยภาพในแนวคิดนีต้้องสามารถขบัเคลื่อนได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้สู่
การขบัเคลื่อนท่ีหลากหลาย รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกัยอมรับตามเง่ือนไข  
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2) ศักยภาพเป็นนิสัยความชอบท่ี เกิดขึน้  (Potential as Propensity to 
become) ศกัยภาพในแนวคิดนีม้ีลกัษณะจากพืน้ฐานความชอบเพ่ือการพัฒนาทักษะ ทัง้นีเ้กิด
จากแรงจงูใจในสิ่งท่ีตนสนใจ ซึ่งอยู่นอกเหนือรูปแบบ capacity แบบแรกท่ีเป็นขีดความสามารถ
เพ่ือการพฒันาทกัษะ ซึ่งนิสยัความชอบนีเ้ป็นสิ่งท่ีบ่งชีท่ี้น ามาซึ่งการพฒันาความสามารถซ่อนเร้น
ท่ีแฝงอยู่ โดยมีเง่ือนไขบริบทท่ีมีความส าคัญในการพัฒนา การคาดการณ์ตามเง่ือนไขสร้าง
ศกัยภาพได้ นิสัยความชอบนีอ้าจกลายเป็นลักษณะพิเศษบางอย่าง โดยลักษณะการพัฒนา
ศกัยภาพตามแนวคิดนี ้คือ 1) ไม่ได้เกิดจากการพัฒนาเป็นกระบวนการแบบเส้นตรงแต่เป็นการ
พฒันาแบบหลากหลายทิศทาง ซึ่งต้องก าหนดจดุเร่ิมต้นและจดุสดุท้าย 2) สร้างข้อก าหนดผลลพัธ์
ทัง้แบบทางตรงและทางอ้อม ทัง้แบบก าหนดชัดแจ้งและมีนัยส าคัญ 3) ใช้การติดตามโดย
พยายามสร้างความตระหนกัและให้ค าแนะน า 4) อธิบายหรือสร้างสญัลกัษณ์ท่ีแสดงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงเป้าหมายของจดุสดุท้าย 5) พิจารณาภายในตวัตนและเง่ือนไขใน
บริบท 

3) ศักยภาพเป็นสมรรถนะท่ีเกิดขึน้ (Potential as Capability to become) 
ความยากในศกัยภาพตามแนวคิดนีค้ือการออกแบบผลลพัธ์ ทักษะท่ีเป็นการแสดงถึงสมรรถนะ 
(Capability) จะเหนือกว่าขีดความสามารถท่ีแสดงออก (Capacity) สมรรถนะ (Capability) มี
อ านาจคาดการณ์ตามเง่ือนไข สมรรถนะ (Capability) ในความหมายนีเ้ช่ือมโยงถึงความเป็นอิสระ 
กล่าวคือ บุคคลมีอิสระในการลงมือท า การให้อ านาจบุคคล (empower) ทัง้ในการเรียนรู้ การ
ตัดสินใจ การเลือกสรร การพัฒนาศักยภาพตามแนวคิดนี  ้มีดังนี  ้1) ต้องเข้าใจสมรรถนะ 
(Capability) รายย่อยหรือรายละเอียด ท่ีต้องการพัฒนาให้เกิดเป็นคณุสมบตัิหรือลกัษณะพิเศษ
บางประการ 2) สิ่งท่ีบ่งชีส้มรรถนะควรอ้างถึงผลลพัธ์ท่ีเป็นสมมติฐานเร่ิมต้น 3) ผลลพัธ์ท่ีตัง้ไว้ควร
พิจารณาผลดีและผลเสีย คณุคา่เชิงบวกและลบ รวมทัง้การให้อ านาจในการเรียนรู้  4) สมรรถนะ 
(Capability) ไมไ่ด้เกิดขึน้จากภายในตวับคุคล สามารถพฒันาหรือลดลงได้ตามกาลเวลา 5) หลกั
ความสมัพันธ์ของศักยภาพ ประสิทธิภาพของบุคคลในการเรียนรู้ขึน้อยู่กับความหนักแน่นของ
สังคมและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ศึกษา ศักยภาพต้องสะท้อนความรู้และบริบทตาม
สมมติฐาน 

2.1.2 องค์ประกอบของศักยภาพ 
ศกัยภาพท่ีมีองค์ประกอบส าคญั 2 สว่น ประกอบด้วย 1) ศกัยภาพท่ีปรากฏ

ให้เห็น (visible) ได้แก่ ความสามารถ (Ability) ปรากฏให้เห็นผ่านทักษะ (Skills) และความรู้ 
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(knowledge) 2) ศักยภาพท่ีแฝงอยู่  (Hidden) ได้แก่  ลักษณะส่วนบุคคล (Personality) ซึ่ง
หมายถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคลในแง่ ความคิดความเช่ือแห่งตน (Self-concept) แรงขบัจาก
ภายใน (Motives) และอุปนิสัย (Traits) โดยศักยภาพของนักวิจัยชุมชนสามารถมองได้ทั ง้
ศกัยภาพส่วนท่ีปรากฏให้เห็นและศักยภาพส่วนท่ีแฝงอยู่ ทัง้นีศ้ ักยภาพยังมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะ (Competency) โดยศกัยภาพสามารถปรากฏให้เห็นผา่นสมรรถนะ เช่น ทกัษะ ความรู้ 
ความคิดความเช่ือ เป็นต้น (Chen & Chang. 2010) 
   

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 ความสอดคล้องระหวา่งศกัยภาพ สมรรถนะ และสมรรถนะหลกั 

ศกัยภาพของนักวิจยัชุมชนมีทัง้ศกัยภาพท่ีปรากฏให้เห็นเดน่ชัด และท่ีแฝง
อยู่ โดยปรากฏให้เห็นผ่านสมรรถนะ เช่น ทักษะ ความรู้ อารมณ์ความรู้สึก ดงัท่ีได้มีผู้กล่าวถึง
ศกัยภาพท่ีปรากฏผ่านสมรรถนะโดยผ่านองค์ประกอบพืน้ฐานของสมรรถนะของบุคคลในด้าน
ตา่งๆ ได้แก่ (McClelland, 1973; Chisholm and Ely, 1976)   

1) ด้านความรู้ (knowledge) คือ ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีนกัวิจัยชมุชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัเพ่ือชมุชน และกระบวนการวิจยั เช่น ความรู้เร่ืองกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม รู้วา่กระบวนการวิจยัสามารถใช้แก้ปัญหาชมุชน เป็นต้น   

2) ด้านทกัษะ (Skills) คือ ความสามารถทัง้ทางกายภาพและจิตใจท่ีนกัวิจัย
ชุมชนจะปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถ่ินโดยอาศัยกระบวนการวิจัยให้ประสบ
ความส าเร็จ ทัง้ ความสามารถทางกายภาพท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทางกายท่ีจะปฏิบตัิงาน 
และความสามารถทางจิตใจท่ีจะสะท้อนด้านของทกัษะเชิงความคิดตา่งๆ  

3) ด้านความคิดความเช่ือแห่งตน (Self-Concept) เป็นสว่นประกอบรวมของ
เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และความเป็นตัวตนของนักวิจัยชุมชน ในส่วนของอารมณ์
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ความรู้สึก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลรวมทัง้หมดของลกัษณะประจ าตวัของนักวิจยัชุมชนแต่ละบคุคล 
เช่น คนท่ีทีความเช่ือมัน่ในตนเองก็จะแสดงให้เห็นถึงความคิด ความเช่ือและเจตคติว่าเขาจะ
สามารถน าพาการพฒันาโดยอาศยักระบวนการวิจยัให้เกิดความส าเร็จได้ 

4) ด้านอุปนิสัย (Traits) เป็นลักษณะทางกายภาพของนักวิจัยชุมชนท่ี
แสดงออกอย่างสม ่าเสมอในการตอบสนองตอ่ข้อมลูขา่วสารและสถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องเผชิญใน
ชีวิตประจ าวนั 

5) แรงขบัจากภายใน (Motives) เป็นสิ่งท่ีนกัวิจยัชมุชนชนมีความต้องการให้
เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยผลกัดนัให้นกัวิจยัชมุชนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพ่ือตอบสนองตอ่เป้าหมายของตนเอง 

เช่นเดียวกับชนกนารถ บุญวัฒนะกุล. (2557) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
ศกัยภาพของคนท่ีสะท้อนถึงการแสดงออกผ่านสมรรถนะด้านต่างๆ จากการปรับเปลี่ยนและ
แสดงออกทางพฤติกรรม โดยเห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลท่ีก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ คณุภาพ  เช่น การลงมือท าทนัที การพฒันาตวัเอง การพัฒนางาน คิดใหม ่ท าใหม ่
การวิเคราะห์แก้ปัญหา การคิดนอกกรอบ การเขียน การพดู การน าเสนอ การท างานร่วมกบัคนอ่ืน 
เป็นต้น ซึ่งสรุปแล้ว ศกัยภาพคือ ความรู้ ทกัษะ และพฤตินิสยัท่ีจ าเป็นตอ่การท างานของบคุคลให้
ประสบความส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (skill) และพฤตินิสยัท่ีพึงปรารถนา (attributes) 

นอกจากนี ้ยังมีผู้ กล่าวถึงองค์ประกอบของศักยภาพมนุษย์ท่ีเช่ือมโยงถึง
โครงสร้างส าคัญทางสังคม 4 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ศักยภาพทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ รวมทัง้จ านวนของประชากร เพศ ความสมดลุ เง่ือนไขสขุภาพ วิถีชีวิต และระดบั
การศึกษาของประชากร 2) ศกัยภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงในระดบัของโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ และการจ้างงานของประชากร คณุภาพและความเช่ียวชาญของวิชาชีพ ลกัษณะ
ของเง่ือนไขแรงงาน   มาตรฐานคณุภาพชีวิต ระดบัของอปุสงค์อปุทานและการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 3) ศักยภาพทางสติปัญญา ซึ่งว่าด้วยบทบาทด้านนวตักรรม การประกอบการธุรกิจและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจก โอกาสท่ีเอือ้ให้เกิดตามสถานการณ์ความเป็นจริง 4) ศกัยภาพทาง
สงัคม-วฒันธรรม (socio-cultural) ซึ่งขึน้อยู่หลกัวิทยาศาสตร์ การศกึษา และวฒันธรรม ทัง้นีก้าร
ตัดสินขึน้อยู่กับภาพรวมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และความสามารถทางจิตของ
ประชากร การสร้างแรงจงูใจ คา่นิยม และการบรูณาการทางสงัคมกบักลุม่ประชากรท่ีหลากหลาย
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การพฒันาร่วมกบัทุกองค์ประกอบเป็นไปเพ่ือการพฒันาศกัยภาพมนษุย์ ซึ่งอิทธิพลของประชากร
วัยแรงงานและความเช่ื อม โย งกับพลวัตท างเศรษฐ กิจมี ความส าคัญ ต่อป ระชาก ร 
(Libanova.2007; refer to Revko,A. 2016)  

 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของศกัยภาพมนษุย์ 

ท่ีมา: Libanova.  2007:35; refer to Revko. 2016 

นอกจากนี ้ศกัยภาพของนกัวิจัยชุมชนยงัสามารถอาศยัมมุมองตามแนวคิด
จิตวิทยากลุ่มมนษุยนิยม (Humanistic psychology) ในการท าความเข้าใจและน ามาอธิบายการ
เกิดและการบรรลศุกัยภาพได้อีกด้วย โดยมมุมองด้านศกัยภาพตามแนวคิดจิตวิทยากลุ่มมนุษย
นิยม ให้ความส าคญักับศกัยภาพของบุคคลท่ีเน้นส่วนรวมของอารมณ์ และลกัษณะเฉพาะของ
บคุคล มุง่ศกึษาและให้ความส าคญักบัคณุค่าของแต่ละบคุคล โดยความเช่ือท่ีส าคญัประการหนึ่ง
คือ ความสนใจสงูสดุอยู่ท่ีคณุค่าและศกัดิ์ศรีของมนษุย์ และสนใจในการพฒันาศกัยภาพซึ่งอยู่ใน
ตวัมนษุย์ทุกคน แนวคิดนีใ้ห้ความส าคญักับบคุคลท่ีค้นพบตวัเองและความสมัพันธ์กบัผู้ อ่ืนและ
กลุม่ตา่งๆ ในสงัคม โดยหลกัการทางจิตวิทยามนุษยนิยม มนุษย์จะอยู่ในกระบวนการรู้จักตนเอง
อย่างแท้จริงจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หลักการดังกล่าวจะมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการ
แสวงหาของมนุษย์ท่ีจะไปให้ถึงสภาพการบรรลตุนหรือศกัยภาพแห่งตน และสอดคล้องกับการ
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เคลื่อนไหวในด้านการสง่เสริมศกัยภาพของบคุคล ลกัษณะของการศึกษาของนกัจิตวิทยาในกลุม่นี ้
สะท้อนให้เห็นว่ามีความสนใจในลกัษณะเฉพาะของคนด้วยการรวบรวมข้อมลูทัง้จากการสงัเกต
บคุคล และการพิจารณาภายใน (introspection from inside) โดยใช้ข้อมลูจากการรายงานตนเอง
และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความประทับใจ ความหวัง ความกลัว ความใฝ่ฝันข องผู้ ได้รับ
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการแสดงตวัตนภายในท่ีแท้จริงของบคุคล (จรรจา สวุรรณทตั.  2532) 

จิตวิทยามนุษยนิยม ยังได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจท่ีขัน้สุดท้ายน าไปสู่การ
บรรลุศกัยภาพ โดยการสร้าง the pyramid of needs โดยกล่าวว่ามนุษย์มีพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมี need ตามล าดบัขัน้ ซึ่งมาสโลว์ เสนอไว้มี 5 ขัน้ แตล่ะขัน้จะต้องได้รับการ
ตอบสนองตัง้แต่ขัน้ต้นและค่อย ๆ ไต่ขึน้ไปถึงขัน้สุดท้าย เป็นการไต่เต้าทีละขัน้ ได้แก่ ขัน้ท่ี 1 
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีเก่ียวกับทางกาย (Physiological needs) ขัน้ท่ี 2 ความต้องการท่ีจะมี
ความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต (Safety and Security needs) ขัน้ท่ี 3 ความต้องการทางสงัคม 
(Belonging and love needs) ขัน้ ท่ี  4 ความต้องการท่ีจะรักษาตัวตนของตนเองและความ
ต้องการท่ีจะได้รับการนับถือ (Ego and Esteem needs) และขัน้ท่ี 5 การบรรลศุักยภาพ (Self-
actualization) ทัง้นีก้ารพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ให้ความส าคญัในขัน้ท่ี 4 และขัน้ท่ี 5 คือ 
ความต้องการท่ีจะได้รับการนับถือ ซึ่งวิธีการท่ีจะได้รับการนบัถือท่ีเป็นแก่นแท้คือการนบัถือตวัเอง
ซึ่งจะไมม่ีใครมาแย่งได้ อนัได้มาจากการแสดงศกัยภาพท าความดีตอ่ตนเองและต่อสงัคมด้วย คน
ท่ีมี Self-esteem ต ่าจะมี sensitive ego หรือมีจิตใจออ่นไหวง่าย เพราะอยากให้มีคนนบัถือ ทัง้นี ้
เพราะลึกลงไปไม่ได้สร้างศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองในทางท่ีถูกท่ีควรหรือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ตนเอง ส าหรับขัน้ท่ี 5 การบรรลศุกัยภาพ (Self-actualization) ได้กลา่วถึงการบรรลศุกัยภาพแห่ง
ตน ว่าคนเราทุกคนมีศกัยภาพ แม้ว่าจะไม่ได้มีความเสมอภาคทางยีนส์และพรสวรรค์ การบรรลุ
ศกัยภาพคือการได้แสดงความสามารถเท่าท่ีตนมี มาสโลว์ได้กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีจะบรรลุ
ศกัยภาพไว้ดงันี ้1) รู้จกัปรับตวัให้เข้ากบัความเป็นจริง 2) ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้ อ่ืน และยอมรับ
ธรรมชาติมากขึน้ 3) มีความแน่วแน่ ไม่ฝืนใจท า 4) สนใจปัญหามากขึน้ โดยวางศูนย์กลาง
วิจารณญาณไว้ท่ีปัญหา ไม่วางศูนย์กลางท่ีตนเอง 5) มีความเป็นส่วนตวัมากขึน้ ไม่ยึดติดกับ
บคุคลหรือสภาวะใดเกินไป 6) เป็นอิสระมากขึน้และรู้จกัตอ่ต้านปทัสถานทางสงัคมท่ีเข้มงวดมาก
เกินไป 7) แสดงความช่ืนชมได้เร็วขึน้และมีอารมณ์ออ่นหวานมากขึน้ 8) มีประสบการณ์สดุยอดใน
เร่ืองต่าง ๆ มากขึน้ 9) ร่วมเอกลกัษณ์กับมนุษยชาติมากขึน้ 10) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 11) เป็น
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ประชาธิปไตยมากขึน้ 11) มีความสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึน้ 12) มีระบบค่านิยมท่ีเป็นระเบียบ (จิรา
ภา เตง็ไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. 2554)   

จากแนวคิดเก่ียวกับศักยภาพ สามารถสรุปได้ว่า ศักยภาพ (Potential) คือ 
ความสามารถหรือคณุสมบัติท่ีมีแฝงอยู่ในตวับุคคล สามารถท าให้พัฒนาและท าให้ประจกัษ์แจ้ง
ขึน้ได้ โดยสามารถน าสิ่งท่ีแฝงนัน้มาพฒันาให้เกิดสิ่งท่ีดีขึน้กวา่ท่ีเป็นอยู่ ซึ่งศกัยภาพมีทัง้ศกัยภาพ
ท่ีปรากฏให้เห็นชดัและศกัยภาพท่ีแฝงอยู่ และสามารถปรากฏให้เห็นผา่นสมรรถนะด้านตา่งๆ เช่น 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความคิดความเช่ือ บุคคลท่ีมีศกัยภาพหรือคนท่ีมีความสามารถซ่อน
อยู่ภายในหากได้รับการสง่เสริมอย่างเตม็ท่ีและถกูทางความสามารถสงูสดุก็จะปรากฏขึน้   

การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับศกัยภาพเป็น
แนวทางในการท าความเข้าใจศกัยภาพของนักวิจัยชุมชนเบือ้งต้นว่าเป็นอย่างไร ทัง้ศกัยภาพท่ี
ปรากฏให้เห็น และศักยภาพท่ีแฝงอยู่ในตัวนักวิจัยชุมชน รวมถึงองค์ประกอบของศักยภาพท่ี
สะท้อนในด้านความรู้ ทักษะ อารมณ์ความรู้สึก และองค์ประกอบของศกัยภาพท่ีเป็นโครงสร้าง
ทางด้านสงัคมและประชากรศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสติปัญญา และด้านสงัคมวฒันธรรม และ
ผู้ วิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพนีไ้ปเทียบเคียงกับข้อค้นพบท่ีสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพของนักวิจัยชุมชนว่าเมื่อผ่านการเสริมสร้างศักยภาพแล้วนักวิจัยชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงศกัยภาพอย่างไรเมื่อเทียบเคียงกบัแนวคิดและองค์ประกอบของศกัยภาพ 

ส่วนท่ี 3 แนวคดิการพฒันาชมุชน 
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาคน

ให้สามารถใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันาชมุชนของตนเองได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ทัง้นีผู้้ วิจยั
อาศยัแนวคิดการพฒันาชมุชนเป็นแนวทางในการศกึษาครัง้นีด้้วย โดยแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
ชมุชนมีหลกัพืน้ฐานดัง้เดิมว่าเป็นกระบวนการให้การศึกษา (Education Process) แก่ประชาชน
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด ให้สามารถพึ่งตนเองได้ (Self-Reliance) หรือช่วยตนเองได้ (Self-
Help) ทัง้ในการคิด ตดัสินใจ และด าเนินการแก้ปัญหาตนเอง ดงันัน้การพฒันาชมุชนจึงเป็นการ
พฒันามนุษย์ให้ครบถ้วนถึงความพร้อมทกุด้านเพ่ือจัดการกับปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้  

3.1 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน ถูกน ามาใช้เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะ

ช่วยเหลือตนเอง (Self-help) นัน่คือการ “พฒันาคน” หรือประชาชนท่ีอยู่ในชมุชนในฐานะท่ีคนเป็น
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ทรัพยากรบคุคล (Human Resource) ปรัชญาของการพฒันาชมุชนมาจากหลกัการแห่งธรรมชาติ
และภาวะทางกายภาพของมนุษย์ท่ีแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้รูปร่าง สมอง 
สติปัญญาและจิตใจ ภาวะธรรมชาติ และภาวะกายภาพนีท้ าให้มนุษย์ไม่สามารถท่ีจะประสบ
ความส าเร็จของชีวิตได้เท่าเทียมกนั ถึงแม้วา่มนษุย์ทกุคนมีสิทธิและความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะ
กระท าสิ่งตา่ง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกนัก็ตาม พัฒน์ บญุยรัตพันธุ์ (2517) กลา่วถึงหลกัปรัชญามลู
ฐานของงานพฒันาชมุชนเอาไว้ 5 ประการ ดงันี ้1) บคุคลแตล่ะคนย่อมมีความส าคญัและมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนกนั จึงมีสิทธิอนัพึงได้รับการปฏิบตัิด้วยความยตุิธรรมและอย่างบคุคลมี
เกียรติในฐานะท่ีเป็นมนษุย์ปถุชุนคนหนึง่ 2) บคุคลแตล่ะคนมีสิทธิและสามารถท่ีจะก าหนดวิถีการ
ด ารงชี วิตของตนไปในทิศทางท่ีตนต้องการ 3) บุคคลแต่ละคนถ้าหากมีโอกาสแล้วย่อมมี
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทัศนะ ประพฤติและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสูงขึน้ได้ 4) มนุษย์ทุกคนมีพลังในเร่ืองความคิดริเร่ิม ความเป็นผู้น าและ
ความคิดใหม่ ๆ ท่ีซ่อนเร้นอยู่ พลงัความสามารถเหล่านีส้ามารถเจริญเติบโตและน าออกมาใช้ได้
ถ้าพลงัท่ีซ่อนเร้นเหลา่นีไ้ด้รับการพฒันา 5) การพฒันาพลงัและขีดความสามารถของชมุชนในทุก
ด้านเป็นสิ่งท่ีพึงปรารถนาและมีความส าคญัย่ิงต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน รัฐ จีรพรรณ กาญจน
จิตรา (2523) ได้อธิบายเก่ียวกับปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเอาไว้ว่า การด าเนินงานพัฒนา
ชมุชนนัน้ถือวา่พลงัส าคญัท่ีจะบันดาลให้งานบรรลผุลส าเร็จสมความมุง่หมายมาจากประชาชน 
โดยเช่ือว่าประชาชนทุกคนไมว่่าจะยากดีมีจน ต ่าต้อยหรือด้อยการศึกษาเพียงใด ก็ยังมีพลงัและ
ความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนให้มีมาตรฐานสงูขึน้ การกระตุ้นเตือนและการสะกิด
พลงัดังกล่าวจะเป็นผลให้มีการขุดค้นและน าเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนชนบทไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญ 
ให้แก่ชมุชนในทกุ ๆ ด้านพร้อมกนั ปรัชญาการพฒันาชมุชนจึงยึดถือวา่ ถ้าเราย่ิงช่วยให้ประชาชน
ได้บรรลุถึงความปรารถนาหรือความสุขในชีวิตได้มากเท่าใดก็ย่ิง เป็นสิ่งท่ีดีงามเท่านัน้ การ
ช่วยเหลือในลกัษณะนีถื้อว่าเป็นหน้าท่ีของเพ่ือนมนุษย์ในสงัคมด้วยกัน ยุวฒัน์ วฒุิเมธี (2534) 
กลา่วถึงปรัชญาของการพฒันาชมุชนวา่ ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน 2 ประการ ดงันี ้1) การพฒันาชมุชนนัน้
ให้ความศรัทธาในตัวมนุษย์ เช่ือมั่นในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากร (Human Resources) ท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุในความส าเร็จของการด าเนินงานทัง้ปวงและเช่ืออย่างแน่วแน่วา่มนุษย์ทกุคนมี
ความสามารถท่ีจะพัฒนาตวัเองได้ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตนหากโอกาสอ านวย
และมีผู้คอยชีแ้นะท่ีถกูทาง 2) การพฒันาชมุชนนัน้ให้ความศรัทธาในเร่ืองความยตุิธรรมของสงัคม 
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มีความต้องการความยุติธรรมท่ีจะมีชีวิตอยู่ในสงัคม (Social Justice) ต้องการอยู่ในสงัคมด้วย
ความสุขกาย สบายใจ (Social Satisfaction) และต้องการอยู่ร่วมในสงัคมให้เป็นท่ียอมรับของ
สงัคมด้วย (Social Acceptability) การใช้ก าลงับงัคบัเป็นอปุสรรคท่ีส าคญัย่ิงตอ่ความส าเร็จของ
การพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน (2547) ได้กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนว่ามีพืน้ฐานความเช่ือ 3 
ประการ คือ 1) เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศกัดิ์ศรีในความเป็นคน 2) เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถหรือศักยภาพ 3) เช่ือว่าความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส 
ฉะนัน้จึงเห็นได้ว่าปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนัน้ ประการแรก ตัง้อยู่บนพืน้ฐานอนัมั่นคงแห่ง
ความศรัทธาในตวัคนวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีความหมายและมีความส าคญัท่ีสดุ ประการท่ีสอง การ
พฒันาชมุชน ก็คือความศรัทธาในเร่ืองความยตุิธรรมของสงัคม (Social Justice) การมุง่ขจดัความ
ขดัแย้งและความเหลื่อมล า้ท่ีเห็นได้ในหมู่มวลชนนัน้เป็นเร่ืองท่ีอารยะ สงัคมพึงยึดมัน่ ประการท่ี
สาม ความไมรู้่ ความดือ้ดงึและการใช้ก าลงับีบบงัคบัเป็นอปุสรรคท่ีส าคญัอย่างย่ิงตอ่ความส าเร็จ
ของการพัฒนา และความเจริญรุดหน้าจะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยวิ ธีการให้การศึกษาเท่านัน้ การให้
การศกึษาและให้โอกาสจะช่วยดงึพลงัซ่อนเร้นในตวัคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม และ
การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพได้ก็จะต้องยึดหลกัการท างานรวมกลุ่ม เพราะมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม 
การอยู่รวมกนัเป็นกลุม่และท างานร่วมกนัเป็นกลุม่จะช่วยให้คนเจริญเติบโตโดยเร็วท่ีสดุ  

 นอกจากนี ้นิรันดร์ จงวฒุิเวศน์. (2550) ได้กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนวา่เป็นกลไก
อันส าคัญท่ีก าหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่
จดุมุ่งหมายเบือ้งหน้า คือ ชุมชน (ประชาชน) ท่ีสขุสมบูรณ์ เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกันอย่าง
เป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่  สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ 
กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เก่ียวข้องในระบบ และปัจจยัภายนอก อนัได้แก่ กระแสโลกาภิวตัน์ 
และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นการบริหารจดัการชมุชนท่ีมีกลไกการขบัเคลื่อนการพฒันา
ทัง้องคาพยพ อนัมีองค์ประกอบ ทัง้ภาครัฐ ท้องถ่ิน ภาคเอกชน และประชาสงัคม โดยท้องถ่ินเป็น
องค์กรหลกั และประชาสงัคมเป็นผู้รับประโยชน์ท่ีสขุสมบรูณ์ การพฒันาชมุชน จึงเป็นภาระหน้าท่ี
ของคนทุกคนท่ีจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผิดชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุข
ร่วมกนั 

จากปรัชญาการพัฒนาชุมชนดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปรัชญาของการ
พฒันาชมุชนตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความศรัทธาในศกัยภาพหรือ พลงัความสามารถของมนษุย์ คน
แตล่ะคนมีความสามารถในการพฒันาตนเองได้ถ้ามีโอกาส การพฒันาชมุชนจึงต้องพฒันาบคุคล
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ให้มีความคิดและความสามารถเพ่ิมขึน้ ให้บุคคลได้รับความยุติธรรม มีอิสรภาพ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคในการด ารงชีวิต  

3.2 แนวความคดิพืน้ฐานในการพัฒนาชมุชนท้องถิ่น  
การพฒันาชมุชนนัน้มีแนวคิดพืน้ฐานอยู่ท่ีการสรรหากระบวนการ แนวทาง รูปแบบ 

ของกิจกรรมหรือโครงการท่ีหนนุเสริมการพฒันาโดยเปิดโอกาสให้ชมุชนได้เข้ามามีสว่นร่วมพฒันา
ชุมชน ของตนเอง ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน เป็นกระบวนการ
หนึ่งในการเสริมสร้างให้คนในชมุชนได้ใช้ศกัยภาพของตนเองในการพฒันาชมุชนอย่างมีส่วนร่วม 
โดยอาศยักระบวนการวิจยัเป็นตวัขบัเคลื่อนการด าเนินการ ซึ่งแนวคิดพืน้ฐานการพฒันาชมุชนกบั
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ซึ่งให้
ความส าคญักับคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานของทุนชุมชน โดยมีแนวคิดพืน้ฐานดงัต่อไปนี ้
(โกวิทย์ พวงงาม. 2553) 

จากแนวคิดพืน้ฐานการพฒันาชุมชน จะเห็นได้วา่มีความเช่ือมโยงกับการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ดงัต่อไปนี ้1) เช่ือมั่นในศักยภาพคนในชุมชน การเสริมสร้างศกัยภาพ
นักวิจัยชุมชน ให้ความส าคญักับการพัฒนาศกัยภาพของคน คนในชุมชนมีความส าคญั ท่ีสดุ มี
ความเช่ือมั่นในพลังความสามารถของคนในชุมชนว่าจะสามารถน าศักยภาพท่ีมีมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองได้ ทัง้นีโ้ดยอาศยัฐานคิดของการวิจัยในการเสริมสร้างศกัยภาพในการ
พัฒนาตนเองและชุมชน รวมทัง้สร้างมาตรฐานในการ ด ารงชีวิตหรือมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความ
พร้อมท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเอง 2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (People Participation) 
กลา่วคือ การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน การมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเป็นหวัใจส าคญัของ
การด าเนินการ โดยยึดหลกัการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนตัง้แตร่่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การ
เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
ชุมชน โดยคนในชุมชน และเพ่ือชุมชน 3) การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self-help) และการ
พึ่งตนเอง (Self-Reliance)  การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนเป็นแนวทางหนึ่งของการพฒันา
ให้ประชาชนเรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเอง โดยมีหน่วยงานภายนอกให้การช่วยเหลือสนบัสนนุในสว่นท่ีเกิด
ขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสม 4) ความคิดริเร่ิมของประชาชน (Initiative) เป็น
แนวคิดในการท างานกบัคนในชุมชนโดยยึด หลกัการท่ีวา่ ความคิดริเร่ิมต้องมาจากประชาชน ซึ่ง
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ต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตยและหาโอกาสกระตุ้นให้การศึกษา ให้ประชาชนเกิดความคิดและ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน เป็นแนวความคิดท่ีเช่ือมัน่ในสิทธิเสรีภาพของ
คน การพัฒนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการท่ีแท้จริงของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนเป็นผู้
ริเร่ิมในการศกึษาวิเคราะห์ปัญหา จดัท าแผนและโครงการ การด าเนินงานพฒันาในขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ต้องให้คนในชุมชนเป็นผู้ ริเร่ิมและรับผิดชอบ หน่วยงานนอกชุมชนอ่ืน ๆ เป็นหน่วยท่ีสนับสนุน
สง่เสริมเท่านัน้ 5) ความต้องการของชุมชน (Felt-Needs) การเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน
เป็นการพฒันาให้คนรู้จกัการแก้ปัญหาอนัเป็นปัญหาท่ีมาจากความต้องการของชุมชนเอง ซึ่งการ
พฒันาชมุชนนัน้ต้องให้ประชาชนคิดและตดัสินใจบนฐานความต้องการของชุมชนเอง เพ่ือให้เกิด
ความคิดท่ีว่างานเป็นของ ประชาชนและจะช่วยกันดูแลรักษา 6) การใช้ทรัพยากรในชุมชน 
(Community Natural Resources Utilize) การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ด าเนินการ
ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของชมุชน เพ่ือให้คนเกิดการเรียนรู้ วางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ของชมุชนก่อนการพึ่งพาจากภายนอก 7) ขีดความสามารถของชมุชนและหน่วยงานภาครัฐ ชมุชน
ท่ีมีความพร้อมมากก็พึ่งตนเองให้มาก ชมุชนท่ีมีความพร้อมน้อยรัฐก็ให้การสนบัสนุนมากขึน้ ขีด
ความสามารถของชมุชนและรัฐนีจ้ะต้องได้สดัส่วนและสอดคล้องซึ่งกนัและกนั ซึ่งการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนักวิจัยชุมชน เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของคนในชุมชนให้มีกระบวนการคิด การ
วางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาจากภาครัฐเน่ืองจากคนมีความพร้อม การคิด
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาต่าง ๆ ย่อมมีความพร้อมด้วยเช่นกัน 8) การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการช่วยเหลือตวัเอง การใช้ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการสนบัสนนุสง่เสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมเป็นส าคญั 9) การพัฒนาแบบ
บูรณาการ คือด าเนินการไปพร้อม ๆ กันหลาย ๆ ด้าน จะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เพราะ
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสอดคล้องและเป็น
แนวทางเดียวกนัเพ่ือการ ประหยดัแรงงาน งบประมาณ และเวลาท่ีใช้ การด าเนินงานพฒันาชมุชน
จึงต้องประสานงานกับคน หน่วยงาน องค์กรต่าง และงบประมาณจึงจะประสบความส าเร็จ 10) 
ความสมดลุในการพฒันา การพฒันาชมุชนต้องด าเนินการไปพร้อมกนัทกุด้านไมมุ่ง่ในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งโดยเฉพาะ เพราะกิจกรรมมีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิด จึงต้องค านึงถึงความสมดลุในการ
พฒันาด้วย เช่น ความสมดลุระหว่างการพัฒนาคนกับสิ่งแวดล้อม ความสมดลุระหวา่งสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรมกบันามธรรม ความสมดลุระหวา่งการพฒันาวตัถกุบั การพฒันาจิตใจของคน ความสมดลุ
ระหว่างเพศและวยั ความสมดลุระหว่างภมูิปัญญาท้องถ่ินกับภมูิ ปัญญาสากล เป็นต้น ซึ่งการ
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เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนเป็นการพัฒนาคนในเกิดกระบวนการคิดเก่ียวกับการพัฒนา
อย่างสมดลุ บนฐานบริบทของชมุชน 10) การพัฒนาชมุชนเป็นการศกึษาภาคชีวิต คือมีลกัษณะ
เป็นการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนทกุเพศวยัอย่างตอ่เน่ืองกนัไปตลอดชีวิต เป็นการให้การศกึษาท่ี
เน้นให้รู้จักตนเอง รู้จักโลก และเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งทัง้ท่ีเป็นมนุษย์ ธรรมชาติ หรือสิ่ง
เหนือธรรมชาติ อนัก่อให้เกิดปัญญาเพ่ือปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สอดคล้องสมดลุ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะท าให้มีความสามารถปรับตวัเองอยู่ในชมุชน  

โดยสรุปแนวคิดการพัฒนาชุมชนคือกระบวนการในการหนุนเสริมให้พืน้ท่ีและกลุ่ม
คนท่ีอาศยั อยู่ในพืน้ท่ีนัน้มีพัฒนาการท่ีดีขึน้ทัง้ในด้านบริบทในการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิตของ
ผู้คน โดยมี กระบวนการในการพฒันาผา่นคนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชน ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วม การ
เรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันพัฒนาโดยอาศยัทรัพยากรและทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน และการหนุนเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐ ในลกัษณะการมีส่วนร่วมจากภายในและภายนอก ซึ่งหากกระบวนการใน
การพฒันามีการจดัการท่ีดีย่อม สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของคนท่ีอยู่ในชมุชนและน าไปสูค่วามเจริญ
ด้านกายภาพในเชิงพืน้ท่ีด้วย การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนในครัง้นี ้จึง
มีความเช่ือมโยงกับหลกัการพัฒนานาชนท่ีมีฐานคิดของการพัฒนาคนเพ่ือให้คนสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมและบริบทของ
ชมุชน 

3.3 เป้าหมายของการพัฒนาชมุชน 
การพฒันาชมุชนนัน้แม้จะมีกระบวนการ วิธีการท่ีหลากหลาย รวมถึงมีเป้าหมายของ

การพฒันาท่ีหลากหลาย แตโ่ดยหลกัการแล้วมีเป้าหมายส าคญั 2 ประการ คือ การพฒันาคนให้มี
ความสขุ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง (โกวิทย์ พวงงาม. 2553) การพัฒนาคนให้มีความสุข 
คือ ให้เป็นคนท่ีมีคณุภาพ มีคณุธรรม มีความสขุสงบ จิตใจท่ี เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มัน่คง ไม่มี
ความเครียด สขุมุ มีเมตตา กรุณา เอือ้อาทรต่อผู้ อ่ืน รู้จักประมาณ ตน มีความพอเพียง เข้าใจใน
สัจธรรมของชีวิตมองโลกในแง่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นต้น ส่วนการพัฒนาชุม ชนให้
เข้มแขง็นัน้ คือการพัฒนาคนให้มีจิตส านึกชมุชน มีจิตวิญญาณชมุชน เป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ ท่ี
สมาชิกร่วมกันเรียนรู้หรือเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกรวมตวักันอย่าง
เหน่ียวแน่นด้วยจิตส านึกชมุชนและ จิตวิญญาณชมุชน มีการจดัการชมุชนท่ีดี สมาชิกของชมุชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเอง กลุ่ม และชุมชนได้วางแผน จัดกระบวนการด าเนินงานและ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายชุมชนท่ีมีกระบวนการเช่ือมโยง
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สมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีภาวะผู้น าชุมชน  เป็นชุมชนพึ่งตนเอง ได้ 
สมาชิกของชมุชนมีความเข้มแขง็ท่ีจะช่วยเหลือหรือพึ่งตนเองได้ทัง้ในทางเศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง สงัคมและวฒันธรรมทัง้ในยามปกติและเมื่อประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ท าให้สามารถ
ด ารงรักษาชมุชนเอาไว้ได้ เป็นชมุชนสงบสขุ และมีความยัง่ยืน 

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนเน้นท่ีการสร้างความสุขให้เกิดขึน้ใน
ชมุชน และความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งการจะเกิดทัง้สองประการนีข้ึน้ได้นัน้ คนในชมุชนเป็นผู้ขบั
เคลื่อนท่ีส าคญั การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชุมชนเป็นการพัฒนาคนให้สามารถน าชุมชนไปสู่
เป้าหมายของการพฒันาชมุชนได้ประการหนึ่ง ทัง้นีเ้มื่อคนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการ
คิดวิเคราะห์ก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการใด ๆ แล้วการพัฒนาชุมชนย่อมเป็นไปอย่างถูกทิศทาง 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหรือการแก้ปัญหา 
ความร่วมมือตา่ง ๆ ก็จะเกิดขึน้ ความสขุและความเข้มแขง็ของชมุชนก็จะตามมา 

3.4 การพัฒนาชมุชนแบบพึ่งตนเอง  
มมุมองของการพฒันาชมุชนมีหลากหลายมิต ิเช่น มิติทางวฒันธรรม มิติธรุกิจชมุชน 

มิติเศรษฐกิจพอเพียง มิติภมูิปัญญาท้องถ่ิน และมิติการพึ่งตนเอง เป็นต้น ซึ่งในการศกึษาครัง้นีใ้ช้
มมุมองการพฒันาชมุชนบนมิติแบบพึ่งตนเองเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจการพฒันารูปแบบ
การเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ซึ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง คือการพัฒนาท่ีน าไปสู่การ
พึ่งตนเองของทัง้สงัคม ชุมชน หรือปัจเจกชน และสิ่งท่ีต้องสร้างตัง้แต่เร่ิมแรกคือสร้างระบบการ
เรียนรู้เพ่ือจดัการกบัปัญหาอปุสรรคตา่ง ๆ ในการด ารงชีวิต การพฒันาชมุชนบนมิติแบบพึ่งตนเอง
มีฐานคิดและเป้าหมายคือ การมุง่พฒันาศกัยภาพของชมุชนให้ชมุชนเกิดทกัษะในการเรียนรู้ และ
สามารถพฒันาพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สามารถพึ่งตนเองได้ในชมุชนท้องถ่ินในด้านตา่งๆ โดย
อาศยัสภาวะแวดล้อมในชมุชนเป็นส าคญั ด้วยความตระหนกัชดัเจนวา่การพฒันาท่ีชีน้ าหรือรอรับ
การช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพฒันาท่ีไมย่ัง่ยืนและไมต่ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความต้องการของ
ชมุชน ชมุชนขาดทกัษะและประสบการณ์การด าเนินงาน ขาดทกัษะการเรียนรู้ ขาดพลงัสร้างสรรค์ 
เพราะรัฐหรือนกัวางแผนการพฒันาจากภายนอกเป็นผู้ หยิบย่ืนให้ เมื่อนกัพัฒนาเหลา่นัน้ก้าวออก
จากชุมชนปรากฏว่าชุมชนย่ิงประสบปัญหามากขึน้ จากศกัยภาพของชมุชนเองท่ีไม่เพียงพอต่อ
การรับช่วงงานเหลา่นัน้ เพราะขาดการเรียนรู้ และร่วมปฏิบตัิการในงานพฒันาตา่ง ๆ  

กระบวนทศัน์การพฒันาสงัคมสมยัใหมต่ระหนกัถึงการพึ่งตนเองเป็นประการส าคญั 
เพราะการพึ่งตนเองไม่ว่าจะเป็นด้านใดล้วนแต่เป็นสิ่งท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งได้ในอนาคต ใน
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ระยะแรกอาจต้องพึ่งพาจากภายนอกบ้าง แต่เป็นการพึ่งพาเพ่ือให้เกิดการพึ่งตนเอง ดงันัน้การ
พึ่งตนเองของชุมชนจึงเป็นภมูิคุ้มกนัท่ีส าคญัของชมุชนต่อแรงเสียดทานและกระแสหรือแรงเหว่ียง
ในทางลบจากภายนอก แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง เป็นแนวคิดเชิงอ านาจในการ
ตดัสินใจ หมายถึงการท่ีองค์กรชุมชนหรือชุมชนสามารถตดัสินใจด้วยตวัเอง มีความเป็นตวัของ
ตวัเองในทางความคิด ทศันะในการมองปัญหาต่าง ๆ ซึ่งย่อมจะมองความส านึกอย่างถ่องแท้ถึง
สาเหตขุองวิกฤตการณ์แห่งปัญหา อนัสืบเน่ืองมาจากปัญหากลยุทธ์การพฒันาท่ีสร้างภาวะพึ่งพา
ต่อภายนอก การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เป็นการตดัสินใจด าเนินการโดยองค์กรชุมชน เพ่ือ
ประโยชน์ของชมุชน ทัง้ในการแก้ไขปัญหา และในด้านการพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชน น าไปสู่
การพึ่งตนเองของชุมชนได้ ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(โกวิทย์ พวงงาม.  2553) 

3.5 องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน  
องค์ประกอบของการพฒันาชมุชนท่ีส าคญั โกวิทย์ พวงงาม.  (2553) ได้กล่าวไว้ 10 

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) คนในชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของการพัฒนา 
เน่ืองจากการพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาคน โดยความร่วมมือของคน เพ่ือประโยชน์ของคนใน
ชมุชน ทัง้เป็นบุคคล กลุม่ และองค์กรตา่ง ๆ 2) ทนุของชมุชน ทัง้ทนุทางสงัคม ได้แก่ คณุภาพของ
คน การจดัระเบียบทางสงัคม สถาบนัทางสงัคม วฒันธรรม เป็นต้น ทนุทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ 
รายได้ แหลง่ทนุของชุมชน เป็นต้น และทุนทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ แม่น า้ น า้ตก เป็นต้น ซึ่ง
เป็นสว่นส าคญัในการสนบัสนนุให้การพฒันาชมุชนประสงความส าเร็จ 3) วสัดอุปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการพฒันาชมุชน เช่น เคร่ืองอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เคร่ืองจกัร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
ต้องมีคณุภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 4) ยทุธศาสตร์หรือวิธีการพฒันา เช่น ให้การอบรม การจัด
ระเบียบชมุชน การสร้างผู้น า การวางแผนและโครงการ เป็นต้น ต้องให้มีความเหมาะสมกบัชมุชน 
5) กระบวนการพัฒนาชุมชน คือ มีล าดับขัน้ตอนการท างานตัง้แต่เร่ิมต้นจนกระทั่งสิน้สุด
กระบวนการ 6) การสนบัสนนุช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการช่วยเหลือเฉพาะสิ่งท่ีจ าเป็น 7) การ
บริหารจัดการท่ีดี เป็นการบริหารจัดการเก่ียวกับบุคคล กลุ่ม องค์กร การเงิน เป็นต้น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 8) นักพัฒนาชุมชน ท าหน้าท่ีกระตุ้นเตือน จูงใจ ประสานงาน ระดมพลังหรือ
ศกัยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนา 9) การประสานงาน เพ่ือเช่ือมประสานบุคคล กลุ่ม ท่ี
เก่ียวข้องให้ด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกัน และ 10) ผลของการพัฒนาต้องเป็นผลท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานของคนในชมุชน  
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จะเห็นได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ทัง้ปรัชญาของการพฒันา แนวคิดพืน้ฐาน เป้าหมาย 
การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง และองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน ท่ีสามารถเช่ือมโยงการ
พฒันาศกัยภาพของคนโดยอาศยักระบวนการวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยอาศยัการมี
ส่วนร่วมและการด าเนินการโดยคนในชุมชนเป็นหลัก ทัง้นีก้็ยังไม่ได้ตัดขาดจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานภายนอก แตเ่ป็นเพียงหน่วยหนนุเสริมการด าเนินงานพฒันาของคนในชมุชนเท่านัน้  

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงได้อาศยัแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเป็นแนวคิด
ส าคญัเป็นแนวทางในการด าเนินการ ทัง้ในสว่นของการถอดบทเรียนจากชมุชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชมุชน วา่มีความเก่ียวข้อง 
เช่ือมโยงกับแนวคิดการพัฒนาชมุชนอย่างไร เป็นแนวทางในการตัง้ค าถามการถอดบทเรียนว่ามี
กระบวนการอย่างไร ทัง้ประเดน็ของการพัฒนานกัวิจยัชมุชน ผลลพัธ์จากการใช้กระบวนการวิจัย
ในการพฒันาชมุชน และปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการพฒันานกัวิจยัชมุชน และ
ใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจสถานการณ์การเป็นนักวิจัยชุมชนของพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะ
ด าเนินการวิจยั วา่เป็นอย่างไร มีความเก่ียวข้องกบัแนวคิดการพฒันาชมุชนอย่างไร ทัง้ในสว่นของ
สถานท่ีทางด้านดีและสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา รวมถึงน ามาเป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนการ
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน โดยตระหนักถึงศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ให้ความส าคญักบัคนในชมุชน และการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเป็นส าคญั 

ส่วนท่ี 4 แนวคดิเก่ียวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) 
การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ทัง้ในทางปฏิบัติและทฤษฎี ต่างมีมมุมองท่ี

สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีแตล่ะคนเผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) เป็นกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอา
ประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพ่ือสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีได้
ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์  เช่น ทฤษฎีของการเรียนรู้หลายทฤษฎีจาก
ประสบการณ์ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) หรือทฤษฎีของฌองเพียเจท์ (Jean 
Piaget) ซึ่งมีบทสรุปในงานวิจัยว่าพัฒนาการของมนุษย์นัน้มาจากการท่ีมนุษย์มีปฏิสมัพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวัของเขาเอง  อย่างไรก็ตามผู้ ท่ีถือวา่เป็นผู้น าซึ่งจุดประกายให้ก าเนิดทฤษฎี
การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีส าคัญๆ ได้แก่ จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ฌองเพียเจท์ (Jean 
Piaget) เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) และเดวิท โคล์บ (David Kolb) ตอ่เน่ืองกันมาตามล าดบั  ความ
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เช่ือของ จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ในเร่ือง “Learning by doing” “หรือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง”  

การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน มีแนวคิดท่ีเช่ือวา่หากไม่มีประสบการณ์อาจไม่
เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงหรือเกิดความเข้าใจท่ีแท้จริงของแนวคิดนัน้ ขณะเดียวกันประสบการณ์
เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถน าไปสู่ความหมายการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้ได้อย่างแท้จริง อีกทัง้ถ้า
ต้องการให้บรรลผุลสมัฤทธ์ินีจ้ าเป็นต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชมุชนเป็นการด าเนินการท่ีต้องอาศยัประสบการณ์ของผู้ ร่วมวิจยัซึ่งเป็นคนในชมุชนท่ีจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สุดกระบวนการวิจัย ดังนัน้การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จึงมีความเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชน ทัง้ประสบการณ์ท่ีเป็น
รูปธรรม ประสบการณ์จากการนึกคิดไตร่ตรอง  ซึ่ งกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ประกอบด้วย (Enfield. 2001; Kolb. 1984; Pfeiffer & Jones. 1981) 

1.ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) นักวิจัยชุมชนจะต้องมีส่วน
ร่วมหรือประสบกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงหรือด าเนินการร่วมท ากิจกรรม โดยในการศกึษาครัง้นีใ้ช้เนือ้หา
การพัฒนานักวิจัยชุมชนจากฐานของบริบททาด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนกัวิจยัชมุชนทุกคนล้วนมีประสบการณ์โดยตรงในบริบทพืน้ท่ีของตนเอง   

2. ขัน้การไตร่ตรอง (Contemplation Phase) นักวิจัยชุมชนมุ่งท าความเข้าใจ
ประสบการณ์ท่ีได้รับโดยการพิจารณาไตร่ตรองผา่นเวทีสะท้อนคิด (Reflection Stage) ท่ีอภิปราย
และวิเคราะห์ร่วมกัน ซึ่งในขัน้นีจ้ะเป็นการไตร่ตรองการท างานชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจยัจาก
ประสบการณ์การท างานพฒันาชมุชนท่ีผา่นมาของผู้ ร่วมวิจยั 

3. ขั น้ ส ร้า งแน วความคิ ด และน า ไปป ระยุ ก ต์ ใ ช้  (Conceptualization and 
Application Phase) จะช่วยให้นักวิจัยชุมชนมีความเข้าใจท่ีลึกซึง้ย่ิงขึน้และขยายขอบเขตของ
แนวคิดผสมผสานกบัประสบการณ์ท่ีได้รับ  

4. ขัน้การทดลองปฏิบตัิและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้กบัปรากฏการณ์จริง ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนท่ีนกัวิจยัชมุชนจะได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

ขัน้ตอนส าคัญของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ข้างต้นเป็นวงจรการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง (Recurring Cycle) ซึ่ง คอล์บ (Kolb. 1984) กล่าวว่า เป็นผลมาจากการ
สะท้อนและการประยุกต์ใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองจนเป็นขัน้ตอนของการ
ตัง้สมมติฐาน การเกิดแนวคิดใหม ่ซึ่งผลท่ีเกิดขึน้เหลา่นีไ้ด้รับการแก้ไขอย่างตอ่เน่ือง ขณะท่ีจอห์น 
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ดิวอี  ้(John Dewey. 1938) กล่าวถึ ง การจุดประเด็นประสบการณ์ และการศึกษาจาก
ประสบการณ์ก่อนหน้าส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสบการณ์ในอนาคต การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้มีวิวฒันาการตามล าดบัเวลา ดงันัน้รูปแบบการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและความแตกต่างกันตามประสบการณ์ รวมถึงการใช้รายละเอียดในแต่ละขัน้ตอน
นัน้อาจแตกต่างกนัไป แต่ขัน้ตอนท่ีควรให้ ความส าคญัคือ ขัน้ตอนของการลงมือท า การสะท้อน
คิดและการประยุกต์ใช้ นอกจากนี ้ขัน้ตอนของการสะท้อนคิดและการประยุกต์ใช้เป็นสิ่งท่ีท าให้
เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันและมีประสิทธิภาพมากกวา่การเรียนรู้แบบท่ีเรียกว่า 
"การเรียนรู้โดยการท า (Learn-by-doing)" หรือ "การเรียนรู้ด้วยสองมือ" (Hands-on learning)' 
(Proudman. 1995)  

แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ท่ีถูกพัฒนาขึน้โดย David Kolb ในปี 1975 ได้ถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในวยัผู้ใหญ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุก
มิติ เน่ืองจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ ไมว่า่จะเป็นประสบการณ์ในรูปแบบใด ความรู้ท่ีเกิดขึน้
เป็นการผสานกนัของรูปแบบประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับกับวิธีการแปลงประสบการณ์ การพฒันา
รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนจึงอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ David 
Kolb นี ้มาเป็นแนวทางในการท าความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชน วา่
มีความเก่ียวข้องกับประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และประสบการณ์นัน้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงศกัยภาพของนักวิจัยชุมชนอย่างไร กล่าวคือ ประสบการณ์ท่ีนักวิจัยชุมชนน ามา
แปลงเป็นความรู้ โดยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การได้รับประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete 
Experience: CE) และการได้รับประสบการณ์จากการสร้างแนวความคิดนามธรรม (Abstract 
Conceptualization: AC) ในขณะกระบวนการแปลงประสบการณ์ให้เป็นความรู้ก็แบ่งได้เป็น 2 
วิธีการ คือ วิธีการสงัเกตอย่างพิจารณาไตร่ตรอง (Reflective Observation: RO) จากนัน้พยายาม
สะท้อนสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามความเข้าใจผ่านการทดลองปฏิบัติจริง (Active Experimentation: AE) 
เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือริเร่ิมทดลองท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง แล้วจึงสรุปเป็นความเข้าใจของ
ตนเอง (Kolb & Kolb. 2008) ทัง้นีน้ักวิจยัชมุชนอาจได้รับประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัและมีวิธีการ
แปลงประสบการณ์เป็นความรู้ท่ีแตกตา่งกนั แตเ่มื่อน ามาเช่ือมโยงกนัจะท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้ 
4 รูปแบบท่ีเอือ้ตอ่การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 3 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ท่ีมา: Kolb and Kolb (2008) 

จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตามแนวคิดของ David 
Kolb สามารถอธิบายรูปแบบการเรียนรู้ 4 รูปแบบ ซึ่งการเรียนรู้ของนกัวิจยัชมุชนสามารถเรียนรู้ได้
ทัง้ 4 รูปแบบ หรืออาจเทียบเทียงได้กบับางรูปแบบท่ีปรากฏจากข้อค้นพบ ทัง้นีรู้ปแบบการเรียนรู้
ทัง้ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Accommodation) เป็นวิธีการท่ี
นักวิจัยชุมชนได้รับประสบการณ์เชิงรูปธรรม (CE) และแปลงประสบการณ์เป็นความรู้ด้วยการ
ทดลองปฏิบตัิจริง (AE) นักวิจัยชุมชนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิบตัินีจ้ะเรียนรู้ได้ดีจากการได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การได้ทดลองท าด้วยตนเอง ชอบท างานเป็นกลุ่ม ลองผิดลองถูก หา
โอกาสใหม่ๆ สามารถปรับตวัได้ดีต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว ตดัสินใจโดยใช้การ
สอบถามข้อมูลจากผู้ รู้และน ามาคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ 2) รูปแบบการเรียนรู้แบบอเนกนัย 
(Diverging) เป็นวิธีการท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม (CE) เช่น จาก
การศกึษาดงูาน การได้เรียนรู้จากท่ีอ่ืน และแปลงประสบการณ์เป็นความรู้ด้วยวิธีการสงัเกตอย่าง
ไตร่ตรอง (RO) ซึ่งการเรียนรู้แบบอเนกนยันีส้ามารถเรียนรู้ได้ดีได้ดีจากการระดมความคิด สนใจ
ในเร่ืองของบคุคลและวฒันธรรม มีจินตนาการและชอบใช้ความรู้สกึ การสืบค้นและรวบรวมข้อมลู
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ตา่งๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสนใจกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน ชอบท างาน
เป็นกลุ่มเป็นทีม เปิดใจรับฟังความคิดเห็น 3) รูปแบบการเรียนรู้แบบเอกนัย (Converging) เป็น
วิธีการท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับประสบการณ์จากการสร้างแนวความคิดนามธรรม (AC) นึกคิดจน
กลายเป็นมโนทศัน์ เป็นแนวความคิด และแปลงแนวความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นประสบการณ์ 
เป็นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง (AE) นกัวิจัยชมุชนสามารถเรียนรู้จากการประยุกต์แนวคิด
มาใช้ในการปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการตดัสินใจ สามารถควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ 
ยินดีท่ีจะเผชิญกับงานและปัญหา เรียนรู้จากจ าลองสถานการณ์ หรือได้ประยกุต์ใช้ความรู้ท่ีเป็น
แนวคิดทฤษฎี 4) รูปแบบการเรียนรู้แบบซึมซับ (Assimilating) เป็นวิธีการท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับ
ประสบการณ์จากการนึกคิดจนเกิดเป็นแนวความคิดนามธรรม (AC) และแปลงประสบการณ์เป็น
ความรู้ด้วยวิธีการสงัเกตอย่างไตร่ตรอง (RO) นักวิจยัชมุชนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบซึมซับนีจ้ะ
เรียนรู้ได้ดีจากการได้อ่านได้ฟังบรรยาย สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้อ่านได้ฟังมา เพ่ือวิเคราะห์และ
เทียบเคียงกบัแนวคิดตา่งๆ และหากมีสถานการณ์ปัญหาจะต้องอาศยัเวลาในครุ่นคิดจนแจ่มแจ้ง
ในประเดน็ปัญหาและหนทางแก้ไขอย่างมีเหตผุล สนใจเร่ืองของแนวคิดรวบยอด เข้าใจในสิ่งท่ีมี
ความแตกตา่งกนัและสามารถรวบรวมอธิบายความหมายได้ 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ท่ีความรู้ท่ีเกิดขึน้เป็นการ
ผสานกนัของรูปแบบประสบการณ์ท่ีบคุคลได้รับกบัวิธีการแปลงประสบการณ์เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ใหม่ๆ ซึ่งมีทัง้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบอเนกนัย การเรียนรู้แบบซึมซับ และการ
เรียนรู้แบบเอกนัย โดยมีวิธีการแปลงประสบการณ์โดยการสงัเกตอย่างไตร่ตรองและการทดลอง
ปฏิบตัิจริง 

ผู้ วิจัยจึงอาศัยแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักวิจัยชุมชนวา่เป็นอย่างไร ทัง้ก่อนการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัย
ชุมชนและหลังผ่านการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน นักวิจัยชุมชนมีการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ด้วยรูปแบบใดบ้าง น ามาเทียบเคียงเพ่ืออธิบายประสบการณ์ของนกัวิจยัชุมชนทั ง้
ประสบการณ์เชิงรูปธรรมและประสบการณ์ท่ีเกิดจากการสร้างแนวความคิดนามธรรมวา่มีความ
เก่ียวข้องอย่างไรกบัพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน   
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ส่วนท่ี 5 ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม 
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม ตามแนวคิดของ เลฟ  เซ เมโนวิช ไวก็อตสกี  ้( Lev 

Semenovich Vygotsky) เช่ือว่าพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคม ผู้ เรียนคือ
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการให้ความส าคญักบับทบาททางสงัคมตอ่การพฒันาทางสติปัญญา 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและมมุมองทางวฒันธรรมของผู้เรียนเป็นเง่ือนไขส าคญัของพฒันาการทาง
ปัญญา (สรุาง โค้วตระกลู.  2541) ทัง้นี ้ไวก็อตสกี ้ได้กลา่วถึงการเรียนรู้ในพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ 
(Zone of Proximal Development) และแนวคิดการเสริมตอ่การเรียนรู้ ซึ่งอธิบายถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ ให้ความส าคญักับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ซึ่งไวก็อตสกี ้มีความเช่ือว่าพฤติกรรมทางสงัคมน าไปสูพ่ัฒนาการในการใช้ภาษาและการ
เพ่ิมพัฒนาการทางความคิด ในการจดัการเรียนรู้สิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงคือระดบัพฒันาการ 2 ระดบั 
คือ ระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริง (Actual Development Level) และระดบัพัฒนาการท่ีสามารถจะ
เป็นไปได้ (Potential Development Level) ระยะห่างระหวา่งระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริงและระดบั
พัฒนาการท่ีสามารถจะเป็นไปได้  เรียกว่า พื น้ ท่ี รอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal 
Development) พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการเป็นระยะห่างระหวา่งระดบัพัฒนาการท่ีเป็นจริงกบัระดบั
พฒันาการท่ีสามารถเป็นไปได้ ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาท่ียากเกินกว่าระดบัพฒันาการท่ีแท้จริง
ของเขาได้  หากได้รับการแนะน าช่วยเหลือห รือได้รับความร่วมมือจากผู้ ท่ี เช่ียวชาญท่ีมี
ความสามารถมากกวา่ พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ เป็นการท าหน้าท่ีหรือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ี
ในปัจจุบันท่ีบุคคลยังไม่มีความสามารถจะท าได้ แต่อยู่ในกระบวนการท่ีจะท าให้บุคคลมีความ
พร้อม สามารถท าหน้าท่ีหรือท างานได้อย่างสมบรูณ์ในอนาคต เป็นกระบวนการท่ียงัอยู่ในระหวา่ง
การเร่ิมต้น (Embryonic State) ซึ่งไวก็อตสกีเ้ปรียบเทียบว่าเป็น “ดอกตมู” (Buds) หรือ ดอกไม้ 
(Flowers) ของพฒันาการมากกวา่ท่ีจะเป็น “ผล” (Fruits) ของพฒันาการ (Vygotsky. 1978)  

พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการจะอยู่ระหว่างระดับของการแสดงพฤติกรรมโดยได้รับการ
ช่วยเหลือ กบั การท างานท่ีผู้ เรียนท าอย่างอิสระตามล าพงั พืน้ท่ีรอยตอ่ของพฒันาการนีไ้มม่ีความ
คงท่ี และไม่แน่นอน ซึ่งในความแปรเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ เรียนกลายเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
เรียนรู้มากขึน้และมีความเข้าใจในความซับซ้อนของมโนทัศน์และทักษะต่างๆ มากย่ิงขึน้ อะไรก็
ตามท่ีได้รับการช่วยเหลือในอดีต จะกลายมาเป็นการท างานอย่างอิสระตามล าพงัในปัจจบุัน และ
เมื่อเผชิญกบัสถานการณ์การเรียนรู้ใหม ่จากท่ีเคยท างานอย่างอิสระตามล าพงั ก็จะกลบักลายมา
เป็นการท างานท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญกวา่ วงจรนีก้็จะเกิดขึน้ต่อเน่ืองซ า้ไปซ า้
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มา เพ่ือการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ กลวิธี หรือพฤติกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ ซึ่งเป็น
การเสริมตอ่การเรียนรู้จากพืน้ท่ีรอยตอ่นัน่เอง 

 

ภาพประกอบ 4 การเปรียบบทบาทของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมีตอ่พฒันาการ 

ท่ีมา: Wing & Putney. 2002: 88 

การเสริมต่อการเรียนรู้จากพืน้ท่ีรอยตอ่ท่ีผู้ เรียนมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะสามารถเรียนรู้ได้ 
เป็นแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ไวก็อตสกี ้เช่ือว่าผู้ เรียนรู้มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะ
สามารถเรียนรู้ได้ แตย่งัต้องการความช่วยเหลือจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถท่ี
มากกว่า ซึ่งการชีแ้นะหรือการช่วยเหลือเป็นการร่วมมือทางสังคม (Social Collaborative) ท่ี
สนบัสนนุให้พฒันาการทางความรู้ความเข้าใจเกิดการเจริญงอกงาม โดยจ าเป็นต้องมีผู้ เช่ียวชาญ
กวา่ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเปรียบการช่วยเหลือดงักลา่วเป็นเสมือนนัง่ร้าน (Scaffold) ท่ีท าหน้าท่ีใน
การเสริมตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding) ซึ่งการเสริมตอ่การเรียนรู้ เป็นบทบาทเชิงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้ สอนกับผู้ เรียนโดยการจัดเตรียมสิ่งท่ีเอือ้อ านวย การให้ค าแนะน า การช่วยเหลือและการ
สนับสนุนในขณะท่ีผู้ เรียนรู้ก าลังอยู่ในพืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ จนกระทั่งผู้ เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจภายในตน (Internalization) เป็นการสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียนให้ก้าวไปสู่
ขัน้หรือระดบัพัฒนาการท่ีสงูขึน้ไป ซึ่งจะท าให้สามารถก ากับตนเองในการเรียนรู้และสามารถมี
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ความเช่ือมัน่ในตนเองในการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ท่ีมีศกัยภาพ
มากกวา่กบัผู้ ท่ีมีศกัยภาพน้อยกว่าให้ก้าวไปสูจุ่ดท่ีสงูขึน้ได้อนัเน่ืองมาจากเขามีศกัยภาพอยู่แล้ว 
การปฏิสมัพนัธ์นีเ้ป็นการให้ความช่วยเหลือจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์สงูกวา่ไปยังผู้ ท่ีมีประสบการณ์
น้อยกว่า และเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วการ Scaffolding จะคอ่ยๆ ลดลงตามระดบัของการเรียนรู้ท่ี
คอ่ยๆ เพ่ิมขึน้ (Raymond.  2000)  

ผู้ วิจัยอาศัยแนวคิดการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของไวก็อตสกี ้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ซึ่งแต่ละคนมีพืน้ฐานความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ด้วยพืน้ฐานการมีศกัยภาพและพร้อมได้รับการพัฒนา จึงท าให้การ
เสริมตอ่การเรียนรู้ของแต่ละคนมีความแตกตา่งกันตามพืน้ฐานประสบการณ์และศกัยภาพของแต่
ละบคุคล ทัง้นีเ้มื่อนักวิจัยชุมชนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วผู้ วิจัยจะคอ่ยๆ ถอนการช่วยเหลือ
ออกเพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงผู้ วิจยัใช้แนวคิดนีเ้ทียบเคียงข้อค้นพบ
ท่ีเกิดจากการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนวา่แตล่ะคนได้รับการเสริมสร้างศกัยภาพท่ีแตกตา่ง
กนัอย่างไร 
 

ส่วนท่ี 6 แนวคดิการเปล่ียนแปลงด้วยความตัง้ใจ (Intentional Change Theory)  
การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชนสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้

ในระดับของการรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก และการเปลี่ยนแปลงในระดับของพฤติกรรม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้นัน้มาจากทัง้ส่วนท่ีอยู่ภายในจิตใจและส่วนท่ีมาจากสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ทางสงัคม ซึ่งแนวคิดเร่ืองการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจได้เสนอการเปลี่ยนแปลงท่ี
สามารถเทียบเคียงได้กับการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยชุมชน โดยท่ีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
ความตัง้ใจ ( Intentional change theory  : ICT) ตามแนวคิดของ โบยาตซิส (Boyatzis) ได้
กล่าวถึงระบบท่ีมีความซับซ้อนในระดับปัจเจกบุคคล ( Individual level) และได้อธิบายถึง
องค์ประกอบส าคัญและกระบวนการของการออกแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในทัง้
พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ในระดบับุคคลได้อย่างยั่งยืน ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลง 
(Change) อาจเกิดในการกระท าส่วนตวั นิสยัหรือสมรรถนะ อาจเกิดเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็น
ความรู้สกึภายในท่ีมีตอ่สถานการณ์หรือผู้คนรอบข้าง หรืออาจเปลี่ยนแปลงมมุมองในวิถีชีวิต ทัง้นี ้
แนวคิดนีอ้อกแบบเพ่ือปรารถนาให้บุคคลเกิดความชอบ เช่ือมัน่ในบางอย่างและจะคงไว้ซึ่งความ
ยัง่ยืนและยาวนาน (Boyatzis.2006) 
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แนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจใช้ในการอธิบายการเรียนรู้ท่ีค่อยๆ ก่อรูปการ
ปรับเปลี่ยนจัดเป็นการเรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed learning) (Boyatzis. 2000) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจตามแนวคิดนี ้เป็นแนวทางในลกัษณะท่ีไม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลาหรือตลอดกระบวนการของทัง้ระบบก็ได้ พฤติกรรมหรือวิถีการด าเนินใดใดของ
บุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจนัน้สามารถเกิดขึน้เป็นช่วงๆ ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็น
กระบวนการท่ีตอ่เน่ืองแตส่ามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ยืนในบคุคลได้เช่นกนั โบยาตซิส 
(Boyatzis.2006) ได้กลา่วถึงเง่ือนไขส าคญัของปรากฏการณ์ 5 ประเดน็ส าคญัท่ีน าสูล่กัษณะของ
การเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจว่าด้วยระบบแห่งความซับซ้อน ทัง้นีก้ระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ี
แท้จริงสามารถเกิดความไมต่อ่เน่ืองเป็นล าดบัก็ได้  เรียกวา่ “ข้อค้นพบ” ของตนเองซึ่งมีหน้าท่ีน าสู่
การก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนในระดบัปัจเจกบคุคล ดงัได้น าเสนอตอ่ไปนี ้

1) จุดประกายความต้องการการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างความปรารถนาในการ
เปลี่ยนแปลง ให้แก่นักวิจัยชุมชนด้วยการค้นหาตวัตนของตนเองในอดุมคติ ( Ideal self) ซึ่งเป็น
ภาพความต้องการหรือเป้าหมายท่ีคิดว่าตนเองสามารถไปถึงได้ เป็นการสร้างจินตนาการและ
วิสยัทัศน์หรือความคาดหวงัของตนเอง ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความสมัพันธ์กับ
บุคคลคนรอบข้าง ซึ่งการมีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีช่วยขบัเคลื่อนให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมาจากความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงท่ีอาศัยอารมณ์ความรู้สึก 
ความช่ืนชอบเป็นแรงขบัหรือเป็นพลงัเพ่ือน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงนัน้ตามจินตนาการหรือวิสยัทศัน์
ท่ีตนเองปรารถนา  

2) การเผชิญหน้ากบัตวัตนท่ีแท้จริงของตนเอง ด้วยการวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนของ
ตนเองแบบองค์รวม ทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ทัง้นีร้วมถึงการวิเคราะห์วา่จดุ
แข็งท่ีมีและต้องการเก็บไว้คืออะไร จุดอ่อนหรือข้อจ ากัดท่ีต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างไร ซึ่งกระท าด้วยความมีสติ ความตระหนกัรู้ และความเตม็ใจ เปิดใจในการพิจารณาจดุแข็ง
จดุอ่อนท่ีมีผลกบัความตวัตนในอดุมคติ ทัง้นี ้การท่ีบุคคลจะเปิดใจให้กบัจุดอ่อนของตนเองอาจ
เป็นสิ่งท่ียาก ดงันัน้การมีบุคคลอ่ืนมาช่วยในการวิเคราะห์จะช่วยให้ยอมรับในจดุออ่นของตนเอง
ได้มากขึน้ และการเปิดใจภายใต้ความเช่ือวา่บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้ ก็
เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยให้เปิดใจยอมรับในจดุออ่นของตนเอง 

3) การสร้างแนวทางการเรียนรู้เพ่ือสิ่งใหม่ในอนาคต เป็นส่วนของการก าหนด
เป้าหมายและแผนของกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั ซึ่งกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่
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เป้าหมายนีป้ระกอบด้วยหลายกิจกรรม มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแตล่ะกิจกรรมซึ่ง
อาจใช้แตกตา่งกนั ทัง้นีก้ารด าเนินการจ าเป็นต้องมีพ่ีเลีย้งคอยให้ค าปรึกษาและกระตุ้นให้เกิดการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง บคุคลไมส่ามารถท าได้โดยล าพงั การมีพ่ีเลีย้งนีจ้ะช่วยให้การด าเนิน
กิจกรรมน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายได้มากขึน้ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้
ท่ีกระตือรือร้น และเหมาะสม  

4) การสร้างประสบการณ์ ด้วยการปฏิบัติซ า้ การปฏิบัติซ า้เป็นการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนเน่ืองจากเป็นการพัฒนาท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการท าซ า้ๆ การรู้จัก
ควบคุมตนเองให้ปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อและท าซ า้ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญและท าให้เกิดการพัฒน า
ศักยภาพได้  ซึ่งการอดทนกับการปฏิบัติซ า้ๆ ปฏิบัติใหม่นีเ้ป็นเง่ือนไขส าคัญท่ีท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนีส้ิ่งท่ีส าคญัอีกประการคือผู้ปฏิบัติจะต้องมีการสะท้อนคิด (Reflect) ถึงสิ่ง
ท่ีได้ปฏิบัติไปแล้วโดยต้องสะท้อนคิดอย่างต่อเน่ืองทุกครัง้หลังการปฏิบัติ และทุกครัง้ท่ีมีการ
สะท้อนคิดต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมสะท้อนคิด ไมว่า่จะเป็นผู้ปฏิบตัิด้วยกนั พ่ีเลีย้ง 
เพ่ือให้เกิดการน าไปปรับปรุงการปฏิบตัิให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  

5) การไม่ท าตามล าพงั ความยัง่ยืนของการเปลี่ยนแปลงไมอ่าจเกิดขึน้ได้จากการท า
เพียงล าพัง แต่มีความเก่ียวข้อง สมัพันธ์กับบคุคลหลากหลายส่วนตัง้แตก่ารปฏิบตัิเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและหลงัการปฏิบัติ โดยบุคคลท่ีมาเก่ียวข้องเปรียบเสมือนเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จ
ของการปฏิบตัิประการหนึ่งท่ีส าคญั และให้มมุมองถึงสิ่งท่ีปฏิบัติวา่มีความเหมาะสมเพียงใด การ
เปลี่ยนแปลงจึงด าเนินไปในลกัษณะของการมีเครือขา่ยและเป็นเครือขา่ยมีมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อ
กัน สามารถช่วยเหลือและให้มุมมองเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนรู้รู้
ระหว่างกัน ทัง้นีผู้้ปฏิบัติเองต้องเป็นบุคคลท่ีเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ซ่ือสตัย์ต่อ
ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏและมีความพร้อมท่ีจะน าไปปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลผุล
แห่งความส าเร็จ 
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ภาพประกอบ 5 แนวคดิทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ 

ท่ีมา: Boyatzis (2006) 

ผู้ วิจัยอาศัยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจของ โบยาตซิส (Boyatzis) เป็น
แนวทางในการท าความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนวา่มีความเก่ียวข้องกบั
การเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจในแต่ละกระบวนการอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการจุด
ประกายความต้องการการเปลี่ยนแปลง การเผชิญหน้ากบัตวัตนท่ีแท้จริง การสร้างแนวทางการ
เรียนรู้เพ่ือสิ่งใหม่ในอนาคต การสร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติซ า้ และการไม่ท าตามล าพัง 
รวมถึงการเทียบเคียงข้อค้นพบจากการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนว่า
มีความเก่ียวข้องกบักระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจอย่างไร 

ส่วนท่ี 7 ทฤษฎีระบบนิเวศวทิยา (The Ecological System Theory) 
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีกลา่วถึงปัจจยัท่ี

ก่อให้เกิดพฤติกรรม ถกูพฒันาขึน้โดย ยรีู บรอนเฟน เบรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1994) ซึ่งเป็น
นกัจิตวิทยาพฒันาการ ทฤษฎีนีม้าจากความเช่ือท่ีวา่การเติบโตและพฒันาการของมนษุย์เกิดจาก
การมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างบคุคลกับสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวั เร่ิมตัง้แต่บ้าน โรงเรียน ชุมชน จนถึง
โครงสร้างสงัคมท่ีใหญ่ขึน้ แนวคิดนีไ้ด้แสดงถึงสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นระบบต่อเน่ืองกัน แต่ละระบบมี
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ปฏิสมัพันธ์กับบุคคลและมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน เป็นการท าความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์
โดยค านึงถึงระบบต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัและมนุษย์มีปฏิสมัพันธ์กบัระบบต่างๆ เหล่านัน้ ทัง้ในระดบั
ใกล้ตวัและระดบัไกลตวั โดยแตล่ะระบบมีลกัษณะซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ  โดยรูปแบบชีวนิเวศวิทยาของ
การพัฒนามนุษย์ หรือรูปแบบท่ีเป็นความสมัพันธ์ของกระบวนการ บุคคล บริบทแวดล้อม และ
เวลา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบท่ีส าคญัดงันี ้(Bronfenbrenner. 2005) 

1) กระบวนการ (Process) เป็นปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคลกับบริบทแวดล้อมของ
บคุคล ซึ่งมีความเก่ียวข้องและเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาของบคุคลในอนาคต เน่ืองจากเป็น
กระบวนการท่ีมีความใกล้ชิด โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนใกล้ชิดโดยตรง เช่น พ่อแมก่บัเดก็ เดก็กบั
เดก็ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัคณุลกัษณะสว่นบคุคล บริบทของสภาพแวดล้อม และเวลา 

2) บคุคล (Person) เป็นคณุลกัษณะส่วนบุคคลเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ทางสงัคม โดย
ท่ีบคุคลถกูวางไว้เป็นศนูย์กลางของระบบ ทัง้นีส้ามารถพิจารณาตามคณุลกัษณะของบคุคล เช่น 
1) ด้านความต้องการ เป็นเร่ืองของศักยภาพของบุคคลท่ีสะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์กับบริบท
แวดล้อม เช่น การร้องขอ การขดัขวาง 2) ทรัพยากรภายใน เป็นทรัพยากรท่ีอยู่ภายในตวับุคคลท่ี
ยากต่อการมองเห็นและประเมินได้หากบุคคลไมแ่สดงออกมา เช่น ประสบการณ์ ทักษะ 3) การ
แสดงออก เป็นการแสดงพฤติกรรมตา่งๆ ของบุคคลเพ่ือสะท้อนการสร้างและคงไว้ซึ่งปฏิสมัพันธ์
กบัสภาพแวดล้อม  

3) บริบทแวดล้อม (Context) คือสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัของบุคคล ซึ่งการท าความ
เข้าใจพฒันาการของมนุษย์ พิจารณาจากระบบนิเวศทัง้หมดท่ีมนษุย์เติบโตมา ซึ่งประกอบด้วย
ระบบย่อย 4 ระบบ ท่ีสนบัสนนุสง่เสริมการเติบโตของมนษุย์ โดยมนษุย์จะมีปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวั ทัง้นีค้วามสมัพันธ์แต่ละระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
บุคคลเติบโตขึน้และพัฒนาขึน้  ระบบย่อยทัง้ 4 ประกอบดงันี ้1) ระบบจุลภาค (Microsystem) 
เป็นระบบท่ีสิ่งแวดล้อมมีความใกล้ชิดและให้ประสบการณ์กับตัวบุคคลได้มากท่ีสุด ได้แก่ 
ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือนบ้าน โดยบคุคลสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลในสงัคมและสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตวั ซึ่งจะสง่ผลตอ่การแสดงพฤติกรรมและตวัตนของบคุคลนัน้ ถึงแม้วา่ลกัษณะของบคุคลจะ
ขึน้อยู่กบัผลทางพันธกุรรม แตบ่คุลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ยังคงขึน้อยู่กบัสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนีเ้ป็นส าคญั 2) ระบบกลาง (Mesosystem) เป็นการเช่ือมโยงสิ่งแวดล้อมในระบบจุลภาค
ตัง้แต่ 2 ระบบเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ความสัมพันธ์ระว่างเครือญาติกับครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหวา่งครอบครัวกบัโรงเรียน ความสมัพันธ์ในระบบนีจ้ะเก่ียวข้องกับการสร้างประสบการณ์ท่ีจะ
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สง่ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3) ระบบภายนอก (Exosystem) เป็นระบบของสงัคมท่ีใหญ่ขึน้ซึ่ง
บคุคลไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องหรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรง แตม่ีผลกระทบตอ่พฤติกรรมและพฒันาการของ
บคุคล ความสมัพันธ์ในระบบนีม้ีทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประกอบอาชีพ
ของพ่อแมท่ี่มีผลตอ่ลกู สภาพเศรษฐกิจสง่ผลตอ่รายได้ของครอบครัว ความสมัพนัธ์ของลกูจ้างกับ
นายจ้าง  และ4) ระดบัมหภาค (Macrosystem) เป็นระบบนิเวศวิทยาท่ีใหญ่ท่ีสดุ และอยู่ไกลจาก
ตัวบุคคลมากท่ีสุด แต่ก็สามารถส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมได้ เช่น ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ซึ่งในระบบนีจ้ะสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพันธ์ของทัง้ 3 ระบบ ผ่านคุณลกัษณะทางสงัคมและจิตวิทยาของสงัคมนัน้ๆ เกิดเป็น
มาตรการทางสงัคมหรือวฒันธรรมท่ีทกุคนให้การยอมรับ   

4) เวลา (Time) เป็นสิ่งท่ีสะท้อนช่วงความสมัพันธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข้องกับ
พฒันาการของบคุคล ทัง้ช่วงเวลาปกติ เช่น การเข้าโรงเรียน การมีชีวิตครอบครัว และช่วงเวลาท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาท่ีนอกเหนือจากวิถีชีวิตปกติของบุคคล เช่ น ช่วงการมีกิจกรรม
พฒันา  

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีใช้ในการอธิบายการพัฒนาของ
บคุคลท่ีเป็นผลจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมรอบๆตวัของบคุคลท่ีมีความซบัซ้อน โดยบริบท
แวดล้อมมีระบบย่อย 4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบจุลภาค ระบบกลาง ระบบภายนอก และ
ระบบมหภาค ซึ่งเป็นระบบท่ีมีความสมัพันธ์กับบุคคลตัง้แต่ใกล้ชิดจนกระทั่งไกลออกไป ทัง้นี ้
พัฒนาการของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัของ
บคุคล 

ผู้ วิจยัอาศยัทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงศกัยภาพของ
นกัวิจยัชุมชน ท่ีมาจากความสมัพันธ์ของทัง้จากกระบวนการ บุคคล บริบท และเวลา ว่ามีความ
เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยชุมชนอย่างไร รวมทัง้ระบบย่อยภายใต้บริบท
แวดล้อม มีระบบย่อยอะไรบ้างท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ส่วนท่ี 8 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างนักวจิยัชุมชน 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างนักวิจัยชุมชนหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ยังพบได้น้อย สว่นใหญ่เป็นการพฒันานกัวิจยัหรือศกัยภาพนกัวิจยัท่ีเป็น
นกัวิชาการในระดบัมหาวิทยาลยั และด าเนินการในลกัษณะของโครงการพฒันา ส าหรับงานวิจยัท่ี
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เก่ียวข้องกบัการสร้างนักวิจยัชมุชน พบจ านวน 4 เร่ือง เป็นการวิจยัเพ่ือพัฒนาหลกัสตูรและคู่มือ
นกัวิจยั จ านวน 2 เร่ือง และเป็นโครงการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยั จ านวน 2 เร่ือง ดงัแสดงให้เห็นใน
ตาราง 1 การวิเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและพัฒนานักวิจัยชมุชน นอกจากนี ้ยังมี
งานวิจยัท่ีมีการพัฒนานักวิจยัชุมชนท่ีแฝงอยู่ในการด าเนินโครงการวิจัยตา่ง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
การวิจัยเพ่ือพฒันาหรือแก้ปัญหาของชมุชน โดยอาศยัวิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมใน
การด าเนินการ ผู้ วิจยัร่วมถกูพฒันาทกัษะการเป็นนกัวิจยัชมุชนในขณะท่ีเข้าร่วมกระบวนการวิจัย 
ดงัได้น าเสนอให้เห็นภาพตอ่ไปนี ้  
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จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างหลกัสตูร คูม่ือการพัฒนานกัวิจยัชมุชนยัง
พบไมม่ากนกั โดยพบงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างและพฒันานกัวิจัยโดยตรง ได้แก่ งานวิจยัท่ี
เป็นการสร้างหลกัสตูร คูม่ือเพ่ือพฒันานกัวิจยัชุมชน และงานวิจัยท่ีเป็นโครงการวิจยัเพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน งานวิจยัในกลุม่แรกท่ีเป็นการสร้างหลกัสตูร คูม่ือการพฒันานักวิจยัชมุชน
นัน้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการสังเคราะห์คู่มือการวิจัย จาก
โครงการวิจัยท่ีด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งพบ 2 เร่ือง คือ โครงการพัฒนาหลกัสตูรการ
วิจัยชมุชนด้านครอบครัว (กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์.  2553) ใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการวิจัยชุมชน รวมถึง
ปัจจยัสนบัสนนุการด าเนินการแก้ไขปัญหาในชมุชนให้ประสบความส าเร็จเพ่ือพฒันาหลกัสตูรการ
วิจยัชุมชนด้านครอบครัว เพ่ือใช้ส าหรับการฝึกอบรมให้แก่ตวัแทนชมุชน คณะท างานศนูย์พัฒนา
ครอบครัวในชมุชน และจัดท าคู่มือการด าเนินงานวิจัยชุมชนด้านครอบครัว ให้คณะท างานศนูย์
พฒันาครอบครัวในชมุชนใช้ส าหรับวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ด้านครอบครัวในชมุชน
ของตนเอง ผลการศกึษา ผลการวิจยัครัง้นีท้ าให้เกิดหลกัสตูรท่ีสามารถน าไปใช้ในการอบรมในกับ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาครอบครัว ให้มีความรู้และทักษะเบือ้งต้นในการท าวิจัย โครงสร้าง
หลกัสตูรประกอบด้วยกิจกรรม 8 กลุม่ ในแตล่ะกลุม่กิจกรรมได้ผา่นการทดลองใช้แล้ว และอีกเร่ือง
หนึ่งเป็นการพัฒนาคู่มือการวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งสงัเคราะห์จากการด าเนินโครงการวิจัยท่ี
ด าเนินการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาชมุชนจนสามารถด าเนินการวิจัยได้ และเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชมุชนในการ
น างานวิจยัไปใช้แก้ปัญหาและการพฒันาชมุชน ผลการศกึษาพบว่า กระบวนการด าเนินการวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการวิจัย 8 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การ
สร้างความสนใจและค้นหานกัวิจยัชมุชน 2) พดูคยุเพ่ือค้นหาปัญหา/สาเหตขุองปัญหาในชมุชน 3) 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเค้าโครงวิจัย 4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 5) 
ด าเนินการเก็บข้อมลูวิจัย 6) ประมวลผลข้อมูลและวางแผนการแก้ปัญหาชุมชน 7) จัดกิจกรรม
แก้ปัญหาชมุชน และ 8) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือคืนข้อมลูสูชุ่มชน (สมพันธ์ เตชะอธิก และคนอ่ืน ๆ. 
2560) 

ส าหรับกลุม่ท่ีสอง เป็นงานวิจัยท่ีเป็นโครงการวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน พบ 
2 เร่ือง คือ ปัญญา ธีระวิทยเลิศ และคนอ่ืน ๆ. (2556) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัย
ท้องถ่ินภาครัฐ จังหวดัชัยนาท โดยใช้การวิจยัและพัฒนา ด าเนินการกับบคุลากรท้องถ่ินภาครัฐ 
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จังหวดัชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า หลกัสตูรการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยก าหนดเป็น 4 ระยะ ระยะท่ี 1 อบรมพืน้ฐานความรู้และเลือกประเดน็ปัญหาการท าวิจยัพร้อม
พัฒนาโครงร่างการวิจัย ระยะท่ี 2 ออกแบบการวิจัยและสร้างเคร่ืองมือ และเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ระยะท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ระยะท่ี 4 เขียนรายงานและบทความวิจัย ผลการประเมินการ
ฝึกอบรม ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจตอ่โครงการอบรมและสามารถเรียนรู้ได้จริง ผลการทดสอบ
ความรู้หลงัการอบรมเพ่ิมขึน้กว่าก่อนการอบรม และเพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล  (2548)  ได้ท าการ
วิจยัเร่ืองการพัฒนานกัวิจยัรุ่นเยาว์ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือพฒันาทกัษะการวิจัยของเยาวชน
วยัเรียน ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับนักเรียนประถมปลายและมัธยมศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า พบวา่นกัเรียนมีทกัษะของการเป็นนกัวิจยั คือ ตัง้ค าถาม การเขียนโครงการวิจัย
ขัน้พืน้ฐาน การวางแผน การด าเนินโครงการวิจัยด้วยการส ารวจ การตรวจสอบ การทดลอง การ
ประดิษฐ์ การสงัเกต การบันทึกสิ่งจ าเป็น วิเคราะห์เช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตเุป็นผล 
รวมทัง้สรุปงานเผยแพร่ตอ่สารธารณชน 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ี เป็นการพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีซ่อนอยู่ ในการด าเนิน
โครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาชมุชน แตไ่มไ่ด้มีกระบวนการพัฒนาท่ีชัดเจน รวมถึงการแสดงผลการ
พฒันานกัวิจยัชมุชนเหลา่นัน้ออกมาให้เหน็อย่างเป็นขัน้ตอน สว่นใหญ่พบในงานวิจยัเพ่ือชมุชน ท่ี
อาศยักระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น คีรีบูน จงวุฒิเวศย์  (2550) ศึกษาเร่ือง การสืบค้นประวตัิศาสตร์
วฒันธรรมท้องถ่ิน : การเรียนรู้กระบวนการเสริมศกัยภาพการวิจัยชมุชนในพืน้ท่ีอ าเภอหว้านใหญ่ 
และอ าเภอหนองสงู จังหวดัมกุดาหาร ในกระบวนการวิจัยสอดแทรกทักษะการวิจยัต่าง ๆ ให้แก่
นักวิจัยชุมชนด้วย ผลการวิจัยพบว่า นักวิจัยชุมชนมีศักยภาพในการสืบค้นประวัติศาสตร์
วฒันธรรมท้องถ่ิน สามารถเก็บข้อมลู วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้กระบวนการทาง
สงัคมและวฒันธรรมผ่านงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ของชมุชนซึ่งเป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ  
เกิดนักวิจยัชุมชนหลายกลุม่ ตา่งวยั (เด็ก เยาวชน ผู้ ใหญ่ ผู้ เฒา่ ผู้อาวโุส) ต่างอาชีพ (ครู สมาชิก 
อบต. ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ชาวไร่ ชาวนา คนหาปลา คนทอผ้า พระ นกัเรียน หมอยา เป็นต้น) ทวี สขุ
โข และคนอ่ืน ๆ (2560)  ศกึษาเร่ือง การจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบ้านดอนขา่โดยการมีสว่น
ร่วม ของชุมชน หมู่ 7 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น พบกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้
นกัวิจัยได้จากการวิจัย คือ การเรียนรู้บริบทชมุชนุตวัเอง การสืบค้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีถูกต้อง
และแม่นย า การเป็นนักวิจัยท าให้ได้เรียนรู้ว่านักวิจัยต้องหาข้อมูลอย่างไร รู้วิธีตรวจสอบความ
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ถกูต้องของข้อมลูด้วย เช่น การถามประวตัิชุมชน จะต้องตัง้ค าถามเดียวกนักบัหลายๆคน เมื่อได้
ค าตอบท่ีซ า้แล้ว ก็แสดงวา่ค าตอบนัน้ถกูต้อง การใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมลู แนวทางการ
ใช้งานวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา ในการท างานวิจัยทุกครัง้ท่ีเมื่อพบปัญหา จะค านึงเสมอวา่จะหา
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร และการท างานท่ีเป็นระบบ นกัวิจยัท้องถ่ินบ้านดอนข่า ได้เรียนรู้
ในการท างานท่ีเป็นระบบมากขึน้ ตัง้แตร่ะบบการจดัเก็บเอกสาร ระบบการจัดท าการเงินและบญัชี 
ระบบการท างานร่วมกนั แตล่ะครัง้ต้องมีการเตรียม การท างาน และการสรุปผล ในทกุกิจกรรม  

สทุธิพงษ์ โพงจ่าม และคนอ่ืน ๆ.  (2559)  ศึกษาเร่ือง การสืบทอดวฒันธรรมประเพณี
การละเล่นของชุมชนต่อเด็กและเยาวชน บ้านหัวฝาย ต าบลโปงน า้ร้อน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ใช้การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โยดด าเนินการกับชาวบ้านในชมุชน โดยมีการ
สอดแทรกการให้ความรู้เร่ืองการวิจยัในแต่ละระยะของการวิจยั เช่น การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมลู การเขียนรายงานผลการวิจยั เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในระดบัของทีมวิจยั พบวา่ ทีมวิจยัท่ี
คิดอะไรเป็นระบบขัน้ตอนมากขึน้ หากเมื่อเทียบเมื่อก่อนการท างานเพ่ือแก้ไขก็จะยึดตามนโยบาย
สว่นกลางเป็นส าคญัแตเ่มื่อได้เรียนรู้กระบวนการพบวา่สิ่งส าคญัท่ีสดุก็คือคนในชุมชนต้องเข้าใจ
สถานการณ์ของชุมชนก่อน เข้าใจบริบทของชุมชน มองหาทรัพยากร ศักยภาพของชุมชนท่ี
สามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชมุชน 

ภาสกร บวัศรี และศกัรินทร์ ซาเสน  (2560) ศกึษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็ง
กลไกชุมชนในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนจังหวดัหนองบัวล าภ ูใช้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการกับแกนน ายาวชน พืน้ ท่ี 4 แห่งเป็นกรณีศึกษา 
กระบวนการหนนุเสริมโครงการวิจัยย่อยประกอบด้วยกิจกรรมส าคญั คือ เวทีพัฒนาแนวคิดและ
ออกแบบเคร่ืองมือวิจยั เวทีพัฒนาศกัยภาพผู้น าเยาวชนวิจยั การติดตามสนับสนนุโครงการวิจัย
รายพืน้ท่ี 5) เวทีติดตามความก้าวหน้างานวิจัย เวทีประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมลู
และเขียนรายงานวิจยัความก้าวหน้า เวทีรายงานความก้าวหน้าการวิจยั การติดตามสนบัสนนุช่วง
การทดลองปฏิบัติการ เวทีสรุปบทเรียนและเวทีน าเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ผลการท างาน
ร่วมกันท าให้เกิดรูปแบบการท างานกลไกท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ีของตนเองและเป็นกลไกท่ีท างาน
ตอ่เน่ืองยัง่ยืน นอกจากนีจ้ากการประเมินผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนของกลไกในแตล่ะพืน้ท่ี
พบวา่ เดก็และเยาวชนมีพฒันาการในทางท่ีดีขึน้ เกิดกลุม่เยาวชนท่ีจะเป็นหน่วยกลไกในการเช่ือม
ประสานให้เยาวชนเข้ามาท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกนัอย่างตอ่เน่ือง ท่ีส าคญักลุม่องค์กรของ
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เยาวชนท าให้เยาวชนมีศกัยภาพในการเข้าไปร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับภาคี
กลไกท่ีเป็นผู้ใหญ่ได้ทัง้ในระดบัชมุชน ต าบล และระดบัเครือขา่ยในจงัหวดั 

นอกจากนี ้ยงัพบงานวิจัยในลกัษณะเดียวกันอีกหลายโครงการท่ีด าเนินการโดยอาศยั
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือแก้ปัญหาของชมุชน โดยคนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
ฐานะผู้ ร่วมวิจัย หรือนกัวิจยัชุมชน หรือบางโครงการคนในชุมชนก็เป็นนกัวิจยัหลกัและทีมวิจัยก็
เป็นคนในชุมชน เช่น งานวิจัยของ จ าปา ทองโสภา และคนอ่ืน ๆ (2558) ศึกษาเร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หาดทรายสงูบ้านลาดเจริญ ต าบลนาแวง อ าเภอ
เขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี งานวิจัยของ  ปทุมทิพย์ ม่านโคกสงู และคนอ่ืน ๆ   (2558) ศึกษา
เร่ือง การบริหารจดัการน า้เพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัพืชฤดแูล้งโดยการมีสว่นร่วมของเกษตรกร
และภาคีเครือขา่ยในเขตพืน้ท่ีชลประทานอา่งเก็บน า้ห้วยค้อ ต าบลเต่างอย อ าเภอเตา่งอย จงัหวดั
สกลนคร งานวิจัยของ การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมใ่นระบบเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยของ 
ชาญชยั วิทยาพนู และคนอ่ืนๆ (2560) ศกึษาเร่ือง การศกึษาพืชสมนุไพร ภมูิปัญญากลุม่ชาติพนัธุ์ 
เพ่ือการอนรุักษ์ฟื้นฟู อย่างมีสว่นร่วมของกลุ่มสมนุไพรแปรรูปบ้านหัวน า้แม่สะกึด ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน งานวิจัยของ ถวัลย์ พวงบุบผา  (2560) ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบการขยายผลการจดัการขยะแบบมีสว่นร่วมในเขตเทศบาล ต าบลวงัผาง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวดัล าพูน งานวิจัยของ ไฉน นารมย์และคนอ่ืน ๆ  (2558) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการสร้าง
รายได้ของครอบครัวเกษตรกรรุ่นใหมใ่นระบบเกษตรอินทรีย์ ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชมุ จังหวดั
ยโสธร งานวิจยัของ บวัขาว สีเฒา่และคนอ่ืน ๆ (2558) ศกึษาเร่ือง การพฒันารูปแบบตลาดชมุชน 
เพ่ือสร้างความปลอดภยัด้านการผลิต และการบริโภคอาหาร กรณีต าบลนาทอง อ าเภอเชียงยืน 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นต้น  

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างนักวิจัยชมุชน จะเห็นได้ว่าท่ีผ่านมาได้มีหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ให้ความส าคญัและสร้างนักวิจัยชมุชนไว้หลากหลายกลุม่ ทัง้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มผู้น าชมุชน เป็นต้น ทัง้การวิจยัเพ่ือพัฒนานกัวิจยัชมุชนโดยเฉพาะ และ
การพัฒนานักวิจัยชมุชนผา่นการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนในประเดน็ท่ีต้องการ แต่จะเห็นได้ว่า
ยงัมีช่องวา่งของการศกึษาหลายประเดน็ เช่น งานวิจยัท่ีพฒันานักวิจยัโดยเฉพาะจะเน้นท่ีคนกลุ่ม
ใดกลุม่หนึ่ง เช่น กลุ่มท่ีท างานด้านครอบครัว กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น ท าให้ประเด็น
การพัฒนา เคร่ืองมือในการฝึกนักวิจัยอาจเหมาะสมกับคนเฉพาะกลุ่ม การได้มาซึ่งรูปแบบหรือ
คูม่ือการพฒันามาจากการถอดบทเรียนจากกลุ่มท่ีด าเนินการส าเร็จแล้ว และน ามาทดลองใช้กับ
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กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มท่ีด าเนินการ และส าหรับงานวิจัยท่ีด าเนินการพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ แต่สอดแทรกการการพัฒนานกัวิจัยชุมชนไปด้วยนัน้ สว่นใหญ่พบว่า
สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นท่ีต้องการได้ และนักวิจัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการด าเนินการวิจยั ซึ่งทัง้งานวิจยัท่ีเป็นการสร้างนกัวิจยัโดยเฉพาะ และการสร้าง
นกัวิจัยผา่นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชมุชน ผลท่ีเกิดขึน้คือเกิดนักวิจยัชมุชนท่ีมีความรู้ ทกัษะ ใน
การท างานวิจัยชุมชนหรือน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้ แต่อีก
ประการหนึ่งท่ียังพบว่าเป็นช่องวา่งของการศึกษา คือการเสริมสร้างให้นักวิจัยท่ีสร้างขึน้นีไ้ด้เกิด
การพัฒนาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเน่ือง บางโครงการเมื่อเสร็จสิน้แล้วนักวิจัยชุมชนก็ไม่ ได้
ด าเนินการวิจัยในประเดน็อ่ืน ๆ ต่อ ท าให้ศกัยภาพท่ีเคยมีไม่ได้ถูกน ามาใช้หรือพัฒนาให้เพ่ิมขึน้ 
ซึ่งหากคนกลุ่มนีไ้ด้รับการเสริมสร้างศักยภาพท่ีเคยมีให้มีมากย่ิง ๆ ขึน้ไป จะช่วยเสริมให้เขา
สามารถน าศกัยภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
รวมถึงการสง่ตอ่องค์ความรู้สูบ่คุคลอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ส่วนท่ี 9 แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกับการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) 

การศึกษาครัง้นี ้มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพของการเป็นนกัวิจยัชุมชนของผู้ ท่ีมีปะสบการณ์
การท างานวิจยัหรืองานพัฒนาชมุชนมาแล้ว เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวับุคคลออกมาให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งย่ิงขึน้ไป ซึ่งสิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึน้ในการศึกษาครัง้นีน้ัน้ ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสมมีสว่นส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้าง
ให้ความมุง่หมายนีป้ระสบความส าเร็จ ซึ่งผู้ วิจัยเห็นวา่การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เป็น
แนวทางการศกึษาท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนใน
ครัง้นี ้เน่ืองจากเป็นกระบวนการวิจยัท่ีท่ีเน้นกระบวนการแสวงหาความจริงอย่างเป็นระบบ คนท่ี
อยู่ในสถานการณ์หรือบริบทนัน้ ๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนาของตนเอง 
โดยผู้ วิจัยจะได้น าเสนอให้เห็นภาพของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 ความหมายของการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) หรือ PAR  มี

ประวัติความเป็นมาท่ียาวนานในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน สังคม ระบบ
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อตุสาหกรรม และองค์การต่างๆ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีการท าความเข้าใจท่ี
ชดัเจนร่วมกบัชมุชนและสงัคม และมีจดุเน้นของการวิจยัท่ีสง่เสริมให้คนในชมุชนมีความเป็นอิสระ
หรือมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม การวิจัยในลักษณะนีม้ักจะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คณุภาพ และอาจจะเก็บข้อมลูเชิงปริมาณร่วมด้วยก็ได้ (Creswell, 2002) การวิจัยเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาบางอย่างในบริบทนัน้ๆ  เน้นกระบวนการ
แสวงหาความจริงอย่างเป็นระบบ คนท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีปัญหาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ปัญหานัน้ๆ โดยการร่วมมือกับนักวิจัยในการตดัสินใจก าหนดองค์ความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาของตน (Deshler and 
Ewert. 1995) หัวใจของการเปลี่ยนแปลงอยู่ ท่ีกระบวนการวิจัย ซึ่งใช้แนวทางความร่วมมือ 
(Collaborative approach) ระห ว่ างนั ก วิจั ย กั บ กั บ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  ( Stakeholders) 
กระบวนการวิจยัมีความเป็นประชาธิปไตย ยตุิธรรม อิสระ และสง่เสริมคณุคา่ของชีวิต ผู้มีส่วนได้
เสียจะเข้าร่วมสงัเกต ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ สะท้อนความต้องการของตน ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ปัญหาอปุสรรคท่ีปรากฏ ทางเลือกท่ีเป็นไปได้ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจิตส านึกไปสูทิ่ศทาง
ใหม ่(Stringer. 1996; Smith.  1997) ซึ่งการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมนีเ้ป็นทางเลือกหนึ่ง
ของการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ มีรากฐานมาจากการปลดปลอ่ย และแนวคิดมาร์กซิสต์ใหม ่(Neo-
Marxist) ท่ีน าไปสู่การพัฒนาชุมชน เคมมิส และแมคทาคกาท (Kemmis & Mc Taggart, 2007) 
ได้กล่าวถึงความแตกต่างของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับงานวิจัยทั่วไป 3 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก ผู้มีสว่นร่วมเป็นเจ้าของโครงการวิจยั ประการท่ีสอง ชมุชนหรือคนในพืน้ท่ีเป็นผู้
วิเคราะห์ปัญหา และประการท่ีสาม ชมุชนเป็นผู้วางแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนา ซึ่งเป็นการตอบสนองการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่วา่จะเป็นสงัคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมาจากความเห็นและความต้องการของชมุชน การวิจยัปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วม เป็นรูปแบบของการวิจัยท่ีนักวิจยัมีความเก่ียวข้องในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สว่นหนึ่งขององค์การและการเป็นนักวิจยั เป็นการน าแนวคิดและวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพมาใช้ใน
การศึกษา โดยผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยช่วยกันแสวงหารูปแบบของการพัฒนาหรือหา
วิธีการแก้ปัญหา มีการพัฒนาความส านึกในการวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุง
สภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างและความสมัพันธ์
พืน้ฐานในสงัคมของตนเอง  
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การวิจยัลกัษณะนี ้ท่ีมีคณุลกัษณะหลายประการแตกต่างไปจากการวิจยัแบบปกติ
ทัว่ไป เช่น กระบวนการท่ีใช้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ มีพนัธะกรณีระหว่างนักวิจัย
กบัชมุชน กรอบของการด าเนินงานก าหนดขึน้โดยกลุม่คนในพืน้ท่ีวิจัย จดุเน้นของการวิจยัเร่ิมท่ีคน
เป็นหลัก โดยท าให้คนมีคุณค่า มีความภูมิใจในการกระท า เป้าหมายของการวิจัยสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของกลุม่คนในพืน้ท่ีตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและตามความจ าเป็น 
เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถึงแม้ว่าแต่ละคนจะแตกต่างในด้านพืน้ ฐาน ทักษะและ
โครงสร้างทางสังคม แต่นักวิจัยเช่ือมัน่ในความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ของคน จึงต้องการให้คน
เหล่านัน้มีสว่นร่วม โดยนักวิจยัจะไมก่ าหนดกรอบท่ีตายตวั แต่ผอ่นสัน้ผ่อนยาวตามลกัษณะของ
ชุมชน ใช้วิธีการด าเนินการท่ีเรียบง่ายซึ่งคนในชุมชนรู้จักคุ้นเคยและมีทางเลือกหลากหลาย 
นกัวิจยัมองชมุชนอย่างองค์รวมในลกัษณะประสานสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่ง ๆ  ตามมาตรฐาน
เฉพาะพืน้ท่ีนัน้ ๆ ข้อมลูท่ีศึกษา มีลกัษณะเป็นนามธรรม คา่นิยม ความรู้สกึ และความพอใจของ
คนในชุมชน การด าเนินการใช้หลกัประชาธิปไตยโดยให้กลุม่คนในพืน้ท่ีมีการตดัสินใจร่วมกนั มี
การสร้างก าลงัและอ านาจในการคิดและการต่อรองให้ได้รับความส าเร็จในสิ่งท่ีคนในชุมชนอยาก
ท า ส่งเสริมวฒันธรรมการพึ่งตนเอง ผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องเป็นผู้ลงมือกระท าหรือมีสว่นร่วมให้
โครงการประสบผลส าเร็จ ผลลพัธ์ท่ีได้ ไม่เน้นวตัถ ุแตเ่น้นความสามารถของคนในชุมชน เน้นการ
เรียนรู้ และความพอใจของผลท่ีได้รับ (พนัธุ์ทิพย์ รามสตูร.  2540)  

เคมมิส และแมคทากกาท (Kemmis & Mc Taggart.1988) กล่าวว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัยท่ีไม่ได้แตกต่างไปจากการวิจัยอ่ืนๆ ในเชิงเทคนิคแต่
แตกตา่งในด้านวิธีการ ซึ่งวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การท างาน ท่ีเป็นการสะท้อนผล
การปฏิบตัิงานของตนเองท่ีเป็นวงจรแบบขดลวด (Spiral of Self-Reflecting) โดยเร่ิมต้นท่ีขัน้ตอน
การวางแผน (planning) การปฏิบัติ (action) การสังเกต (observing) และการสะท้อนกลับ 
(reflecting)เป็นการวิจัยท่ีจ าเป็นต้อง อาศยัผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้อนกลบัเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการพฒันา ปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ 

องอาจ นยัพฒัน์ (2551) กลา่ววา่ การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป็นการวิจยัท่ีท าโดยนกัวิจยั
และคณะบุคคลท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กร หรือชมุชน โดยมี จดุมุง่หมายหลกัเพ่ือน า
ผลการศึกษาวิจัยท่ีค้นพบหรือสรรค์สร้างขึน้ไปใช้ปรับปรุงแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตกุารณ์ สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาท่ีต้องการแก้ไข รวมทัง้กลมกลืน
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กับโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนบริบททาง ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ท่ี
แวดล้อมหรือเกิดขึน้ในสถานท่ีเหลา่นัน้ 

จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปได้วา่ การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป็นการศกึษารวบรวม หรือ
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ ทัง้ในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในขอบข่ายท่ีรับผิดชอบ โดยผู้ วิจัยสามารถด าเนินการได้
หลายๆ ครัง้ จนกระทั่งผลการปฏิบัติงานนัน้บรรลุวตัถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาท่ีประสบอยู่ได้
ส าเร็จโดยก าหนด ขัน้ตอนของการวิจยัประกอบด้วยการวางแผน (plan) การปฏิบตัิ (action) การ
สงัเกต (observation) และการสะท้อนกลบั (reflection)  

9.2 จุดมุ่งหมายของการวจิัยปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม  
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพองค์การ 

ประชาชน ชุมชน  และชีวิตครอบครัว (Stringer. 1999; Cited in Creswell. 2002) สิ่งส าคัญคือ
การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือสง่เสริมจุดมุ่งหมายของความเสมอภาค และความเป็นประชาธิปไตย
เปิดกว้างให้ผู้มีสว่นร่วมในการวิจยัเกิดความร่วมมือในการตดัสินใจ มีความเห็นร่วมกนัทัง้ในฐานะ
ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัองค์การและเป็นผู้ ร่วมกระท ากิจกรรมการวิจยับนพืน้ฐานของความเท่าเทียม
กนั นอกจากนีใ้นทางการเมือง การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่น ร่วมยงัมีจดุเน้นท่ีการกระจายอ านาจ
ทางการเมืองไปสูป่ระชาชนให้มสีว่นร่วมในการออกแบบ และก าหนดวิธีการปฏิบตัิในโครงการวิจยั
นัน้ การร่วมกนัปฏิบตัิในการด าเนินการวิจยัเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัของการวิจยัรูปแบบนี ้ดงันัน้
การมีสว่นร่วมของแตล่ะบคุคลในการวิจยั จะท าให้คนสว่นใหญ่เกิดความเข้าใจในรายละเอียดและ
ท าให้เกิดข้อปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสูก่ารควบคมุวิถีชีวิตในส่วนท่ีเก่ียวข้องตลอดจนวิธีการท่ี
จะต้องปฏิบัติทัง้หมด (Merriam.  2002) โดยพืน้ฐานแล้วการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นการวิจัยท่ีให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการท่ีจะตรวจสอบการกระท าใน
ปัจจบุนัท่ีพวกเขาคิดวา่น่าจะเป็นปัญหาเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการกระท าเหลา่นัน้ให้ดี
ขึน้ในอดีต (Wadsworth.  1998) เมื่อพิจารณาบทบาทของนกัวิจยัจะพบว่า นักวิจยัมีบทบาทเป็น
สมาชิกในบางด้านของชุมชน เป็นผู้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการของวิจัยในชุมชนนัน้ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน นักวิจัยจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทัง้ใน
สถานะภาพของสมาชิกในชุมชนและการเป็นนักวิจัย บทบาทเหล่านีจ้ะก าหนดให้นักวิจัยต้อง
พัฒนาข้อสรุปท่ีถูกต้องตรงตาม ความเป็นจริง (Valid Conclusions) เพ่ือน าไปสู่การสร้างความ
เข้าใจลกัษณะเฉพาะของกลุม่คนในชมุชน และเกิดความพอใจตอ่การเปลี่ยนแปลงนัน้ 
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9.3 ลักษณะของการวจิยัปฏบัิตกิารแบบมีส่วนร่วม  
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันและมีช่ือเรียกต่าง ๆ กัน 

เช่น การวิจัยโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Inquiry) การวิจยัปฏิบัติการแบบร่วมมือ 
(Collaborative Action Research) การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Critical Action 
Research) เป็นต้น คณุค่าของการวิจยัแบบนีค้ือ กระบวนการของความร่วมมือ (Stringer. 1999;  
Kemmis & McTaggart. 2000;   Mills.  2000. cited in Creswell. 2002) ลักษณะของการวิจัย
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตัิ การสงัเกต การสะท้อนการปฏิบตัิ 
และการปรับปรุงแผนเพ่ือน าไปปฏิบตัิในวงจรตอ่ไป จนกวา่จะได้รูปแบบของการปฏิบัติงานท่ีพึง
พอใจ ซึ่งต้องมีความยืดหยุ่นสงูและไม่ควรก าหนดเวลาในการวิจัยหรือกิจกรรมไว้ลว่งหน้า รวมทัง้
ตระหนกัถึงภมูิปัญญาของชาวบ้านวา่มีความส าคญัไมย่ิ่งหย่อนไปกวา่ภมูิปัญญาของนกัวิชาการ 

นอกจากนี  ้เครสเวลล์  (Creswell.  2002) ได้สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม ประกอบด้วย 1) มีจุดเน้นไปสูก่ารน าไปปฏิบัติ 2) การด าเนินการวิจยัมี
การปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 3) เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 4) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตัิของเกลียวปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีกระบวนการย้อนกลบั
และน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ตอ่ไป จากผลสะท้อนของสิ่งท่ีเป็นปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมลู และการ
ปฏิบตัิ 5) การพัฒนาแผนการด าเนินงานต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ 6) มีการน าเสนอผลการวิจัย
ตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 

เคมมิส และวิลคินสัน (Kemmis.& Wilkinson, 1988 cited in Creswell, 2002) ได้
สรุปลกัษณะท่ีส าคญัของการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ไว้ 6 ประการ คือ 1) เป็นกระบวนการ
ทางสงัคมท่ีนกัวิจยัมีเจตนาขยายความสมัพนัธ์ของบคุคลแตล่ะบคุคลกบับคุคลอ่ืน ๆ เพ่ือท าความ
เข้าใจว่าแต่ละบุคคลสร้างความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร 2) 
รูปแบบของการวิจัยเน้นการมีส่วนร่วม หมายความว่าแต่ละคนจะเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีตนท า 
แล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นสู่บุคคลอ่ืน รวมทัง้ผลกัดนัให้เกิดการกระท าร่วมกัน 3) เป็น
ความร่วมมือในการปฏิบตัิร่วมกนั เพราะการวิจยัจะมีความสมบรูณ์ต้องเกิดจากการกระท าของผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง มีการปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชน หรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสงัคม เพ่ือลด
ความไม่สมเหตสุมผล ความล้มเหลว และความไมย่ตุิธรรม ในการปฏิบตัิ หรือจากปฏิสมัพนัธ์ท่ีไม่
น่าพึงพอใจ 4) การด าเนินงานไม่มีการบังคับ ทุกคนมีอิสระจากกฎเกณฑ์ ท่ีไม่มีเหตุผลและ
โครงสร้างท่ีไม่ยุติธรรม ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาตนเอง 5) ช่วยให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องมีความ
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เป็นอิสระในตวัเอง จากข้อก าหนดต่าง ๆ เช่น ส่ือ ภาษาและกระบวนการท างาน เป็นต้น 6) การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดขึน้ซ า้ ๆ กันได้อีก โดยการพิจารณาผลท่ีสะท้อนกลบั
และเหตผุลท่ีเหมาะสม เพราะเป็นกระบวนการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
ปฏิบตัิ 

พันธุ์ ทิพย์ รามสูต (2540) ได้เสนอกระบวนการของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ี
ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้1) การเตรียมชมุชน เพ่ือท่ีจะให้ชุมชนมีความพร้อมในการเข้ามี
สว่นร่วมในการวิจัยในระดบัท่ีเสมอภาคกัน 2) อบรมนักวิจยัร่วมจากชุมชน เพ่ือเตรียมนักวิจยัใน
ท้องถ่ินให้มีความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ในท้องถ่ิน บทบาทของผู้ท าหน้าท่ีเป็นนักวิจัยท้องถ่ิน การ
จัดองค์การชุมชน รูปแบบของผู้น าการสนับสนุนและมนุษยสมัพันธ์ 3) ก าหนดรูปแบบการวิจัย 
โดยกลุ่มนักวิจัยชุมชนจะร่วมกันก าหนดรูปแบบการวิจัย เช่นการพิจารณารายละเอียดปัญหา
ทั่วไปท่ีชุมชนได้เลือกขึน้มา การจ าแนกออกเป็นปัญหาย่อยๆ เพ่ือท่ีจะสามารถท าการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาได้ทีละสว่น ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีต้องการเคร่ืองมือท่ีจะใช้ รูปแบบค าถาม 
วิธีการถาม กลุ่มและขนาดของตวัอย่าง เป็นต้น 4) ลงมือเก็บรวบรวมข้อมลู 5) ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มนักวิจัยท้องถ่ินจะร่วมกันประมวลผลและสรุปข้อมูลให้ข้อสังเกตหรือข้อ
วิจารณ์สิ่งท่ีพบ วิเคราะห์วา่เหตใุดจึงได้ข้อมลูเช่นนัน้ เขียนสรุปสิ่งท่ีพบออกอย่างกว้าง ๆ พร้อมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะประกอบ 6) หารือข้อค้นพบกับชุมชน เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเสนอคืนต่อ
ชมุชน ให้มีโอกาสตรวจสอบและแก้ไขให้เกิดความถกูต้อง ตลอดจนท าการวิเคราะห์ สรุปประเด็น 
หรือชีแ้นะประเด็นส าคัญให้แก่กลุ่มนักวิจัย 6) วางแผนชุมชน โดยการอบรม กลุ่มท่ีท าหน้าท่ี
วางแผนให้สามารถเขียนโครงการได้รวมทัง้มีความสามารถในการจัดองค์การชุมชนด้วย โครงการ
ท่ีกลุม่วางแผนเขียนขึน้นีจ้ะต้องน ามาปรึกษาหารือกบัชมุชน ให้ชมุชนตรวจสอบแก้ไขและรับรอง
ก่อนน าไปเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การท่ีเก่ียวข้องต่อไป 7) น าแผนไปปฏิบัติ โดยการ
ระดมทรัพยากรตา่ง ๆ ตลอดจนองค์การประชาชนตา่ง ๆ ในชมุชนมาร่วมปฏิบตัิตามแผนท่ีจดัวาง
ขึน้ จากพืน้ฐานข้อมลูท่ีเป็นผลมาจากการศกึษาร่วมกนั 8) ติดตามก ากบัและประเมินผลในชมุชน 
โดยกลุม่นกัวิจยัร่วมกบัชมุชน 

โดยในการเลือกชมุชนเป้าหมายควรมีเกณฑ์ท่ีชดัเจนในการคดัเลือก มีการพิจารณา
ศกัยภาพของชุมชน และศกึษาข้อมลูท่ีส าคญัของชมุชนนัน้มาก่อน การเข้าสู่ชุมชนต้องท าความ
รู้จกัชมุชน หาความร่วมมือจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สร้างความคุ้นเคยกบับคุคลผู้น าชมุชน และกลุม่ตา่งๆ 
ในชุมชน การเลือกทีมนักวิจัยชุมชนท่ีสามารถเข้าร่วมกระบวนการวิจยัปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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ได้ตลอดโครงการ จากนัน้นกัวิจยัร่วมกบันกัวิจยัท้องถ่ินจะท าการเก็บข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีจ าเป็น 
หลงัจากท าการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมลูเสร็จแล้ว ต้องน าข้อมลูเหลา่นัน้เสนอให้ชุมชนรับทราบ 
มีการแนะน ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมให้แก่ประชาชนท าการพัฒนาเจตคติของ
ประชาชนให้รู้จกัการท างานร่วมกนั และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ี
ต้องการท าการวิจยั จดักิจกรรมการวิจยัขนาดเลก็เพ่ือท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทกัษะในการท าการ
วิจัยซึ่งทุกคนจะต้องเก่ียวข้องตลอดกระบวนการในการพัฒนา เลือกปัญหาท่ีจะท าการวิจัยซึ่ง
ปัญหานัน้ต้องสามารถจะหาค าตอบมาแก้ปัญหาได้ จากนัน้จึงหาทางเลือกและวิธีการตา่ง ๆ  มาใช้ 
ในขัน้ตอนต่อไปจะมีการวางแผนการวิจัย การวางแผนการปฏิบัติ การก ากับดูแล ติดตาม
ความก้าวหน้า การประเมินผล การเขียนรายงานการวิจัย ถ้าการด าเนินการประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี ประชาชนในชมุชนนัน้สามารถน ากระบวนการวิจยัปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมกลบัมาใช้
ใหม่ โดยไม่ต้องมีนักวิจัยจากภายนอกมาช่วยด าเนินการ และเป็นการเร่ิมต้นวงจรต่อไปของ
กระบวนการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองของชมุชนนัน้เอง 

9.4 กระบวนการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมีส่วนร่วม 
ระบบโดยผู้ ท่ีปฏิบัติมีส่วนเก่ียวข้องในการใช้เทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของตน ลกัษณะของการวิจยัมีจุดมุง่หมายเพ่ือหาค าตอบของปัญหา
ทัว่ ๆ ไปในระดบัย่อยหรือเฉพาะท้องถ่ิน โดยอาจศกึษาจากกลุม่เฉพาะเลก็ ๆ  ซึ่งการวิจยัลกัษณะนี ้
ไมเ่คร่งครัดในกฎเกณฑ์และรูปแบบเหมือนกบัวิธีการวิจัยตามปกติ การวิจยัปฏิบตัิการเป็นสิ่งท่ีมี
ประโยชน์ เป็นงานวิจยัท่ีมีเป้าหมายเพ่ือเช่ือมโยงสิ่งท่ีดีจากข้อค้นพบท่ีมีคณุภาพจากข้อมลูในการ
วิจยัเข้ากบัประสิทธิผลของระบบท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการวิจยันัน้ และใช้ข้อค้นพบนัน้ไปปรับปรุง
หรือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการพิจารณากระบวนการวิจยัปฏิบตัิการจะพบวา่ มีลกัษณะเป็นเกลียว
ของการคิดการพิจารณา และการกระท า ซึ่งเรียกวา่ “เกลียวปฏิสมัพันธ์ (Interacting Spiral)” ซึ่ง
สตริงเกอร์ (Stringer. 1999 cited in Creswell. 2002) ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ดูว่ามีปัญหา
อะไร (Look) คิดพิจารณา (Think) และลงมือปฏิบัติ (Act) ซึ่งรูปแบบลักษณะนีจ้ะน าไปสู่การ
ปฏิบตัิท่ีไม่จ าเป็นต้องเป็นแนวเส้นตรง กระบวนการทัง้หลายสามารถเกิดขึน้ได้ซ า้อีกและจะมีการ
ปรับปรุงกระบวนการและการให้ความหมายในขัน้ตอนตอ่ไป  

นอกจากนี ้Walter  (2009) ยังได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์แบบมี
สว่นร่วม วา่การวิจัยเชิงปฏิบตัิการณ์แบบมีส่วนร่วมก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องถกูประยุกต์ในการ
วิจยัมากกวา่การใช้แนวทางท่ีเป็นมาตรฐานทัว่ไปในการวิจยั การวิจยัเชิงปฏิบตัิการณ์เป็นการวิจัย
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ท่ีเป็นเป็นวงรอบ กระบวนการวิจัยจะถกูท าซ า้ 4 ขัน้ตอนคือ วางแผน ปฏิบัติ สงัเกต และสะท้อน
ผล โดยวงจรนีเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการณ์แบบมีสว่นร่วม โดยวงจรการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีการท างานเป็นขัน้ตอนดังนี ้1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล (community 
research of interest) ระบปัุญหา ประเดน็ หรือความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลง 2) สร้างความ
ร่วมมือในขัน้ต้นระหว่างกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลกับผู้ วิจัย และเร่ิมต้นวางแผนงานในการแก้ปัญหา 3) 
พฒันาแผนงานสูก่ารปฏิบัติ 4) การปฏิบัติและผลลพัธ์จะถูกสงัเกตโดยกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลและผู้ วิจัย 
5) ในขัน้สดุท้ายของวงรอบแรกคือการสะท้อนการปฏิบัติและผลลพัธ์ของมนั 6) ถ้าในการสะท้อน
เพ่ือประเมินวงรอบแรกผลออกมามีประสิทธิภาพ ให้เร่ิมกระบวนการวางแผน ปฏิบตัิ สงัเกตการณ์ 
และการสะท้อนอีกครัง้ โดยสร้างแนวทางบนพืน้ฐานจากความส าเร็จของวงรอบแรก 7) แตถ้่าหาก
คิดว่าผลจากการสะท้อนการด าเนินการในวงรอบแรกไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวงั ให้น าผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้จากวงรอบแรกมาพิจารณาในการวางแผนงานใหม่หรือ
วางแผนให้แตกตา่งจากเดิม 8) วงจรจะตอ่เน่ืองอีกหลายครัง้เท่าท่ีต้องการจนกวา่จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้หรือบรรลุวัตถุประสงค์  9) การวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถอธิบายได้ในรูปของ
กระบวนการท่ีเป็นวงจร (Cyclical process) ท่ีมีหลายขัน้ตอน (องอาจ นัยพัฒน์ , 2551) ได้แก่ 
การวินิจฉัยปัญหา วางแผนการกระท าเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการน าแผนไป
ปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแผนใหม่ทัง้นีโ้ดยอาศยัความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ ร่วมวิจัย
ทกุฝ่ายกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการมีความแตกตา่งจากกระบวนการแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดิม 
(Systemic problem solving) ซึ่งยึดถือว่าปัญหาต่างๆได้รับการวินิจฉัยมาแล้วและวิธีการ
ตลอดจนผลท่ีจะได้รับก็มักจะก าหนดตายตัว กระบวนการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย
ขัน้ตอนด าเนินกิจกรรมการวิจยัท่ีมีลกัษณะเป็นเกลียวเวียนหรือวงจรตอ่เน่ืองกนัไป 

เค ม มิ ส แ ล ะ แ ม ค ต า ร์ ก า ร์ ต  (Kammis; & McTaggart.1988) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
กระบวนการวิจัย โดยขัน้ตอนหลกัของกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จ าแนกกิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบตัิการออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั คือ 1) การวางแผนงาน (Planning) 
2) การลงมือปฏิบัติงาน (Action) 3) การสงัเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) 4) การสะท้อน
กลบัการปฏิบตัิงาน (Reflection) ดงัภาพวงจรปฏิบตัิการ 
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ภาพประกอบ 6 วงจรของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการวิจัยหลักท่ีหมุนเคลื่อนไปเป็นวัฏจักรของ
กระบวนการวิจัยดงักล่าว จึงเป็นเสมือนแหล่งท่ีก่อให้เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและกลไกการนe
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้แก้ไขปัญหาอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งกล่าวอีกนยัหนึ่ง คือ เป็นการด าเนินงานวิจัยท่ีไม่
แยกกิจกรรมการสืบค้นหาความรู้ ความจริงออกจากกิจกรรมการพัฒนา (องอาจ นยัพฒัน์. 2548) 
ซึ่งกิจกรรมการวิจยัหลกัแตล่ะขัน้ตอน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติการไว้ก่อนล่วงหน้า
โดยอาศยัการคาดคะเนแนวโน้มของผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ประกอบ
กบัการระลึกถึงเหตกุารณ์หรือเร่ืองราวในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไขตาม
ประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของผู้ วางแผน ภายใต้การไตร่ตรองถึงปัจจัยสนับสนุน
ขดัขวางความส าเร็จในการแก้ไข ปัญหาการต่อต้าน รวมทัง้สภาวการณ์เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีแวดล้อม
ปัญหาอยู่ในเวลานัน้ โดยทั่วไปการวางแผนจะต้องค านึงถึงความยืดหยุ่น ทัง้นีเ้พ่ือจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต 
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2. การปฏิบัติการ (Action) เป็นการลงมือด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่าง
ระมดัระวงัและควบคมุการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในแผน อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง
การปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้มีโอกาสแปรเปลี่ยนไปตามเง่ือนไขและข้อจ ากัดของสภาวการณ์
เวลานัน้ได้ ด้วยเหตนีุแ้ผนปฏิบัติการท่ีดีจะต้องมีลกัษณะเป็นเพียงแผนชั่วคราว ซึ่งเปิดช่องให้ผู้
ปฏิบัติการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเง่ือนไขและปัจจัยท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ การปฏิบัติการท่ีดี
จะต้องด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองเป็นพลวตัรภายใต้การใช้ดลุยพินิจในการตดัสินใจ 

3. การสังเกตการณ์  (Observation) เป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลเก่ียวกับ
กระบวนการและผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานท่ีได้ลงมือกระท าลงไป รวมทัง้สงัเกตการณ์ปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยอปุสรรคการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ ตลอดจนประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งปฏิบัติการตามแผนวา่มีสภาพหรือลกัษณะเป็นอย่างไร การสงัเกตการณ์ท่ีดีจะต้อง
มีการวางแผนไว้ก่อนลว่งหน้าอย่างคร่าวๆ โดยจะต้องมีขอบเขตไมแ่คบหรือจ ากดัจนเกินไป เพ่ือจะ
ได้เป็นแนวทางส าหรับการสะท้อนกลบักระบวนการและผลการปฏิบตัิท่ีจะเกิดขึน้ตามมา 

4. การสะท้อนกลบั (Reflection) เป็นการให้ข้อมูลถึงการกระท าตามท่ีบันทึก
ข้อมูลไว้จากการสังเกตในเชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบัติงานตามท่ีวางแผนไว้ 
ตลอดจนการวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอปุสรรคการพัฒนา รวมทัง้ประเด็น
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ การสะท้อนกลบัโดยอาศยักระบวนการ
กลุ่มในลกัษณะวิพากษ์วิจารณ์ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลท่ีมีสว่นร่วมในการ
วิจยั จะเป็นวิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางดัง้เดิมไปเป็นการปฏิบัติงานตามวิธีการ
ใหม่ ซึ่งใช้ เป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการทบทวนและปรับปรุงวางแผนปฏิบัติการในวงจร
กระบวนการวิจยัในรอบหรือเกลียวตอ่ไป 

ผู้ วิจัยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยอาศยักระบวนการวิจัย
ตามแนวทางของ เคมมิสและแมคตาร์การ์ต (Kammis & McTaggart. 1988) ในการพัฒนา
ศกัยภาพของนักวิจัยชุมชนในครัง้นี ้เน่ืองจากมีขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมการวิจัยท่ีชัดเจน มี
ลกัษณะเป็นเกลียววงจรตอ่เน่ืองกนัไป โดยเร่ิมตัง้แตก่ารวางแผน การปรับปรุงแผน การปฏิบตัิและ
การสงัเกต การสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอนของเกลียววงจร 
และเมื่อสะท้อนผลการปฏิบัติแล้วก็จะร่วมกันวางแผนและด าเนินการต่อไปในสิ่ งท่ีทุกคนเห็นว่า
น่าจะปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมในสิ่งท่ียงัขาด และหมนุตามเกลียววงจรในรอบตอ่ไป จนกวา่ผู้ ร่วมวิจัย
เห็นเห็นวา่สิ่งท่ีด าเนินการนัน้ประสบความส าเร็จแล้วจึงจะหยดุเกลียววงจรนัน้   
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ส่วนท่ี 10 กรอบแนวคดิการวจิัย 
การศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยอาศัยการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีวิทยาการน าไปสูก่ารพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพของ
นกัวิจัยชุมชน ผู้ วิจัยประยกุต์ใช้การกระบวนการวิจัยตามแนวทางของ เคมมิสและแมคตาร์การ์ต 
(Kammis & McTaggart. 1988)  ในการด าเนินการตามเกลียววงจรท่ีต่อเน่ืองในช่วงของการ
ด าเนินการในช่วงการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม ซึ่งมี 4 ขัน้ตอน ประกอบด้วย การวางแผน
งาน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Action) การสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) การ
สะท้อนกลับการปฏิบัติงาน (Reflection) นอกจากนี ้ก่อนด าเนินการวิจัยในช่วงปฏิบัติการ ใน
ระยะแรก ผู้ วิจัยได้ท าการค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน จากพืน้ ท่ี ต้นแบบท่ีมี
กระบวนการสร้างนักวิจัยชุมชนหรือชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และเป็นการจุด
ประกายการท างานเพ่ือชุมชนให้แก่นักวิจัยชุมชน ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ปัญหาท่ีจะน าไปสู่การ
วางแผนการปฏิบัติและด าเนินการตามเกลียววงจรการวิจัย ผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน จากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีกระบวนการสร้าง
นกัวิจัยชุมชนหรือชมุชนท่ีประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจยัในการพัฒนาชุมชน เป็น
ขัน้ตอนแรกของการด าเนินการวิจัย โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบทัง้พืน้ท่ีปฐมภูมิ คือ 
พืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม และพืน้ท่ีทตุิยภมูิ คือ ศกึษาจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

2. การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  
2.1 ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนของการท าความเข้าใจสถานการณ์การสร้างและ

พฒันานักวิจยัชมุชน และรับสมคัรนักวิจยัชุมชนท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีก าหนดและผู้ ท่ีสมคัรใจท่ีจะ
ร่วมเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน เป็นผู้ ร่วมวิจยั 

2.2 เมื่อได้ผู้ ร่วมวิจัยแล้ว ผู้ ร่วมวิจัยและผู้ วิจัยร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา 
ความต้องการในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน และร่วมกนัวางแผนการปฏิบตัิ (Planning) 
โดยผลลพัธ์จากการวางแผนในขัน้นีค้ือ กิจกรรมท่ีไปสู่การเร่ิมด าเนินการในขัน้การลงมือปฏิบัติ 
(Action) การสงัเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) และการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) 
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เพ่ือน าไปสูก่ารวางแผนการปฏิบตัิในวงรอบตอ่ไป โดยการด าเนินการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัด าเนินการ
ทัง้สิน้ 3 วงรอบ 

2.3 ขัน้การสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน หลังจาก
ด าเนินการตามวงรอบการวิจยัปฏิบตัิการแล้ว ผู้ วิจยัได้เก็บหลกัฐานเก่ียวกบัผลของการปฏิบตัิจาก
ผู้ ร่วมวิจัย ก่อนเข้าสู่การสงัเคราะห์ โดยท าการสงัเคราะห์ผลจากกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จ 
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  เพ่ือให้ได้รูปแบบการ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชน
จากการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างภาพกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชุมชน อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก ครัง้นี ้ผู้ วิจัยน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เห็น
รายละเอียดการด าเนินในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

สว่นท่ี 1 พืน้ท่ีด าเนินการวิจยัและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการด าเนินการวิจยั  
สว่นท่ี 2 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
สว่นท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมลูและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลู  
สว่นท่ี 5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู  
สว่นท่ี 6 จรรยาบรรณการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 พืน้ท่ีด าเนินการวจัิยและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินการวจัิย 
พืน้ท่ีในการด าเนินการวิจัยครัง้นี ้มี 2 พืน้ท่ี ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ พืน้ท่ี

ต้นแบบเพ่ือค้นหากระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน และพืน้ท่ีในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม ดงัได้น าเสนอรายละเอียดของแตล่ะพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี  ้

1.1 พืน้ท่ีต้นแบบเพื่อค้นหากระบวนการพัฒนานักวจิัยชุมชน  
พืน้ท่ีต้นแบบเพ่ือค้นหากระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชนในการศกึษาครัง้นี ้คือพืน้ท่ี

ท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างหรือพฒันานักวิจัยชุมชน หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีประสบความส าเร็จใน
การใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนท่ีด าเนินการโดยนกัวิจยัชมุชนหรือคนใน
ชมุชนส าหรับพืน้ท่ีท่ีผู้ วิจยัเลือกเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในการค้นหากระบวนการพัฒนานกัวิจยัชมุชนใน
ครัง้นี ้มี 2 พืน้ท่ีส าคญั ประกอบด้วย 

1.1.1 พืน้ท่ีปฐมภูมิ ได้แก่ พืน้ ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีเร่ิมต้นการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาความขดัแย้งเร่ืองการ
จดัการน า้ จนเกิดนักวิจัยชุมชนขึน้ในพืน้ท่ี และต่อมาสามารถขบัเคลื่อนโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชนโดยอาศยักระบวนการวิจัยอีกหลายโครงการ เช่น การจัดตัง้กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ โครงการอนุรักษ์ปูแสม เป็นต้น ส าหรับพืน้ท่ีปฐมภมูินี ้ผู้ วิจัยท าการศึกษากับทัง้นักวิจัย
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ชมุชน และพ่ีเลีย้งหรือผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างและพฒันานกัวิจยัชมุชน เพ่ือให้เห็นมมุมอง
การพฒันานกัวิจยัชมุชนจากทัง้ผู้สร้างและนกัวิจยัท้องถ่ินในชมุชน 

1.1.2 พืน้ท่ีทุติยภมูิ ได้แก่ พืน้ท่ีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีได้มีการศึกษา
ชมุชนท่ีมีการพัฒนานักวิจยัชมุชนหรือชมุชนท่ีอาศยักระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของชมุชน 
โดยผู้ วิจัยท าการศกึษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและพัฒนานักวิจยัชมุชน 
จ านวน 2 เร่ือง คือ โครงการพฒันาหลกัสตูรการวิจยัชุมชนด้านครอบครัว มีชมุชนต้นแบบ จ านวน 
4 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนบ้านสามขา จังหวดัล าปาง ชมุชนบ้านดงบงั จังหวดัขอนแก่น ชมุชน
บ้านหนองอ้อ จังหวดัราชบุรี และชุมชนบ้านหนองกลางดง จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเอกสาร
บนัได 6 ขัน้ ของการท างานวิจยัไทบ้าน ท่ีเกิดจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การท าวิจยัใน
พืน้ท่ีตา่งๆ ของชมุชนริมฝ่ังแมน่ า้มลู  

ทัง้นีท้ัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ท่ีทุติยภมูิท่ีผู้ วิจัยเลือกเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในการศึกษาครัง้นี ้
เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กร ภายนอกว่าเป็นชุมชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน ท่ีด าเนินการโดยนกัวิจัย
ชมุชนหรือคนในชมุชน ทัง้การสะท้อนจากการเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ส าหรับหน่วยงาน องค์กร กลุม่ตา่งๆ 
และสะท้อนจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ วิจัยท าการถอดบทเรียนในมิติของ
กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาชมุชน 
และปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้การพฒันานกัวิจยัชมุชนหรือการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน และน ามาสง่ตอ่แก่นกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีด าเนินการวิจยัของผู้ วิจยัเพ่ือสร้าง
แรงบนัดาลใจในการเสริมสร้างศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชนตอ่ไป 

1.2 พืน้ท่ีในการด าเนินการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
 พืน้ท่ีด าเนินการวิจัยหลักในการศึกษาครัง้นี ้คือพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก โดยข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ท่ีโดยสังเขปดังนี ้ท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด
นครนายก ตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2436 มีเนือ้ท่ีประมาณ 590 ตร.กม. ประกอบด้วย 7 ต าบล 51 ชุมชน 
ประกอบด้วย ต าบลเกาะหวาย ต าบลปากพลี ต าบลท่าเรือ ต าบลเกาะโพธ์ิ ต าบลโคกกรวด ต าบล
หนองแสง และต าบลนาหินลาด อาชีพหลกัของคนในชมุชน คือ การท านา ท าสวน และประมงน า้
จืด อาชีพเสริมมีหลากหลายอาชีพ เช่น ปลาร้า ปลาดกุแดดเดียว การท าไม้กวาด การทอผ้าด้วย
มือ เป็นต้น มีโรงเรียนมธัยมศกึษา 1 แห่ง ประชากรประมาณ 25,000 คน ทัง้นีก้ารศกึษาการสร้าง
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และพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้ วิจยัมีเกณฑ์ในการคดัเลือกสนามวิจัย
และผู้ ร่วมวิจยั ดงันี ้

1.2.1 เกณฑ์ในการคดัเลือกสนามวิจยั 
สนามวิจัยหลักในครัง้นี ้คือ อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก โดยผู้ วิจัยเลือก

พืน้ท่ีต าบลเกาะหวายและพืน้ท่ีต าบลหนองแสง เป็นพืน้ท่ีหลกัในการด าเนินการวิจยั เน่ืองจากเป็น
พืน้ท่ีท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพืน้ท่ีด าเนินการวิจัย คือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีนักวิจัยชุมชน และมี
ความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพ เป็นพืน้ท่ีเคยมีโครงการวิจยัเพ่ือพัฒนาชุมชน  โดยเฉพาะ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม และการท่องเท่ียว ทัง้งานวิจยัท่ีบคุคลภายนอกเข้ามาด าเนินการ 
และงานวิจัยท่ีชาวบ้านเป็นผู้ ร่วมวิจัย หรือได้แสดงบทบาทในฐานะนักวิจัยชุมชนท่ีด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อีกทัง้คนในชุมชนยังเป็นผู้ ท่ีได้รับการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักวิจัย
ชมุชน จากโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานภาควิชาการ นอกจากนี ้เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ วิจยัได้เคย
ลงพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชมุชนเป็นเวลาติดตอ่กนัหลายปี จึงท าให้มีความสมัพันธ์อนัดีกับ
คนในพืน้ท่ี มองเห็นถึงความร่วมมือและศกัยภาพของชุมชนในการเข้าไปด าเนินการวิจัย ดงันัน้ 
พืน้ท่ีอ าเภอปากพลี โดยเฉพาะต าบลเกาะหวายและต าบลหนองแสง จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและ
มีความพร้อมได้รับการสง่เสริมศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

1.2.2 ผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการวิจยั 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยในครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ ร่วมวิจัย ซึ่ง

เป็นผู้ เก่ียวข้องหลกัในการด าเนินการวิจัยในครัง้นี ้เป็นผู้ ท่ีร่วมด าเนินการวิจัยไปกับผู้ วิจัยตัง้แต่
เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้กระบวนการวิจัย และผู้ ให้ข้อมลูในการวิจัย เป็นผู้ ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการวิจัยและผู้ ร่วมกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจัยได้ด าเนินการตามวงรอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  

ผู้ ร่วมวิจยัหลกัในการศกึษาครัง้นี ้คือ นกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีต าบลเกาะหวาย และ
พืน้ท่ีต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก จ านวน 21 คน โดยผู้ วิจัยมีเกณฑ์ในการ
คดัเลือกผู้ ร่วมวิจัยในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงันี ้

ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์โดยประยกุต์จากนิยามของการเสริมสร้างศกัยภาพกับการ
เป็นนกัวิจยัชมุชน เพ่ือเป็นแนวทางในการคดัเลือกผู้ ร่วมวิจยั ดงันี ้ 
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1) เป็นผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์การเป็นนกัวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชน 
ท้องถ่ิน ร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ เช่น หน่วยงานระดบัจงัหวดั หน่วยงานระดบัท้องถ่ิน เป็นต้น 

2) เป็นผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัวิจยัชมุชน 
3) มีคณุสมบัติเบือ้งต้นตามแบบส ารวจประสบการณ์เบือ้งต้นประสบการณ์

การมีสว่นร่วมในโครงการวิจยั 
4) เป็นผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และไม่ได้

ปฏิบตัิงานประจ าในพืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืน 
5) เป็นผู้อา่นออก เขียนได้ และสามารถสื่อสารกบับคุคลอ่ืนได้ 
6) เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากคนในชุมชน เน่ืองจากการ

ด าเนินการวิจัยโดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในระหว่างด าเนินการนัน้
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากสมาชิกในชมุชน ทัง้ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้ข้อมลู 

7) มีความสมคัรใจเข้าร่วมการวิจยัตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจยั 
1.3 บทบาทของผู้วจัิย 

การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยประยกุต์ใช้แนวทางการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม ใน
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Creswell.  2002)  คือ 1) มีจุดเน้นไปสู่การน าไปปฏิบัติ  2) การ
ด าเนินการวิจัยมีการปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 3) เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างนักวิจัยและผู้ เข้าร่วมการวิจัย 4) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตัิของเกลียวปฏิสมัพันธ์ท่ีมี
กระบวนการย้อนกลบัและน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ต่อไป จากผลสะท้อนของสิ่งท่ีเป็นปัญหา การเก็บ
รวบรวมข้อมลู และการปฏิบัติ 5) การพฒันาแผนการด าเนินงานต้องสามารถน าไปปฏิบตัิได้ และ
6) มีการน าเสนอผลการวิจัยต่อผู้ เก่ียวข้อง ดังนัน้บทบาทของผู้ วิจัยจึงไม่ใช่เพียงผู้ ท่ีเข้าไปเก็บ
ข้อมลู ไปสร้างกิจกรรมให้นักวิจยัชุมชน และน าผลมาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยดงัเช่น
งานวิจยัรูปแบบอ่ืน บทบาทของนกัวิจยัชมุชนในการด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ดงัตอ่ไปนี  ้

1.3.1 กระตุ้นให้เกิดการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนของการวิจยั แม้วา่การวิจัยครัง้นี ้
บทบาทส าคัญอยู่ท่ีผู้ ร่วมวิจัยในการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน แต่ผู้ วิจัยมี
บทบาทในการกระตุ้นให้กิจกรรมเหล่านัน้สามารถด าเนินการไปได้ โดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้นท่ีผู้
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ร่วมวิจัยยงัไม่คุ้นเคยกบัการน าพาการด าเนินการทัง้หมดด้วยตนเอง ผู้ วิจัยจึงมีสว่นส าคญัในการ
เร่ิมต้นและสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ ร่วมวิจยั  

1.3.2 เป็นพ่ีเลีย้งหนนุเสริมการปฏิบตัิกิจกรรมในแตล่ะวงรอบของการวิจัย เมื่อผู้ ร่วม
วิจัยได้วางแผนกิจกรรมแล้ว เมื่อสู่วงจรปฏิบัติการ ผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งให้แก่ผู้ ร่วมวิจัยใน
การหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรม โดยมีบทบาทเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ให้ก าลังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมแก่ผู้ ร่วมวิจยั ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมแก่ผู้
ร่วมวิจัย ประสานภาคีเครือข่ายท่ีผู้ ร่วมวิจัยไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด 
หน่วยงานภาควิชาการ และสนับสนนุองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีผู้ ร่วมวิจยัต้องการ เช่น องค์ความรู้
เร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม องค์ความรู้ในกระบวนการวิจัย องค์ความรู้ด้านการ
น าเสนอองค์ความรู้สูส่าธารณะ เป็นต้น 

1.3.3 สงัเกตและร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้ วิจัยมีบทบาทในการสงัเกตการด าเนิน
กิจกรรมในระหว่างท่ีผู้ ร่วมวิจัยปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวงรอบ และร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติใน
มมุมองของผู้ วิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงกิจกรรมในวงรอบตอ่ไป 

อย่างไรก็ตาม บทบาทของผู้ วิจัยค่อยๆ ลดลงเมื่อผู้ ร่วมวิจัยสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ด้วยตนเอง ผู้ วิจัยเข้าไปมีบทบาทมากในวงรอบท่ี 1 พร้อมๆ กับการฝึกฝนและ
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ ร่วมวิจัยให้สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง เช่น การเป็นผู้น าในการ
วางแผน การสะท้อนผลการปฏิบัติ เพ่ือในวงรอบต่อไปผู้ วิจัยค่อยๆ ลดบทบาทในแต่ละส่วนของ
ตนเองลงเพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจัยได้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มความสามารถ และเมื่อผู้ วิจยัถอนตวัออก
มาแล้วผู้ ร่วมวิจยัสามารถด าเนินบทบาทในการขบัเคลื่อนการพฒันาตอ่ไปได้ด้วยตนเอง ผู้ วิจยัอยู่
ในฐานะเป็นท่ีปรึกษาและหนนุเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีผู้ ร่วมวิจยัต้องการ 

ส่วนท่ี 2 ขัน้ตอนด าเนินการวจิัย 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะตามระยะเวลาของการวิจัย 

คือ ก่อนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม และระยะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1 ระยะท่ี 1 ก่อนการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การศึกษาในระยะท่ี 1 นี ้เป็นการศึกษาก่อนเข้าสู่การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน เป็นระยะของการค้นหา
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กระบวนการพัฒนานกัวิจยัชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีกระบวนการสร้างนกัวิจยัชมุชนหรือชมุชนท่ี
ประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันาชมุชน 

ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยด าเนินการเลือกพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีกระบวนการสร้างนักวิจัยชมุชน
หรือชมุชนท่ีประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันาชมุชน โดยเลือกจากพืน้ท่ีท่ี
ประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีชดัเจน หรือเป็นชุมชนท่ีมีการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ว่า
เป็นชมุชนต้นแบบ โดยผู้ วิจัยท าการศกึษาทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิ คือ พืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม และพืน้ท่ีทตุิยภมูิ คือศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีท าการศกึษา
พืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการพฒันานกัวิจัยชุมชนหรือใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของชมุชน โดย
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและพัฒนานักวิจยัชุมชน 
จ านวน 2 เร่ือง คือ โครงการพฒันาหลกัสตูรการวิจยัชุมชนด้านครอบครัว มีชมุชนต้นแบบ จ านวน 
4 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนบ้านสามขา จังหวดัล าปาง ชมุชนบ้านดงบงั จังหวดัขอนแก่น ชมุชน
บ้านหนองอ้อ จังหวดัราชบุรี และชุมชนบ้านหนองกลางดง จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และบันได 6 
ของการท างานวิจัยไทบ้าน โดยเป็นการถอดบทเรียนจากชุมชนริมเขื่อนปากมูล จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชนว่ามีกระบวนการ
อย่างไร เมื่อได้พืน้ท่ีต้นแบบทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ท่ีทตุิยภมูิแล้ว ผู้ วิจยัได้ก าหนดประเดน็ในการ
ถอดบทเรียน โดยก าหนด 3 ประเด็นหลกั ได้แก่ 1) กระบวนการพฒันานักวิจัยชุมชน 2) ผลลพัธ์
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน และ 3) ปัจจัย
เง่ือนไขท่ีท าให้การพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของชุมชน
ประสบความส าเร็จ  

ส าหรับพืน้ท่ีปฐมภมูิ ผู้ วิจยัท าการติดตอ่ประสานงานไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนดัหมาย
การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนานกัวิจัยชมุชน โดยก าหนดผู้ ร่วมถอด
บทเรียนให้มีทัง้ผู้ ท่ีมีบทบาทในการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน หรือพ่ีเลีย้ง และนักวิจัยชมุชน 
ซึ่งเป็นผู้ ท่ีลงมือปฏิบตัิการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนโดยอาศยักระบวนการวิจยั เมื่อประสานงาน
และนดัหมายได้แล้ว ผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จจากการพัฒนานักวิจัยชุมชน 
โดยใช้การสนทนากลุ่มกับนักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ท่ีมีบทบาทในการพัฒนานักวิจัยชุมชน หรือท่ี
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นักวิจัยชุมชนเรียกว่าพ่ีเลีย้ง จากนัน้ท าการจัดระเบียบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลูตามประเด็น ท่ี
ศกึษาทัง้ 3 ประเดน็ 

ส าหรับพืน้ท่ีทุติยภูมิ ผู้ วิจัยท าการคัดเลือกเอกสารงานวิจัยท่ีมีการศึกษาชุมชน
ต้นแบบท่ีมีการพฒันานกัวิจยัชมุชน หรืองานท่ีสะท้อนการเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการวิจยั
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ท่ีมีกระบวนการด าเนินการท่ีชัดเจน ซึ่งพบว่ามี  2 เร่ือง 
ประกอบด้วย 5 พืน้ท่ี ท่ีมีการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชน จากนัน้ผู้ วิจัยได้
ท าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัดงักลา่วโดยละเอียด และท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู
เพ่ือค้นหากระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ตามประเดน็การศกึษาท่ีก าหนด  

เมื่อได้ข้อมลูจากทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ท่ีทตุิยภมูิแล้ว ผู้ วิจยัน าข้อมลูจากทัง้ 2 สว่น 
มาวิเคราะห์ร่วมกนัตามประเดน็ท่ีศกึษาทัง้ 3 ประเดน็  คือ 1) กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน 2) 
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน และ 3) 
ปัจจัยเง่ือนไขท่ีท าให้การพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของ
ชมุชนประสบความส าเร็จ เพ่ือน าข้อค้นพบท่ีได้จากการศกึษามาส่งตอ่สูน่กัวิจยัชุมชนท่ีเป็นผู้ ร่วม
วิจัย โดยฉายภาพให้ผู้ ร่วมวิจัยเห็นภาพความส าเร็จและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากนักวิจัย
ชุมชน อนัเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา
นกัวิจยัชมุชน โดยน าเสนอให้เห็นภาพตัง้แตต้่นทางของกระบวนการและปลายทางเมื่อด าเนินการ
พัฒนาจนประสบความส าเร็จแล้ว รวมถึงปัญหา/อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างทาง เพ่ือเป็นข้อควร
ระวงัในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพวิจัยชุมชนเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัยชุมชนในครัง้นี ้และน าข้อค้นพบมาเป็นแนวทางในการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
นกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

2.2 ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่ อพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพนักวจิัยชุมชน 

การศกึษาในระยะท่ี 2 นี ้ผู้ วิจยัแบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ช่วง คือ  
2.2.1 ศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชนและระบุประเด็นความ

ต้องการในการเสริมสร้างศักยภาพนักวจิัยชุมชน  
การศกึษาสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนและระบปุระเดน็ความต้องการใน

การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัด าเนินการดงันี ้
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1) ผู้ วิจยัลงพืน้ท่ีเพ่ือแนะน าตวักบันกัวิจยัชมุชนในฐานะผู้ ท่ีเข้าไปด าเนินการ
วิจยัในพืน้ท่ี สร้างความคุ้นเคยกับสนามวิจยัและสร้างสมัพนัธภาพกบัพืน้ท่ีด าเนินการวิจยั รวมทัง้
เตรียมความพร้อมเชิงพืน้ท่ีส าหรับการด าเนินการวิจยั 

2) ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัยชมุชน และโครงการวิจัย
ในพืน้ท่ี ทัง้จากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและการศึกษาจากเอกสาร รวมทัง้การส ารวจจ านวน
นกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีวิจยั เป็นการเบือ้งต้น 

3) ส ารวจคุณสมบัติ เบื อ้งต้นตามแบบส ารวจประสบการณ์ เบื อ้งต้น
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย กับนักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ี ทัง้จากต าบลเกาะหวาย 
และต าบลหนองแสง เพ่ือให้เห็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นนักวิจัยชมุชน และเป็นข้อมลู
เบือ้งต้นในการน าไปคัดเลือกผู้ ร่วมวิจัย และท าการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมจากข้อมูลท่ีได้จากแบบ
ส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีสะท้อนความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก รวมถึงความรู้และ
ประสบการณ์ของนกัวิจยัชมุชน เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูสถานการณ์ และประกอบการตดัสินใจในการ
คดัเลือกผู้ ร่วมวิจยั 

4) ศกึษาสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน โดยด าเนินการ ดงันี ้
4.1) ท าการสนทนากลุ่มกับนักวิจัยชุมชน เพ่ือให้นักวิจัยชุมชนได้

ร่วมกนัสะท้อนถึงสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ี ทัง้สถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ในปัจจบุนั และการพฒันานกัวิจยัชมุชนในอนาคตท่ีต้องการเห็น รวมถึงสถานการณ์ด้านศกัยภาพ
ของนกัวิจยัชมุชนท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัวา่เป็นอย่างไร 

4.2)  สมัภาษณ์เชิงลึก กับนักวิจัยชุมชน และคนในชุมชนท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชนและเก่ียวข้องกบันักวิจยัชมุชน เพ่ือศกึษาบริบทของชมุชนอย่างรอบ
ด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การเมืองการปกครอง รวมถึง
ศกึษาสถานการณ์การพฒันาชมุชนในอดีตวา่เป็นอย่างไร การพฒันานกัวิจยัชมุชนเกิดขึน้ช่วงไหน
และเกิดขึน้ได้อย่างไร โดยท าการสมัภาษณ์นักวิจัยชุมชน และผู้น าชุมชนทัง้ผู้น าท่ีเป็นทางการ 
และผู้น าท่ีไมเ่ป็นทางการ 

5) ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาบริบทและสถานการณ์พัฒนา
นกัวิจยัชมุชน ก่อนสะท้อนผลการศกึษาสูน่กัวิจยัชมุชน 
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6) ผู้ วิจยัสะท้อนผลการศกึษาสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน ทัง้ในมิติ
ของสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบนั สถานการณ์ด้านศกัยภาพนักวิจยัชมุชน และความ
ต้องการในการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

7) คัดเลือกผู้ ร่วมวิจัยและก าหนดประเด็นความต้องการในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจยัรับสมคัรและคดัเลือกนกัวิจยัชมุชน จากเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และท าการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมถึงความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั โดยนกัวิจยัชมุชนท่ีมี
คณุสมบัติตามเกณฑ์การคดัเข้า มีจ านวน 21 คน จากจ านวนนักวิจัยชมุชนท่ีท าแบบส ารวจและ
ร่วมรับฟังการสะท้อนผลการศกึษาสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนทัง้สิน้ 36 คน เมื่อได้ผู้ ร่วม
วิจยัท่ีจะร่วมกันด าเนินการวิจยัแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการเพ่ือน าไปสูก่ารระบปัุญหาและสิ่งท่ีต้องการ
พฒันา ดงันี ้

7.1) ผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดประเด็นความต้องการในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน จากผลการศกึษาสถานการณ์ในอดีตหรือสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ น าไปสูส่ิ่งท่ี
อยากพฒันา โดยผู้ ร่วมวิจยัได้ก าหนดประเดน็ท่ีเป็นสิ่งท่ีอยากพฒันา ได้แก่ 1) พฒันากระบวนการ
คิดของนกัวิจัยชมุชน 2) พัฒนาการปฏิบตัิท่ีด าเนินการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่น
ร่วม ท่ีครอบคลมุถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ3) 
พฒันาการส่งต่อองค์ความรู้สูส่าธารณะ ทัง้ในมิติของเนือ้หาองค์ความรู้ วิธีการสง่ตอ่องค์ความรู้ 
พืน้ท่ีในการสง่ตอ่องค์ความรู้ และการเช่ือมโยงหรือการสร้างเครือขา่ย 

7.2) ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัก าหนดการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการเห็น เพ่ือน าไปสู่
การบรรลปุระเดน็ท่ีต้องการพัฒนา โดยผู้ ร่วมวิจยัได้ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีต้องการผ่านการเสริมสร้างการเรียนรู้ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทุนจากแหล่งทุน 2) มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม และ3) มีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน  
เมื่อผู้ ร่วมวิจยัได้ประเด็นท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผู้ วิจยัจึงได้เร่ิมเข้าสูก่ารด าเนินการในช่วงท่ี 2 
คือ ช่วงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ดงัได้น าเสนอในหวัข้อถดัไป 
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2.2.2 ช่วงการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
ในช่วงของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ผู้ วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

1) ขัน้การวางแผน  
ผู้ วิจัยเร่ิมต้นการวางแผนในวงรอบท่ี 1 โดยการฉายภาพประเด็นท่ีผู้ ร่วมวิจัย

ต้องการเห็นเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ประเด็น คือ  1) ทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทุนจากแหล่งทุน 2) มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยัของชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน เพ่ือเป็นการทบทวนประเด็นท่ี
ต้องการเสริมสร้างศกัยภาพ และน าเสนอผลการถอดบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบให้แก่นกัวิจยัชมุชน
ได้เห็นชุมชนต้นแบบท่ีมีการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน เห็นภาพความส าเร็จในการใช้
กระบวนการวิจยัในการพฒันาชุมชน เพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนเห็นกระบวนการด าเนินการ และกระตุ้น
ให้นกัวิจยัชมุชนเห็นความส าคญัของกระบวนการวิจยั เกิดพลงัในการพัฒนาศกัยภาพของตนเอง
เพ่ือน าศกัยภาพมาใช้ในการพฒันาชมุชน 

จากนัน้ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนโดยเร่ิมจากการก าหนด
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเด็นทัง้ผลลพัธ์ระยะสัน้และผลลพัธ์ระยะยาว และก าหนด
กิจกรรมท่ีต้องการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการทัง้ 3 ประเด็น โดยในขัน้นีผู้้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
ผู้ รับผิดชอบ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัท่ีผู้ ร่วมวิจัยได้
ร่วมกันวางแผนในช่วงเร่ิมต้นวงจรการปฏิบัติการมี 6 กิจกรรม เพ่ือน าสู่ขัน้ของการปฏิบัติและ
สงัเกตตอ่ไป ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 การวางแผนกิจกรรมปฏิบตักิารเพ่ือน าไปสูผ่ลลพัธ์การเปลีย่นแปลงท่ีคาดหวงั 

ผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ี
คาดหวัง 

กิจกรรม 

ทกัษะการสร้างข้อเสนอโครงการ กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการแก้ปัญหาชมุชน 
เพ่ือขอทนุจากแหลง่ทนุ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวจิยัเพ่ือ

ชมุชน 
 กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจยัอย่างมีพลงั 
มีการท าโครงการวิจยัเพ่ือ
แก้ปัญหาและพฒันาชมุชนได้ 

กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสูก่ารการมีสว่นร่วมของ
ชมุชน 

อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมสร้างความเข้าใจการ “การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วม” 

มีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของ
ชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน 

กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั 

  
2) การปฏิบัติการและสังเกต (Action and Observe) เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ วิจัย

และผู้ ร่วมวิจัยเร่ิมปฏิบัติการตามแผนท่ีวางไว้ โดยในขัน้นีน้ักวิจัยชุมชนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนตามกิจกรรมการด าเนินการ  โดยในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้ ร่วมวิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรมของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
รวมถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ตลอดจนปัญหา 
อปุสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินกิจกรรมว่าเป็นอย่างไร โดยการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัย
ด าเนินการ 3 วงรอบ โดยเมื่อเสร็จสิน้แต่ละวงรอบ ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนผลจาก
กิจกรรมว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร น าไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังหรือไม่ อย่างไร เพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนและก าหนดกิจกรรมการด าเนินการในวงรอบถัดไป โดยแต่ละวงรอบ
ประกอบด้วยกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

วงรอบท่ี 1 กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการแก้ปัญหาชุมชน กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือชุมชน และกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนา
โครงการวิจัยอย่างมีพลงั กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสู่การการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
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กิจกรรมสร้างความเข้าใจการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบัติการ 
กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั 

วงรอบท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้สูก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 
กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ีต้นแบบ 

วงรอบท่ี 3 กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสูก่ารน ามา
ปฏิบตัิ และกิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้สูก่ารเป็นแหลง่เรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั 

3) การสะท้อนผลจากการปฏิบตัิ (Reflect) เป็นการสะท้อนผลของผู้ ร่วมวิจัย
หลังจากการปฏิบัตินีเ้ป็นการสะท้อนทัง้ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เพ่ือน าไปสู่การวางแผน
กิจกรรมในวงรอบตอ่ไป จากนัน้จึงเข้าสูก่ารปฏิบัติ การสงัเกต และสะท้อนผลการปฏิบตัิอีกครัง้ใน
วงรอบท่ี 2 และวงรอบท่ี 3  

ส าหรับการด าเนินการในระยะท่ี 2 นีผู้้ วิจัยด าเนินการ 3 วงรอบ จนมัน่ใจวา่เกิดการ
เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ทัง้นี ้หลงัจากผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการ 2 ระยะแล้ว 
ผู้ วิจยัได้ถอนตวัออกจากพืน้ท่ีการวิจยั เพ่ือให้ผู้ วิจยัร่วมได้ด าเนินการตอ่ในวงรอบตอ่ไปเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกนั โดยผู้ วิจยัท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ แนะน าตามความเหมาะสม ซึ่งนกัวิจัย
ชุมชนต้องด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เพ่ือขบัเคลื่อนการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืนตอ่ไป 

เมื่อเสร็จสิน้วงรอบของการวิจัยท่ีผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่าเกิดแนวทางการ
เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนท่ีเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงแล้ว ผู้ วิจัยจึงได้
ด าเนินการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

2.3 การสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 
ในขัน้ของการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้ วิจัย

ด าเนินการดงันี ้
2.3.1 วิเคราะห์กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จและผลลพัธ์จากกิจกรรมเพ่ือน าผลลพัธ์

การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จเพ่ือน ามาสงัเคราะห์เป็นรูปแบบ
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

2.3.2 สงัเคราะห์ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรมทัง้ 3 วงรอบ โดย
เช่ือมโยงกบักระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน รวมถึงเช่ือมโยงกบัข้อค้นพบจากพืน้ท่ี
ต้นแบบท่ีน ามาเป็นสว่นหนึ่งในการปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
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2.3.3 สังเคราะห์เป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ท่ีมาจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนและผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 

ส่วนท่ี 3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ 
3.1 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี  ้ด าเนินการโดยอาศัยแนวทางการเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชน โดยมุ่งเน้นให้
เกิดการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อันเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจ อารมณ์
ความรู้สึก และพฤติกรรม เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมลูมีลกัษณะเป็นพลวัตร และใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน 
สมบรูณ์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตาราง 3 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั 

วตัถปุระสงค์การวิจัย ผู้มีสว่นร่วม เทคนิคที่ใช้ เคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมลู 

1. เพื่อค้นหา
กระบวนการพฒันา
นกัวิจยัชุมชน จากพืน้ที่
ต้นแบบมีกระบวนการ
สร้างนกัวิจยัชมุชนหรือ
ชมุชนที่ประสบ
ความส าเร็จในการใช้
กระบวนการวิจยัในการ
พฒันาชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้วิจยั 
- นกัวิจยัชุมชนจากชุมชน
ต้นแบบ 
- ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสร้าง
และพฒันานกัวิจัยชมุชน จาก
ชมุชนต้นแบบ 
- งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการ
พฒันานกัวิจยัชมุชน 

- การสนทนากลุม่ 
(FGD) 
- การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
- การสงัเกตบริบทที่
เก่ียวข้อง 
- การสงัเคราะห์งานวิจยั 

- แ น วค า ถ า ม
ส า ห รั บ ก า ร
สนทนากลุม่ 
- แ น วค า ถ า ม
การสมัภาษณ์ 
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วตัถปุระสงค์การวิจัย ผู้มีสว่นร่วม เทคนิคที่ใช้ เคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมลู 

 

2. เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชน โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัการ
แบบมีสว่นร่วม 

2.1 เพื่อศกึษา

สถานการณ์การพฒันา

นกัวิจยัชุมชน ในพืน้ที่

อ าเภอปากพล ีจงัหวัด

นครนายก 

- ผู้วิจยั 
- นกัวิจยัชุมชน 
- สมาชิกในชุมชน (ผู้ให้ข้อมูล
ในการวิจยั) 

- การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
- การสนทนากลุม่ 
- สนุทรียสนทนา 
(Dialogue) 
- การสงัเกตบริบทที่
เก่ียวข้อง 
- เทคนิค AIC 
- ศกึษาเอกสารที่
เก่ียวข้องในพืน้ที่วิจยั 

- แ น วค า ถ า ม
การสมัภาษณ์ 
- แ น วค า ถ า ม
การสนทนากลุม่ 
 

2.2 เพื่อศกึษา

กระบวนการสร้างและ

พฒันาศกัยภาพนกัวิจยั

ชมุชน 

- ผู้วิจยั 
- ผู้ ร่วมวิจัย 

- การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
- การทบทวนผลหลงัการ
ปฏิบติั (AAR) 
- การสงัเกตบริบทที่
เก่ียวข้อง 

- แ น วค า ถ า ม
การสมัภาษณ์เชิง
ลกึ 
- แ น วค า ถ า ม
ก ารท บ ท วน ผ ล
หลงัการปฏิบติั 

2.3 เพื่อสงัเคราะห์

รูปแบบการเสริมสร้าง

ศกัยภาพนกัวิจยัชุมชน  

- ผู้วิจยั 
- ผู้ ร่วมวิจัย 

- การสะท้อนผลกิจกรรม
ที่ประสบความส าเร็จ 
- การสร้างตารางเมท
ริกซ์การสงัเคราะห์เพื่อ
พิจารณาองค์ความรู้ที่
ร่วมกนั 

- แนวค าถามการ
ส ะ ท้ อ น ผล ก า ร
ปฏิบติั 

  

ตาราง 3 (ตอ่) 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  
การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลึกและกว้าง เพียงพอต่อการน ามา
วิเคราะห์ผลการวิจยั โดยผู้ วิจยัมีเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมลูเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์การวิจัย
ดงันี ้

3.2.1 แนวค าถามในการค้นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจากพืน้ท่ี
ต้นแบบ 

การศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบ ส าหรับพืน้ท่ีปฐมภมูิท่ีผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือถอดบทเรียน
กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัใช้เทคนิคการสนทนากลุม่กบันกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีต้นแบบ 
และสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งให้กบันกัวิจยัชมุชน โดยผู้ วิจยัได้ใช้แนวค าถามในการถอด
บทเรียน ดงันี ้

1) แนวค าถามการสนทนากลุม่ 

ตาราง 4 แนวค าถามการสนทนากลุม่ 

ประเด็นหลกั ตวัอย่างแนวค าถาม 
สถานการณ์ของชุมชนก่อนการใช้
กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา 

- สภาพการณ์ของชมุชนก่อนใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาเป็น
อย่างไร 

การใช้กระบวนการวิจยัแก้ปัญหา - ชมุชนเกิดการเรียนรู้การใช้วิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนได้
อย่างไร 
- นกัวิจยัชุมชนได้ด าเนินการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน
อย่างไร 
- นกัวิจยัชุมชนได้เรียนรู้อย่างไรบ้างจากการท าวิจยัชมุชน 
- ผลจากการท าวิจยัในเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนเป็นอย่างไร 
ทัง้ผลต่อตนเอง และผลต่อชมุชน 

ปัจจยัเงื่อนไขความส าเร็จ - อะไรเป็นเหตปัุจจยัให้การแก้ปัญหาจากการท าวิจยัประสบ
ความส าเร็จ 
- อะไรเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินการวิจยั และมีวิธีการแก้ปัญหานัน้
อย่างไร 
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2) แนวค าถามการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ตาราง 5 แนวค าถามการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ประเด็นหลกั ตวัอย่างแนวค าถาม 
สถานการณ์ ของชุมชน ก่อนการใช้
กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา 

- สภาพการณ์ของชมุชนก่อนใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา
เป็นอย่างไร 

การใช้กระบวนการวิจยัแก้ปัญหา - จดุเร่ิมต้นของการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาเป็น
อย่างไร 
- นกัวิจยัชุมชนมีบทบาทในการด าเนินการวิจยัอย่างไร 
- ผลจากการใช้การวิจัยในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนเป็น
อย่างไร ทัง้ผลต่อตนเอง และผลต่อชุมชน 

การพฒันานกัวิจยัชมุชน - การพฒันานักวิจยัชมุชนท าอย่างไร 
- ใครมีบทบาทในการพฒันานกัวิจยัชมุชนบ้าง และท าอย่างไร 
- ผลจากการพฒันานักวิจยัชมุชนเป็นอย่างไร 

ปัจจยัเงื่อนไขความส าเร็จ - อะไรเป็นเหตปัุจจยัให้การพฒันานกัวิจยัชุมชนประสบ
ความส าเร็จ 
- อะไรเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินของนักวิจัยชมุชน และมีวิธีการ
แก้ปัญหานัน้อย่างไร 

 
3.2.2 แนวค าถามเพื่อศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวจิัยชุมชน 

การศกึษาถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัท าการศกึษาทัง้สถานการณ์
ในอดีต สถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนในปัจจบุนั และสถานการณ์ด้านศกัยภาพของนกัวิจัย
ชมุชน โดยผู้ วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศกึษาสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน ได้แก่ แบบส ารวจ
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย แนวค าถามการสมัภาษณ์เชิงลึก แนวค าถามการ
สนทนากลุ่ม  แนวค าถามการสร้างสนุทรียสนทนา โดยตวัอย่างเคร่ืองมือในการศกึษาสถานการณ์
การพฒันานกัวิจยัชมุชน ดงัน าเสนอตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 8 แบบส ารวจประสบการณ์การมสีว่นร่วมในโครงการวิจยั  



  

 

99 

ตาราง 6 แนวค าถามการศกึษาสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน 

ประเด็นหลกั ตวัอย่างแนวค าถาม 
แนวค าถามการสนทนากลุ่ม  

สถานการณ์ชมุชนในอดีต - ความเป็นมาของชมุชนในอดีตเป็นอย่างไร 
- การพฒันาชุมชนในอดีตเป็นอย่างไร ใครมีบทบาทส าคญัใน
การพฒันา 
- ที่ผ่านมาท่านมีสว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชน
อย่างไรบ้าง 

สถานการณ์การพฒันาชุมชนในปัจจบุนั - ปัจจบุนัท่านมีสว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชน
อย่างไรบ้าง 
- ปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากัดในการพฒันาชุมชนเป็น
อย่างไร 

สถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชุมชน - ค าว่า การวิจัยชมุชน เร่ิมเข้ามาในชมุชนตัง้แต่เมื่อไหร่ และ
เข้ามาได้อย่างไร 
- ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นนกัวิจยัชุมชนได้อย่างไร  
- บทบาทของนกัวิจัยชมุชนเป็นอย่างไร 
- สิง่ที่ควรพฒันาเพิ่มเติมเพื่อให้การท าวิจัยเพื่อชมุชนประสบ
ความส าเร็จมีอะไรบ้าง และท าอย่างไร 

แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  
สถานการณ์การเป็นนกัวิจยัชมุชน - ในมมุมองของตนเองคิดว่านกัวิจยัชมุชนคืออะไร 

- ท่านเคยมีสว่นร่วมในการท าโครงการวิจยัเพื่อพฒันาชมุชน
อย่างไรบ้าง 
- ท่านเคยเข้าร่วมหรือได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้เก่ียวกบั
การเป็นนกัวิจยัชุมชนอย่างไรบ้าง 
- บทบาทของท่านในฐานะนกัวิจัยชมุชนเป็นอย่างไร 
- อะไรที่คิดว่าตนเองท าได้ดีในการเป็นนกัวิจัยชมุชน 
- อะไรที่อยากเพิ่มเติมเพื่อให้การท างานวิจัยเพื่อชมุชนของ
ตนเองดีขึน้ 
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ประเด็นหลกั ตวัอย่างแนวค าถาม 
แนวค าถามการสร้างสุนทรียสนทนา  
สถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชุมชน - สถานการณ์ที่เป็นมาเก่ียวกบัการพฒันาชมุชนเป็นอย่างไร 

- ปัจจบุนัการพฒันานกัวิจยัชุมชนเป็นอย่างไร 
- อยากให้การพฒันานักวิจยัชมุชนของเราเป็นอย่างไร 

 
3.2.2 แนวค าถามส าหรับการระบุปัญหา โดยใช้เทคนิค A-I-C 

ก่อนเข้าสู่วงจรปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ วิจัยให้ผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด
ประเดน็ท่ีต้องการน าไปสู่การบรรลสุิ่งท่ีต้องการพัฒนา โดยน าผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผู้
ร่วมวิจยัอยากเห็นการพฒันาหรือการเปลี่ยนแปลงมาชวนให้นกัวิจยัชมุชนร่วมกนัก าหนดประเด็น
การพัฒนา โดยผู้ วิจัยอาศยัเทคนิค A-I-C ในการให้ผู้ วิจัยระบุประเด็นดงักล่าว ซึ่งได้ด าเนินการ
ดงันี ้

1) ขัน้ตอนการสร้างความรู้ 
A1 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ของการพัฒนานักวิจัยชุมชน หรือการใช้

กระบวนการวิจยัเพ่ือพฒันาหรือแก้ปัญหาชมุชนทัง้ในอดีตและปัจจบุนั 
ตวัอย่างแนวค าถามเพ่ือระบปัุญหา 
- การพฒันานกัวิจยัชมุชนในอดีตเป็นอย่างไร 
- การพฒันานกัวิจยัชมุชนในปัจจบุนัเป็นอย่างไร 
- สิ่งท่ีอยากเห็นจากการพฒันานกัวิจยัชมุชนเป็นอย่างไร 
A2 ร่วมกนัก าหนดอนาคตท่ีต้องเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนวา่ต้องการ

อย่างไร 
- สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ท่ีน าไปสูส่ิ่งท่ีอยากพฒันาเป็นอย่างไร 
- ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอยากเห็นท่ีจะน าไปสูก่ารบรรลสุิ่งท่ีอยากพฒันา

เป็นอย่างไร 
2) ขัน้ตอนการสร้างแนวทางการพฒันา 
I1 ร่วมกันก าหนดประเด็นการท่ีอยากด าเนินการ และคิดกิจกรรมโครงการท่ี

จะท าให้บรรลสุิ่งท่ีต้องการสร้างและพฒันา 
- กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การบรรลุประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวังมี

อะไรบ้าง 



  

 

101 

I2 จดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรม 
- กิจกรรมท่ีเห็นว่าควรด าเนินการเป็นล าดบัต้นเพ่ือน าไปสูก่ารบรรลปุระเด็น

การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัมีกิจกรรมอะไรบ้าง  
3) ขัน้ตอนการสร้างแนวปฏิบตัิ 
C1 มอบหมายผู้รับผิดชอบแตล่ะกิจกรรม 
- จากกิจกรรมท่ีได้ก าหนดเพ่ือน าไปสู่การบรรลปุระเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ี

คาดหวงั แตล่ะกิจกรรมมีใครเป็นผู้รับผิดชอบหลกั และบทบาทของผู้รับผิดชอบหลกัเป็นอย่างไร  
C2 ก าหนดรายละเอียดและวิธีการด าเนินกิจกรรมโดยละเอียด และจัดท า

เป็นแผนปฏิบตัิการของแตล่ะกิจกรรม 
- จากกิจกรรมท่ีก าหนด รายละเอียดของแตล่ะกิจกรรมเป็นอย่างไร 
- ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร 
- ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม มีเข้าร่วมกิจกรรม วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ 

เป็นอย่างไร 
3.2.3 แนวค าถามการสะท้อนผลการปฏิบัติ 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยเน้นการสะท้อนผลการปฏิบัติจากผู้ ร่วมวิจัย เพ่ือสะท้อน
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง ทัง้ในมิติของการด าเนินกิจกรรม กระบวนการสร้างและพัฒนานักวิจัย
ชมุชน เพ่ือน าไปสู่การสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชุมชน โดยผู้ ร่วมวิจัยท า
การสะท้อนผลทัง้หลงัการปฏิบัติรายกิจกรรม และสะท้อนผลเมื่อเสร็จสิน้แต่ละวงรอบของการ
ปฏิบัติการเพ่ือน าไปสูก่ารวางแผนกิจกรรมการด าเนินการในวงรอบถัดไป โดยผู้ วิจยัมีแนวค าถาม
เพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจัยได้สะท้อนผลการปฏิบัติ 3 ประเด็นหลกั ท่ีสะท้อนทัง้ความรู้ อารมณ์ความรู้สึก 
และการน าไปใช้ประโยชน์หรือการปรับปรุงการปฏิบตัิให้ดีขึน้ ได้แก่  

1) ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมท่ีผา่นมา 
2) รู้สกึอย่างไรกบักิจกรรมนัน้ 
3) จะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างไร/หากจะปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม

ท่ีผา่นมาให้ดีขึน้ จะท าอย่างไร 
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ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจัยเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชน
ครัง้นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนของการศกึษา ดงันี ้  

4.1.1 ถอดบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีกระบวนการสร้างนกัวิจยัชมุชนท่ีประสบ
ความส าเร็จ ทัง้จากพืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ทีทตุิยภมูิ เป้าหมายของการถอดบทเรียนเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนและเป็นต้นแบบเพ่ือสร้างแรงบนัดาล
ใจให้แก่ผู้ วิจัยร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน การวิเคราะห์ข้องมูลใน
ประเด็นนี  ้ผู้ วิจัยโดยการตัง้ประเด็นหลักท่ีได้ท าการถอดบทเรียน (Theme) ประกอบด้วย 
กระบวนการในการพัฒนานักวิจัยชุมชน ผลลพัธ์จากการใช้กระบวนการวิจัยในการปัญหาหรือ
พฒันาชุมชน ปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้การด าเนินงานนัน้ประสบความส าเร็จ จากนัน้ตัง้เป็นประเด็น
ย่อย (Sub-theme) จากข้อมลูท่ีปรากฏจากการถอดบทเรียน จากนัน้การหาข้อสรุป การตีความ 
และการตรวจสอบความถกูต้องตรงประเดน็ของผลการวิจยั 

4.1.2 ท าความเข้าใจสถานการณ์การพัฒนานักวิจยัชุมชน และวางแผนเพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรมตามวงจรของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม เมื่อผู้ วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู
สถานการณ์พร้อมกับวางแผนกิจกรรมด้วยเทคนิค A-I-C แล้ว ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์จากข้อมลูท่ีปรากฏตามประเด็นการท า A-I-C ผู้ วิจัยท าการจัดกลุ่ม จัดประเภทของ
ข้อมูล จากนัน้การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของ
ผลการวิจยั 

4.1.3 ขัน้การปฏิบัติการตามวงจรของการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใน
ขัน้นีผู้้ วิจยัน าข้อมลูจากการสะท้อนผลการปฏิบตัิในแตล่ะวงรอบของกิจกรรม และการสงัเกต การ
จดบันทึก และการสมัภาษณ์ของผู้ วิจัย มาวิเคราะห์ผล เพ่ือหาข้อสรุป ตีความ และตรวจสอบ
ความถกูต้องตรงประเดน็ของผลการวิจยั 

4.2 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการให้รหัสข้อมูล 
ในขณะท่ีผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลและให้รหัสข้อมูลแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการ

ตรวจสอบความเช่ือถือของการให้รหสัข้อมลู เพ่ือให้แน่ใจวา่การให้รหัสข้อมลูของผู้ วิจยันัน้มีความ
เข้าใจตรงกันกับผู้ อ่ืน ซึ่งผู้ วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลด้วยผู้ เช่ียวชาญ 
(Peer debriefing)  ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ จันประเสริฐ) และ
เพ่ือนกัวิชาการ (ดร.ธีรดา หลงศิริ) ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ด าเนินการโดย ผู้ วิจยัท าการลงรหสัข้อมลู จดักลุ่ม
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ข้อมูลและให้ความหมาย จากนัน้ส่งให้ผู้ เช่ียวชาญได้อ่านและตีความรหัสข้อมลูนัน้ว่ามีความ
เข้าใจตรงกนัหรือไม ่หากมีรหสัท่ีเข้าใจหรือให้ความหมายไมต่รงกนั ผู้ วิจยัด าเนินการพิจารณารหสั
นัน้อีกครัง้ และอาจท าการตดัข้อความนัน้ออกไมน่ ามาเป็นรหสัในการวิเคราะห์ 

ส่วนท่ี 5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัท าการตรวจสอบความเช่ือถือของข้อมลูโดยอาศยัการตรวจสอบ 2 

วิธี ได้แก่ 1) ตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) และ2) ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล 
(Member Checking) ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู โดยผู้ วิจยัด าเนินการดงันี ้

5.1 ตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้า (Triangulation) 
ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสาม

เส้า โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี และใช้แหล่งข้อมลูมากกว่า 1 แหล่ง ดังแสดง
รายละเอียดดงันี ้

5.1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูมากกวา่ 1 วิธี  
การศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

การสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ และการสงัเกต โดยผู้ วิจยัได้น าข้อมลูจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายนีม้าตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องของข้อมูลว่ามีความ
สอดคล้องกนัหรือไมจ่ากทัง้ 3 วิธี  หากพบประเด็นท่ีไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกัน ผู้ วิจัยท าการ
ตรวจสอบข้อมลูจนได้ข้อสรุปท่ีใกล้เคียงกบัความเป็นจริง 

5.1.2 ใช้แหลง่ข้อมลูมากกวา่ 1 แหลง่  
การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทัง้จากผู้ ร่วมวิจัย 

สมาชิกในชมุชน และมีมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้ ร่วมวิจยั เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลู โดย
ผู้ วิจัยด าเนินการสอบถาม สมัภาษณ์ กับมีมีส่วนเก่ียวข้องในประเด็นเดียวกันแล้วน าข้อมลูท่ีได้
จากหลากหลายแหลง่นีม้าตรวจสอบร่วมกนั    

5.2 การให้สมาชิกตรวจสอบข้อมลู (Member Checking)  
การให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูล เป็นการให้ผู้ ร่วมวิจัยและผู้ ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบ

ข้อมลูขณะท่ีให้ข้อมลู โดยผู้ วิจยัท าการสะท้อนผลของข้อมลูไปยงัผู้ ร่วมวิจัยในขณะท่ีผู้ วิจัยท าการ
เก็บข้อมลู โดยเมื่อท าการพูดคยุไปได้ระยะหนึ่ง ผู้ วิจัยท าการพักการสนทนาเพ่ือทบทวนค าตอบท่ี
ผู้ให้ข้อมลูได้ตรวจสอบว่าค าตอบท่ีผู้ วิจยัเข้าใจนัน้ถูกต้องและสอดคล้องกับท่ีผู้ ให้ข้อมลูต้องการ
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สื่อสารหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องผู้ วิจัยได้ด าเนินการท าความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันกับผู้ ให้
ข้อมลู เพ่ือความถกูต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมลูการวิจยั 

ส่วนท่ี 6 จริยธรรมการวจิัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของผู้มี

สว่นได้สว่นเสียในชมุชน ซึ่งผู้ วิจยัค านึงถึงความเปราะบาง ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของคนใน
ชุมชนท่ีมีความแตกต่างกัน ผู้ วิจัยได้ด าเนินการออกแบบการวิจัยด้วยความระมัดระวงัในเ ร่ือง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อผู้ ร่วมวิจัย ทัง้ผลกระทบทางร่างกายและผลกระทบทางจิตใจตาม
หลักการพิทักษ์สิทธ์ิผู้ ให้ข้อมลู ผู้ วิจัยได้ด าเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากสถาบัน
ยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามหนังสือรับรองจริยธรรมการ
วิจัย หมายเลขรับรอง SWUEC/E-381/2561 ด้วยความเคารพในความเป็นส่วนตวั ศกัดิ์ศรี สิทธิ 
และความปลอดภยัของนกัวิจยัชมุชนและผู้มีสว่นร่วมในการวิจยัทกุคน  

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยมีการพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ ร่วมวิจัยและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการด าเนินการ
วิจัย โดยการขออนุญาตเก็บข้อมลูอย่างเป็นทางการ และชีแ้จงกระบวนการในการท าวิจัย มีการ
สร้างสมัพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ วิจยั กบัผู้ ร่วมวิจยั และคนในชุมชน ท าการสอบถามความสมคัรใจ
ในการเป็นผู้ ร่วมวิจยั ผู้ให้ข้อมลูการวิจยั ก่อนด าเนินการวิจยัและเก็บข้อมลู ก่อนท าการเก็บข้อมลู
ผู้ วิจัยได้ท าการขออนุญาตบันทึกเสียง บันทึกภาพจากผู้ ร่วมวิจัยและผู้ ให้ข้อมลูทุกครัง้ และแจ้ง
ผู้ ให้ทราบทุกครัง้ว่ามีอิสระในการให้ข้อมลู และมีสิทธิตอบหรือไม่ตอบค าถามในประเด็นท่ีไม่
ต้องการเปิดเผย เมื่อได้ข้อมลูมาแล้วผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมลูไว้ในท่ีปลอดภยั และไม่เปิดเผยแก่
ผู้ อ่ืนหากไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากผู้ ร่วมวิจัยและผู้ ให้ข้อมูล รวมทัง้ผู้ วิจัย
น าเสนอข้อมลูท่ีได้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อค้นพบท่ีได้จากการศกึษา  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action 
research) ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน พืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จงัหวดั
นครนายก โดยให้ความส าคญักบับริบทพืน้ท่ีและนกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีเป็นส าคญัในการขบัเคลื่อน
การด าเนินการวิจยั ส าหรับในบทนีผู้้ วิจยัน าเสนอข้อค้นพบจากการวิจยัใน 3 สว่น ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาต้นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชนสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นร่วมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

ตอนท่ี 1.1 ข้อมลูพืน้ฐานพืน้ท่ีต้นแบบ 
ตอนท่ี 1.2 ผลการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบการพฒันานกัวิจยัชมุชน 

สว่นท่ี 2  ผลการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
ตอนท่ี 2.1 บริบทอ าเภอปากพลีและข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ร่วมวิจยั 
ตอนท่ี 2.2 สถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชน 
ตอนท่ี 2.3 กระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

สว่นท่ี 3 ผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
ตอนท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม 
ตอนท่ี 3.2 ผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
ตอนท่ี 3.3 ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของนักวิจัยชุมชนจากการใช้รูปแบบ

การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
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ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาต้นแบบการพัฒนานักวจัิยชุมชนสู่การวจัิยเชงิปฏบัิตกิารแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวจิัยชมุชน 

พืน้ท่ีต้นแบบในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัศกึษาทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิท่ีใช้กระบวนการวิจยัในการ
แก้ปัญหาของชุมชนและเกิดนักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ี คือ พืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ท าการศึกษากับชาวบ้านท่ีเป็นนักวิจยัชุมชนและผู้ ท่ีมีบทบาทเป็นพ่ีเลีย้ง
หรือผู้สร้างนักวิจยัชุมชน และศึกษาจากแหลง่ทตุิยภมูิ คือจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การสร้างและพฒันานกัวิจยัชมุชน จ านวน 2 เร่ือง คือ โครงการพฒันาหลกัสตูรการวิจยัชมุชนด้าน
ครอบครัว มีชมุชนต้นแบบ จ านวน 4 ชมุชน ประกอบด้วย ชมุชนบ้านสามขา จงัหวดัล าปาง ชมุชน
บ้านดงบัง จังหวดัขอนแก่น ชุมชนบ้านหนองอ้อ จังหวดัราชบุรี และชุมชนบ้านหนองกลางดง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบันได 6 ของการท างานวิจัยไทบ้าน โดยเป็นการถอดบทเรียนจาก
ชมุชนริมเขื่อนปากมลู จังหวดัอบุลราชธานี เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการสร้างและพฒันานกัวิจัย
ชมุชนวา่มีกระบวนการอย่างไร อนัน ามาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนของ
พืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาต้นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชนดงัจะได้
น าเสนอตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1.1 ข้อมูลพืน้ฐานพืน้ท่ีต้นแบบ 
1.1.1 พื ้น ท่ีปฐมภูมิ : ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 
พืน้ท่ีต้นแบบท่ีเป็นพืน้ท่ีจริงท่ีผู้ วิจัยท าการศึกษาในครัง้นี ้คือพืน้ท่ีต าบลแพรก

หนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม พืน้ท่ีต าบลแพรกหนามแดง อยู่ติดกับจังหวัด
ราชบรีุ มีล าคลองท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เมื่อสมยัก่อนเรียกคลองท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติว่า 
"แพรก" ในช่วงฤดฝูนจะมีปริมาณน า้ฝนมาก น า้ก็จะไหลจากท่ีสงูของจงัหวดัราชบรีุ ผา่นลงมาตาม
ล าคลองตา่งๆ ซึ่งน า้ท่ีไหลมาตามล าคลองนัน้จะเป็นสีแดง อาจเน่ืองมาจากดินตะกอนลกูรังตา่งๆ 
ท่ีไหลมากับน า้ เมื่อน า้ไหลผ่านมาตามล าคลองถึงชมุชนแห่งนี ้น า้ตาม "แพรก" ต่าง ๆ ท่ีชาวบ้าน
เห็นเป็นสีแดง จนชาวบ้านในเขตพืน้ท่ีเรียกชุมชนนีว้่า "แพรกน า้แดง" และต่อมาหลายสิบปีจึง
เพีย้นมาเป็น "แพรกหนามแดง" จนถึงปัจจุบันนี ้พืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเล มีเนือ้ท่ี 36.23 
กิโลเมตร หรือ 22,641 ไร่  ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลปลายโพงพาง ต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศใต้ ติดกับ ต าบลย่ีสาร อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศ
ตะวนัออก ติดกบั ต าบลย่ีสาร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ทิศตะวนัตก ติดกบั ต าบลห้วย
โรง อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 
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บริบทของพืน้ท่ีแห่งนีค้ือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสามน า้คือ น า้จืด น า้เคม็ และน า้กร่อย  เป็น
พืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบูรณ์ ประชาชนต าบลแพรกหนามแดงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเพาะปลกูและเพาะเลีย้งสตัว์น า้ โดยสว่นมากเลีย้งปลาสลิดและเลีย้งกุ้งเป็นอาชีพหลกั และ
มีประชากรบางสว่นประกอบอาชีพท าสวนและท านา  

การเลือกพืน้ท่ีแพรกหนามแดงเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในการศกึษาครัง้นี ้เน่ืองจากเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีนกัวิจยัชมุชนท่ีมีความเข้มแขง็ มีกระบวนการสร้างนกัวิจยัชมุชนให้สามารถขบัเคลื่อนการ
แก้ปัญหาและพฒันาชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ให้แก่หลายหน่วยงาน หลายกลุ่ม 
ทัง้ภาครัฐ เอกชน และชมุชน ในการเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจยัและการมีสว่นร่วม
ของชุมชน โดยชุมชนแพรกหนามแดง เป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแขง็ตัง้แต่ปี 2545 เป็นต้นมา จาก
การเข้าร่วมกระบวนการท างานอย่างมีสว่นร่วมของชมุชน ภายใต้แนวคิดงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน โดย
มีแกนน าชุมชนท่ีตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาการจัดการน า้ในล าคลองต าบลแพรกหนาม
แดงท่ีมีทัง้ปัญหาน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมและคณุภาพน า้ในล าคลอง ส่งผลให้เกิดความ
ขดัแย้งท่ีมีของคน 2 ฝ่ังน า้จืดและฝ่ังน า้เค็มมายาวนาน จากปัญหาการเปิด – ปิดประตกูัน้น า้ 
บทเรียนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาดงักล่าวน ามาซึ่งการเกิดนักวิจัยชุมชนใน
พืน้ท่ี ซึ่งชาวบ้านเป็นผู้ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จนสามารถจัดการกบัปัญหา
ดงักลา่วได้อย่างยัง่ยืน 

1.1.2 พืน้ท่ีทุติยภูมิ: ศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน 

พื น้ ท่ีทุติยภูมิในการศึกษาครัง้ นี ผู้้ วิจัย เลือกจากเอกสารและงานวิจัย ท่ี
ท าการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบท่ีประสบปัญหาและใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ โดย
ผู้ วิจยัท าการศกึษาจากเอกสารงานวิจยั จ านวน 2 เร่ือง คือ โครงการพฒันาหลกัสตูรการวิจยัชมุชน
ด้านครอบครัว ซึ่งโครงการวิจัยนีไ้ด้ศึกษาผลการความส าเร็จจากการใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาชุมชน จากชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดล าปาง 
ชมุชนบ้านดงบงั จังหวดัขอนแก่น ชมุชนบ้านหนองอ้อ จงัหวดัราชบุรี และชุมชนบ้านหนองกลาง
ดง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเอกสารบนัได 6 ขัน้ ของการท างานวิจยัไทบ้าน ท่ีเกิดจากการถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การท าวิจยัในพืน้ท่ีตา่งๆ ของชมุชนริมฝ่ังแมน่ า้มลู  

พืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ท่ีทุติยภมูิท่ีผู้ วิจยัเลือกเป็นพืน้ท่ีต้นแบบในการศึกษาครัง้นี ้
เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน องค์กร ภายนอกว่าเป็นชุมชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน ท่ีด าเนินการโดยนกัวิจัย
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ชมุชนหรือคนในชมุชน ทัง้การสะท้อนจากการเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้ส าหรับหน่วยงาน องค์กร กลุม่ตา่งๆ 
และสะท้อนจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ วิจัยท าการถอดบทเรียนในมิติของ
กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาชมุชน 
และปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้การพฒันานกัวิจยัชมุชนหรือการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าความเข้าใจกระบวนการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน และน ามาสง่ตอ่แก่นกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีด าเนินการวิจยัของผู้ วิจยัเพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจในการเสริมสร้างศกัยภาพของนักวิจัยชุมชนต่อไป ผลการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบการ
พฒันานกัวิจยัชมุชนดงัได้น าเสนอในหวัข้อถดัไป 

ตอนท่ี 1.2 ผลการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบการพฒันานักวจิัยชุมชน 
ผลการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบการพฒันานกัวิจยัชมุชน เป็นการวิเคราะห์ทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิ

และพืน้ท่ีทุติยภูมิ ผู้ วิจัยได้ฉายภาพให้เห็นตัง้แต่ก่อนก่อเกิดนักวิจัยชุมชน กระบวนการพัฒนา
นกัวิจัยชมุชน ผลจากการพฒันานักวิจยัชมุชน และปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้การพฒันานักวิจยัชมุชน
ประสบความส าเร็จ ดงัได้น าเสนอตอ่ไปนี ้

1.2.1 ก่อนก่อเกิดนักวจิัยชุมชน 
ก่อนก่อเกิดนกัวิจยัชมุชน จากการศกึษาพบวา่สิ่งท่ีท าให้เกิดการสร้างและพฒันา

นักวิจัยชุมชนมาจากความต้องการแก้ปัญหาของชุมชน ซึ่งทัง้ 6 ชุมชนต้นแบบมีบริบท และ
สถานการณ์ของปัญหาท่ีแตกต่างกัน แตส่ิ่งท่ีมีความคล้ายกนัคือได้ผ่านวิธีการแก้ปัญหามาอย่าง
หลากหลายและไม่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาจากวิธีการเหล่านัน้ ความต้องการในการ
แก้ปัญหาของชมุชน สว่นใหญ่พบวา่ชมุชนหรือพืน้ท่ีนัน้ประสบกบัปัญหาท่ีเป็นปัญหาสะสมมาเป็น
ระยะเวลานาน และไม่สามารถหาหนทางในการแก้ปัญหานัน้ได้อย่างแท้จริง เป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ
ความสมัพันธ์ของคนในชุมชน ส่งผลกระทบต่อสงัคมวฒันธรรมของชุมชน เป็นต้น ผลกระทบท่ี
เกิดขึน้นีเ้ป็นแรงผลกัดนัให้ชาวบ้านหรือผู้น าในชุมชนเกิดความต้องการในการแก้ปัญหาได้อย่าง
แท้จริง โดยมีเป้าหมายเพ่ือปลดปลอ่ยความทกุข์ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนและคนในชมุชน ดงัเช่น 

ชมุชนแพรกหนามแดง ก่อนท่ีจะเกิดนักวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีต าบลแพรกหนาม
แดง เร่ิมต้นจากในพืน้ท่ีประสบปัญหาเร่ืองน า้จากการก่อสร้างเขื่อน เกิดการแบ่งโซนน า้จืดและ
น า้เค็ม สง่ผลกระทบตอ่ระบบการไหลเวียนน า้ของชมุชน มีการสร้างประตกูัน้น า้ ท าให้เกิดน า้เค็ม
หนนุรุกล า้พืน้ท่ีท าสวน ท านาของชมุชนฝ่ังน า้จืด นาข้าวล้มตาย คนในชมุชนทัง้สองฝ่ังทะเลาะกัน 
เมื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็เ ข้ามาแก้ปัญหาให้ แต่เป็นการแก้ปัญหาได้
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เพียงชัว่คราว ไมย่ั่งยืน และไมใ่ช่การแก้ปัญหาท่ีต้นทาง เช่น การก าหนดช่วงเวลาของการเปิดปิด
ประตนู า้ตามระบบของชลประทาน ท าให้เกิดตะกอนดิน ส่ิงปฏิกูล ไปพร้อมกับน า้ท่ีปลอ่ยออกมา 
รวมทัง้ระบบดงักลา่วไมส่ามารถท าให้น า้สว่นเกินไหลผา่นไปตามธรรมชาติได้ ท าให้สมดลุของการ
ไหลและการผสมผสานของน า้จืด น า้เค็ม และน า้กร่อย เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกบัลกัษณะของ
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีความต้องการน า้ท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ พืน้ท่ีน า้จืด 
ประชาชนประกอบอาชีพท าไร่ ท านา ปลกูผกั และเลีย้งปลาน า้จืด โดยใช้น า้จืด และไม่ต้องการ
น า้เค็ม ส่วนพืน้ท่ีน า้เค็ม ชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตร เพาะเลีย้งสัตว์น า้ชายฝ่ัง มีความ
ต้องการน า้จืดท่ีสะอาดโดยใช้น า้จากคลองธรรมชาติท่ีมีการไหลของน า้ตามธรรมชาติท่ีผสม
ระหว่างน า้จืด น า้เคม็ และน า้กร่อย การเปลี่ยนแปลงในการจดัการทรัพยากรน า้ด้วยประตรูะบาย
น า้ของภาครัฐดงักลา่วจึงเกิดผลกระทบตอ่ชมุชนในหลากหลายด้าน ท่ีส าคญัคือ สง่ผลให้ชาวบ้าน
เกิดความขดัแย้งในเร่ืองของการเปิดปิดประตนู า้ เมื่อเปิดประตนู า้ในช่วงฤดฝูนก็จะเกิดปัญหาน า้
ท่วมในพืน้ท่ีเหนือประตู ชาวบ้านก็จะเปิดประตนู า้ทิง้เพ่ือป้องกันความเสียหายของผลผลิต แต่
ในขณะท่ีเปิดประตนู า้ไว้นานๆ น า้ไมไ่หลเวียนท าให้เกิดน า้เน่าเสีย เมื่อเปิดประตนู า้ออกในพืน้ท่ี
น า้เคม็จึงได้รับผลกระทบน า้เน่าเสียสง่ผลตอ่สตัว์น า้เคม็ รวมถึงชุมชนได้รับผลกระทบจากโรงงาน
อตุสาหกรรมท่ีเข้ามาตัง้ในชุมชนปล่อยน า้เสียลงแหล่งน า้ธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อคณุภาพน า้
ของชุมชนเป็นอย่างมาก จนเกิดการย้ายถ่ินของคนพืน้ท่ีน า้จืดไปอยู่ท่ีอ่ืน เน่ืองจากไม่สามารถ
ประกอบอาชีพในพืน้ท่ีได้ หรือบางครัวเรือนท่ียังอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ และมีคนตา่งพืน้ท่ีเข้า
มาประกอบอาชีพในพืน้ท่ีแทน เช่น เลีย้งปลาสลิด 
 
“ก็เร่ิมจากปัญหาในพ้ืนที่แพรกหนามแดงเร่ืองการแบ่งโซนน ้าจืดและน ้าเค็ม คือเป็นตัง้แตน่โยบาย
รัฐบาลที่มีการสร้างเข่ือนศรีนครินทร์แลว้มีการเก็บกกัน ้า เดิมตรงนี้ใช้ระบบน ้าธรรมชาติตลอด..... 
พอมีการเก็บกกัน ้าท าใหพ้ื้นทีท่ านาขา้ว ท าสวนขาดน ้าจืด น ้าเค็มก็รุก ท าใหช้าวบา้นฝัง่เหนือฝั่ง

ใตท้ะเลาะกนัเพราะมีประตูกัน้น ้า” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“เม่ือน ้าเค็มรุกพ้ืนที่ท าสวน นาขา้วลม้ตายเกิดการยา้ยถ่ินของคนในพ้ืนที ่ยา้ยไปอยู่ประจวบ สวน
ผ้ึง คนทีนี่่ท าอาชีพน ้าเค็มไม่เป็นจึงหนีไปท าไร่ แลว้คนที่มีประสบการณ์เร่ืองการประกอบอาชีพ
น ้าเค็มก็เขา้มาแทนที่ ส่วนใหญ่จะเป็นคนสมทุรปราการ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
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“ช่วงแรกเร่ิมจากปัญหาในพ้ืนที่นะครับ พอเร่ิมจากปัญหาแรงผลกัดนัในการแกปั้ญหา
มนัมีเยอะ เพราะว่าการแกปั้ญหาจากภาครัฐมนัไม่โอเค หมดหวงัก็ไม่รู้จะไปทางไหน”  

 (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง)  
 

ส าหรับชุมชนในพืน้ท่ีทุติยภูมิก็เช่นเดียวกัน ก่อนท่ีชุมชนจะเรียนรู้การใช้
กระบวนการวิจัยเข้าไปจัดการกับปัญหาท่ีประสบ ต่างก็ได้รับประสบการณ์และบทเรียนการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีอ่ืนมาอย่างหลากหลาย ซึ่งไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาของชาวบ้านได้
อย่างแท้จริง เช่น การแก้ปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน หรือภาคส่วนต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ท าให้ชาวบ้านเกิดแรงผลกัดนัในการคิดวิธีการแก้ปัญหาท่ีจะเป็นการแก้ปัญหาท่ียัง่ยืน ท่ี
จะน ามาซึ่งการหลดุพ้นจากสภาพความเดือดร้อนท่ีแท้จริง จึงเร่ิมเกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาโดย
การใช้กระบวนการวิจยัท่ีด าเนินการอย่างมีสว่นร่วมของคนชมุชน 

 
“งานวิจยัไทบา้นเกิดข้ึนคร้ังแรกโดยชาวบา้นริมฝ่ังแม่น ้ามูลในจงัหวดัอบุลราชธานีในปี พ.ศ.2544 
หลงัจากชาวบา้นในหมู่บา้นต่างๆที่ไดรั้บผลกระทบจากการสร้างเข่ือนปากมูล...ชาวบา้นไม่เช่ือใน
ความถูกตอ้งเป็นธรรมของการศึกษาของนกัวิชาการ...จึงรวมตวักนัท าการวิจยัคน้หาความจริงดว้ย

ตวัของพวกเขาเอง...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนริมเขื่อนปากมลู) 
 

“ชุมชนตวัอย่างทีเ่ลือกมาทัง้หมดนี ้เป็นชุมชนที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาของชุมชนดว้ยการใชก้ระบวนการวิจยั ทัง้นีปั้ญหาที่พบในชุมชนทกุชุมชนคือ ปัญหา
ความยากจน และปัญหาหนี้สิน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา ชมุชนบ้านดงบงั ชมุชน

บ้านหนองอ้อ และชมุชนบ้านหนองกลางดง) 
 
“ตอนที่ชุมชนเรามีปัญหาเร่ืองกองทนุเงินลา้น ชาวบา้นติดหนี้กองทนุเราก็กลบัมาคิดช่วยกนัมอง
ว่าท ายงัไงดี พอดีมีเจ้าอาวาสวดัพระศรีอารย์คอยใหค้ าปรึกษา ทางเราก็ไดไ้ปดูงานกลุ่มสจัจะ

หลายที่ ก็เลยคิดตัง้กลุ่มสจัจะข้ึน...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

จะเห็นได้ว่าก่อนก่อเกิดนักวิจัยชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบทัง้ 6 พืน้ท่ี ต่างได้ผ่าน
ประสบการณ์การเผชิญหน้ากับปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชมุชน จึงก่อ
เกิดความต้องการในการแก้ปัญหาหรือขจดัความทกุข์ยากของตนเองหรือกลุม่ ประกอบกบัภาครัฐ
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ไมส่ามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้ชมุชนได้ จึงเกิดการกระบวนการกลุม่มาเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา โดยเร่ิมจากการช่วยกนัคิด วิเคราะห์หาสาเหต ุและค้นหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน อนัเป็น
วิธีการคิดท่ีสะท้อนถึงการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน ด้วยความเช่ือว่า
กระบวนการนีท้ าให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาของชมุชนหรือพืน้ท่ีได้ 

1.2.2 กระบวนการพัฒนานักวจิัยชุมชน 
จากการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัสามารถสงัเคราะห์

และถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินการสร้างและพฒันานกัวิจยัชมุชน ได้ 9 ขัน้ตอน โดย
แบ่งกระบวนการได้เป็น 3 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลัง ประกอบด้วย รวมคนท่ีมี
อดุมการณ์เดียวกนั เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไมใ่ช่เร่ืองยาก 
2) ขัน้การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สร้างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม เรียนรู้จาก
การปฏิบตัิ: ไปอย่างมวยวดั วิเคราะห์ตนเองหาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ และปฏิบตัิซ า้ท าอย่างมีหลกัการ
และฐานคิด และ3) ขัน้การสงัเคราะห์ผลและสง่ต่อ ประกอบด้วย ร่วมกนัคิดประมวลผลข้อมลูรวบ
ยอด และน าเสนอเผยแพร่สูส่าธารณะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.2.2.1 ขัน้การเร่ิมคดิอย่างมีพลัง  
การพฒันานกัวิจยัชมุชนจากการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบ พบวา่เร่ิมต้นการพฒันา

มาจากเร่ืองของการคิดตัง้แตก่ารเร่ิมรวมคน จนถึงการปรับความคิดเก่ียวกบังานวิจยั ซึ่งเมื่อมีคนท่ี
มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วการด าเนินการด้านอ่ืนๆ ก็จะได้รับความร่วมมือตามมา อนั
เป็นผลมาจากการเร่ิมคิดอย่างมีพลัง ซึ่งในขัน้นีป้ระกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ รวมคนท่ีมี
อดุมการณ์เดียวกนั เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไมใ่ช่เร่ืองยาก 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) รวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั 
การรวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกัน เป็นจุดเร่ิมต้นของการก้าวต่อใน

การสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน ไม่ว่าจะในมิติของความปรารถนาในการแก้ปัญหาหรือความ
ปรารถนาในการพฒันาชมุชน ก่อนอ่ืนต้องรวมคนท่ีมีความคิด ความต้องการเดียวกนั นัน่คือการมี
ใจในการเข้ามาแก้ปัญหาหรือพฒันาชุมชน เพราะหากคนท่ีเข้ามาร่วมไมม่ีใจการด าเนินการตา่งๆ 
ก็ไม่อาจส าเร็จได้ การรวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในท่ีจะ
ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกนั ไมว่า่จะเจอปัญหา อปุสรรค ใดๆ ก็พร้อมท่ีจะร่วมกนัแก้ไข 
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“ส่ิงแรกเลยคือคนตอ้งมีใจทีจ่ะท าก่อน อย่างอ่ืนมาทีหลงั ถา้ไม่มีใจก็ไปท าอย่างอ่ืนดีกว่า....”  
(ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“แต่ชาวบา้นไม่เช่ือในความถูกตอ้งและเป็นธรรมของการศึกษาของนกัวิชาการ… ชาวบา้นจึง

รวมตวักนัท าการวิจยัคน้หาความจริงดว้ยตวัของพวกเขาเอง โดยการเขา้ไปสนบัสนนุของเครือข่าย
แม่น ้าเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ช่ือเดิมขององค์กรแม่น ้าเพ่ือชีวิต)นกัวิชาการเพ่ือคนจน และผูที้่

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนริมเขื่อนปากมลู) 
 

“ขัน้ตอนการด าเนินการพฒันานกัวิจยัชุมชนเร่ิมจากการรวมกลุ่ม รวมกลุ่มโดยน าคนที่มีปัญหา
เดียวกนัมารวมกนั แกนน าชุมชนจะมาจากการรวมกลุ่มของคนที่มีปัญหาเดียวกนัหรือมีลกัษณะ

คลา้ยกนัมารวมกลุ่มกนั...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 
 

วิธีการรวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั ท าได้หลายวิธี เช่น การพูดคยุ 
ชกัชวน การสร้างความเข้าใจในประเดน็ปัญหาของชมุชน ยกตวัอย่างภาพความส าเร็จของพืน้ท่ีอ่ืน 
เพ่ือให้คนในชมุชนเห็นภาพสถานการณ์ของชมุชน และภาพความส าเร็จหากร่วมกนัด าเนินการ คน
ท่ีมีอดุมการณ์หรือมีความปรารถนาเดียวกนัก็จะเข้ามาร่วมกนัด าเนินการ 
 
“ก็ไปคยุใหเ้ขาเขา้ใจครับ แลว้ก็เอาส่ือมาเปิดวิดีทศัน์ใหด้ ูแต่ส่วนใหญ่ก็คยุ อาจารย์มหาวิทยาลยั
มา ชาวบา้นคนทีจ่ะร่วมก็ลงมาคยุ พอชาวบา้นเขา้ใจแลว้ก็ค่อยเร่ิมคยุเร่ืองโจทย์ เร่ิมลงลึกถึง

ปัญหา อนันี้ก็คยุต่อ อนันี้ยงัไม่ไดโ้ครงการนะ พอคยุเร่ืองการวิจยัชดัแลว้ ก็มาคยุเร่ืองโจทย์ว่าเรา
สนใจอยากท าเร่ืองอะไร” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 

“กว่าจะรวมคนไดไ้ม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งคอยไปตามงานบญุ งานบวช งานศพ ไปเล่าใหเ้ขาฟัง เราก็
ชวนพวกคณะกรรมการมาท าก่อน พวกนี้รู้จกักนัดีร่วมงานกนัมาแลว้ ก็เลยรวมคนมาได ้18 คน 

ตัง้เป็นทีมวิจยั” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

จะเห็นได้ว่าการเร่ิมต้นด้วยการรวมคนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกันมา
ร่วมกันด าเนินการหรือเร่ิมต้นการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน ท าให้เร่ิมเกิดพลงัการ
ขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาโดยคนในชมุชนในเชิงประจกัษ์มากขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากคนในชมุชนซึ่งเป็นผู้
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ท่ีประสบปัญหาเป็นผู้ เร่ิมคิดท่ีจะแก้ปัญหา การด าเนินการจึง เป็นไปอย่างมีพลังมากกว่าให้
บคุคลภายนอกชุมชนท่ีไม่ใช่ผู้ประสบปัญหาโดยตรงมาเป็นคนคิดแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการรวมคนท่ีมี
อดุมการณ์เดียวกนัมีหลากหลายวิธี เช่น การพดูคยุให้เห็นความส าคญัของการแก้ปัญหาโดยคนใน
ชมุชน การน าเสนอตวัอย่างพืน้ท่ีประสบความส าเร็จ การอาศยันักวิชาการช่วยชีแ้จง กระตุ้น และ
สร้างการมีสว่นร่วม 

2) เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ 
การเสริมสร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพให้แก่ชาวบ้านท่ี ร่วม

ขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการวิจยั คือการสร้างความมัน่ใจให้แก่ชาวบ้านวา่เขา
คือบคุคลส าคญัท่ีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชมุชนได้ด้วยความสามารถของคนในชมุชน 
เน่ืองจากชาวบ้านคือผู้ ท่ี รู้และเข้าใจปัญหาของชุมชนตนเองดีท่ีสดุ ดงันัน้วิธีการแก้ปัญหาท่ีจะ
ประสบความส าเร็จย่อมมาจากความคิดของคนในชุมชนเอง โดยวิธีการสร้างความเช่ือมั่นใน
ศกัยภาพให้แก่คนในชมุชนพบวา่ส่วนใหญ่ใช้การพูดคยุให้เห็นความส าคญัของการแก้ปัญหาโดย
คนในชมุชน รวมถึงการกระตุ้นและสร้างความเช่ือมัน่โดยผู้น าชมุชนหรือผู้น ากลุม่ 
 
“เราตอ้งเช่ือก่อนว่าปัญหามนัสามารถแก้ได ้คณุตอ้งเช่ือว่าชาวบา้นสามารถแก้ปัญหาเองได ้โจทย์
หรือปัญหามนัมาจากพ้ืนที ่ค าตอบมนัก็อยู่ทีน่ ัน่แหละ ข้ึนอยู่กบัว่าใครมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
ตอ้งท าใหช้าวบา้นเช่ือแบบนี้ก่อน ชาวบา้นท าได ้แก้ได ้ถา้ไม่เช่ือเร่ืองนี ้จบไปตัง้แต่แรก ก็ใหค้น

อ่ืนเขา้มาท า รฐัเขา้มาท า ชาวบา้นไม่ตอ้งท าอะไร.....” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง 
 

“รวมกลุ่มและพูดคยุเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ชาวบา้นว่าสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได”้  
(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 

 
“รูปธรรมในการจดัการปัญหาท าใหค้นเช่ือมัน่ว่าถา้มนัไม่เกิดจากความร่วมมือของชาวบา้น 

ปัญหาต่างๆ ก็คงเต็มหมู่บา้นเราอยู่... ที่ผ่านมาชุมชนของเรามนัมองอะไรก็ไม่ใช่เร่ืองของเรา เรา
ท าไม่ได ้จดัการไม่ได ้รอใหห้ลวงรอใหค้นขา้งนอกมาแก้ให ้มนัแก้ไม่ไดห้รอก หลายเร่ืองเรา
สามารถแก้เองได ้ท าไดดี้กว่ารอใหค้นอ่ืนมาแก้ใหอี้ก...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้าน 

หนองกลางดง) 
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3) ปรับความคิด: งานวิจยัไมใ่ช่เร่ืองยาก 
เมื่อได้คนท่ีมีอุดมการณ์ ร่วมกันและเช่ือมั่นว่าคนในชุมชนคือผู้

แก้ปัญหาของชมุชนได้ดีท่ีสดุ ส่ิงท่ีควรเสริมสร้างให้เกิดขึน้อีกประการคือ การปรับความคิดของคน
ท่ีจะเป็นนักวิจยัชุมชนให้เห็นว่างานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก ชาวบ้านก็สามารถท าวิจัยได้ เน่ืองจากท่ี
ผา่นมาแม้กระทัง่ในปัจจุบนัชาวบ้านก็ยงัมีความคิด ความเช่ือวา่งานวิจยัหรือการท าวิจยัเป็นเร่ือง
ของนักวิชาการ เป็นเร่ืองยากส าหรับชาวบ้าน ดงันัน้การปรับความคิดของคนท่ีจะร่วมเป็นนักวิจัย
ชมุชนให้เห็นวา่งานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น เพราะจะท าให้ชาวบ้าน
เกิดความเช่ือมัน่วา่ตนเองก็สามารถท าวิจัยได้ เป็นวิจัยแบบของชาวบ้าน เพ่ือการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทัง้เห็นว่างานวิจัยก็คือสิ่งท่ีชาวบ้านปฏิบัติในวิถีชีวิต วิธีการปรับ
ความคิดมีหลากหลายแบบ เช่น การชีแ้จงเพ่ือสร้างความเข้าใจและเห็นความส าคญัของการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชน การเปรียบเทียบการท าวิจัยคือวิถีชีวิต การเสริมสร้าง
ประสบการณ์จากพืน้ท่ีท่ีประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจยัแก้ปัญหา 

 
“ส่ิงแรกที่เขาตอ้งเคลียร์คือ ท ายงัไงก็ไดใ้หช้าวบา้นเคลียร์ความคิด ความเช่ือตรงนีก่้อนว่า 

งานวิจยัคือการ research เปรียบเทียบงานวิจยั เหมือนคณุเล้ียงกุ้ง เล้ียงปเูล้ียงปลา คณุไดร้ายได้
มา นัน่คืองานวิจยัแลว้ แต่เขาคิดว่างานวิจยัคือตอ้งมีเล่ม ตอ้งไดร้ับปริญญา เขามองแบบนี้ ก็ตอ้ง
เปล่ียนทศันคติอนันี้ก่อน ท าใหเ้ขาเช่ือว่าชาวบา้นก็สามารถท าวิจยัได ้วิจยัเป็นวิถี” (ลงสนาม: 

ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“ตอ้งท าใหช้าวบา้นเช่ือว่าก็ท าเองไดไ้ม่ยาก เม่ือท าเสร็จแลว้ความรู้นี้ ก็จะติดตวัเราที่ท าเป็นสมบติั
ของเราต่อไป” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนริมแมน่ า้มลู) 

 
1.2.2.2 ขัน้การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบ พบว่าหลงัจากท่ีปรับในเร่ืองของการคิดแล้ว ส่ิง
ส าคญัคือการลงมือปฏิบตัิหรือการลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ ในขัน้นีใ้ห้ความส าคญักับการลงมือ
ปฏิบตัิการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนของนกัวิจยัโดยอาศยักระบวนการวิจยั ในขัน้นีป้ระกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน ได้แก่ สร้างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม เรียนรู้จากการปฏิบัติ: ไปอย่างมวยวัด 
วิเคราะห์ตนเองหาพ่ีเลีย้งมาเติมเต็ม และปฏิบตัิซ า้ท าอย่างมีหลกัการและฐานคิด ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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1) สร้างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม  
การพัฒนาโจทย์วิจัย คือการท่ีนักวิจัยชุมชนร่วมกันคิดประเด็นท่ี

ต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันาท่ีมาจากความต้องการของชมุชนอย่างแท้จริง เป็นขัน้ตอนท่ีคอ่นข้าง
ใช้เวลาในการร่วมกันคิด ร่วมกันวิเคราะห์ และมาจากข้อมูลหลายส่วนของชุมชน เช่น ความ
เป็นมาของชมุชน สงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การพฒันาโจทย์วิจยัจะเป็นสิ่งท่ี
พานักวิจัยชุมชนเดินไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นท่ีต้องการ ทัง้นีพ่ี้เลีย้งท่ีเป็นนักวิชาการ
หรือผู้ ท่ีมีประสบการณ์มาก่อนมีสว่นส าคญัในการกระตุ้นและเสนอแนะการพฒันาโจทย์วิจยัให้แก่
นักวิจัยชุมชน โดยค านึงถึงสถานการณ์และบริบทของชุมชน เพ่ือให้ได้โจทย์วิจัยท่ีมีความ
เหมาะสมกบับริบท และสอดคล้องกบัสิ่งท่ีต้องการพฒันา 
 

“พอคยุกนัเร่ืองโจทย์ว่าเราเอาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแตใ่หม้นัตอบทกุมิติ อนันี้ก็เป็นหนา้ที่ของพ่ีเล้ียง
แลว้ที่ตอ้งมาคยุ พ่ีเล้ียงก็ตอ้งมาตัง้ค าถามว่าท าไมประตนู ้ามนัเป็นแบบนี้ โยนประเด็นใหช้วนคิด 
ตอนแรกเขามาวิจยัประตนู ้าบา้ง วิจยัเร่ืองน ้าบา้ง ก็หาโจทย์อยู่ 2 ปี คยุกนักว่าจะชดั โครงการ
รูปแบบการจดัการน ้าในล าคลอง ต าบลแพรกหนามแดงควรเป็นอย่างไร” (ลงสนาม: ชมุชนแพรก

หนามแดง) 
 

“เร่ิมจากการส ารวจประวติัศาสตร์ชุมชนก่อน ใหรู้้ว่าบา้นเรามีอะไรบา้งจะไดรู้้ว่าเรามีปัญหาอะไร 
มีจุดเด่นอะไรแลว้ค่อยเร่ิมท าวิจยั” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 

 
เมื่อได้โจทย์วิจัยแล้ว นักวิจัยชุมชนและพ่ีเลีย้งร่วมกันวางแผนการ

ด าเนินการตัง้แต่การสร้างความเข้าใจกับชมุชน การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ และการน าเสนอผล 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ให้หลงทาง หลงประเดน็ในยามท่ีต้องลงมือปฏิบัติจริง แต่ทัง้นี ้
แผนก็สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ท่ีพบระหวา่งการด าเนินการ 
 
“พอไดโ้จทย์แลว้ก็เขียนโครงการ พ่ีเล้ียงเอาไปปรับ แลว้ก็ของบประมาณจาก สกว. ในแผน มนัมี
เวทีแรก การสร้างความเขา้ใจ เวทีเก็บขอ้มูล ในเวทีเก็บขอ้มูลก็มีแตกอีกเป็นเวทีประวติัศาสตร์ 
เวทีเก็บขอ้มูล เวทีวิเคราะห์ขอ้มูล และเวทีน าเสนอขอ้มูล อะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนี้” (ลงสนาม: 

ชมุชนแพรกหนามแดง) 



  

 

116 

“ชาวบา้นไม่เช่ือในความถูกตอ้งและเป็นธรรมของการศึกษาของนกัวิชาการ เพราะที่ผ่านมาคน
ศึกษามกัจะเขา้ขา้งคนว่าจ้างเสมอ ชาวบา้นจึงรวมตวักนัท าการวิจยัคน้หาความจริงดว้ยตวัของ
พวกเขาเอง พฒันาโจทย์วิจยัจากพื้นที่ของตนเอง”  (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนริมแมน่ า้มลู) 
 

2) เรียนรู้จากการปฏิบตัิ: ไปอย่างมวยวดั 
การลงมือปฏิบัติของการพัฒนานักวิจัยชุมชน พบว่าเร่ิมต้นจากการ

ลงมือปฏิบัติตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีมี ตามแผนท่ีได้ร่วมกันวางไว้ โดยท่ีความรู้ ทักษะต่างๆ 
สามารถเติมเต็มได้ระหว่างทางการลงมือปฏิบตัิ มีเพียงการชีแ้จง ท าความเข้าใจในเบือ้งต้นให้แก่
นกัวิจยัชมุชนก่อนลงพืน้ท่ี เช่น ท าความเข้าใจเป้าหมายของการเก็บข้อมลูในแตล่ะครัง้ วิธีการเก็บ
ข้อมูล บทบาทของผู้ เก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้ สัมภาษณ์ ผู้ จดบันทึก ผู้ อ านวยความสะดวก เป็นต้น 
เพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนได้เรียนรู้และเผชิญกบัสถานการณ์จริงด้วยตนเองก่อนท่ีพ่ีเลีย้งจะให้เคร่ืองมือ
และเทคนิคตา่งๆ 
 
“เราก็ท าเลย แรกๆ พ่ีเล้ียงยงัไม่บอกอะไร ตอนเวทีสร้างความเขา้ใจ คนทัง้ 2 ฝ่ังไม่ถูกกนัอยู ่คน
น ้าจืด น ้าเค็ม ทีเ่ขาทะเลาะกนันะ เร่ืองประตูระบายน ้า ท าใหค้นไม่มาร่วมประชุม เราก็เชิญคนมา
หมดเลย หน่วยงานต่าง ๆ น ้าจืด น ้าเค็ม ทีนี้คนน ้าเคม็เป็นคนหลกัในทีมวิจยัก็เชิญคนน ้าจืดมา 

คนน ้าจืดไม่มีใครมาเลย” (ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

หลงัจากท่ีได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว นักวิจัยชุมชนจึงมาสรุปและ
สะท้อนผลการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร โดยมีทัง้การวิเคราะห์ตนเองและทีมเป็นผู้ วิเคราะห์ เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นจุดท่ีควรปรับปรุงว่ามีประเด็นใดบ้าง เพ่ือน าไปสู่การเติมเต็มทักษะ ความรู้ท่ี
ต้องการ 
 
“ก็มานัง่คยุกนัและเหน็ว่าเวทีใหญ่ๆ ที่คนมาเยอะๆ แบบนีม้นัไม่ไดผ้ล เขาก็เลยปรับแผนในการลง
ไปคยุกบัชาวบา้นเวทีย่อยๆ นดัแต่ละหมู่ 5 คน 7 คนมานัง่คยุ ก็คือเดินสาย ไปนัง่คยุเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจ ท าใหอ้นันีเ้ป็นเวทีที่ง่ายและไดข้อ้มูลที่คนเขา้ใจมากที่สดุ ก็ขนเก้าอ้ี ขนน ้า ขน

กระดานบอร์ดไป ไปนัง่คยุ 10 คน 20 คน ก็ลอ้มลงคยุใตต้น้ไมบ้า้งอะไรบา้ง ประมาณ 40 กว่า
เวที 40 กว่าครั้ง” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
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“อนัแรกคือใหล้งไปก่อน ลงไปเสร็จแลว้ค่อยกลบัมาคยุกนัว่าเป็นยงัไงบา้ง คือแต่ละคนก็จะมี
บทบาทอยู่แลว้อย่างจดบนัทึก คณุก็ตอ้งมีบนัทึกกลบัมาอยู่แลว้ว่าวนันี้ไปที่ไหน เป็นยงัไง มีใคร
พูดว่าอะไรบา้ง บนัทึกใหห้มดเท่าทีบ่นัทึกไดคื้อลองไปก่อนลองเท่าที่ท าไดแ้ลว้ค่อยกลบัมาคยุกนั

.....” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 
 

3) วิเคราะห์ตนเอง หาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ 
การวิเคราะห์ตนเองและหาพ่ีเลีย้งมาเติมเต็ม จากการศึกษาพบว่า

กระบวนการนีส้ามารถท าได้ตัง้แตก่่อนการลงมือปฏิบัติ และหลงัปฏิบตัิได้สกัระยะ เป็นการเสริม
ความรู้ ทกัษะ เทคนิค วิธีการตา่งๆ ให้แก่นกัวิจยัชมุชน จากการวิเคราะห์ร่วมกนัของนกัวิจยัชมุชน
วา่ตนเองยังขาดอะไร และต้องการเติมเต็มอะไร จากนัน้การเติมเต็มสามารถท าได้ทัง้การศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ และพ่ีเลี ย้งเป็นผู้ เติมเต็มหรือหาผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในแตล่ะประเดน็มาเติมเตม็ให้แก่นกัวิจยัชุมชน 
 
“พอลงไปแลว้มนัจะเห็นตวัเองว่าขาดอะไร..... เฮ้ยเราอยากเติมเร่ืองนี้เพราะว่าเราขาดเร่ืองนี ้เรา
เห็นตวัเองแลว้แหละ ก็รีบเติม หาทีมวิทยากรมาช่วยเติมเร่ืองที่เขาขาด พ่ีเล้ียงเป็นคนช่วยหา แต่
ว่าก่อนหา เราก็มาคยุก่อนว่าขาดอะไร ชวนเขาวิเคราะห์ตวัเอง ตอ้งถอดตรงนี้ใหช้ดัก่อน.....”  

(ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“การประชุมกลุ่มเล็กประมาณ 1-2 ครั้ง ระหว่างพ่ีเล้ียง และแกนน าชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ตนเอง 
การประชุมกลุ่มใหญ่ประมาณ 1 ครั้ง ของคนทัง้ชุมชนและพ่ีเล้ียง เพ่ือปรึกษาหารือสร้างขอ้ตกลง 

และเติมเต็มใหน้กัวิจยั” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนริมแมน่ า้มลู) 
 

“เม่ือก่อนเราท าไม่เป็น พอรู้ว่าท าไม่เป็นก็ไปอบรมกนัทีเ่กษตร 3 วนั มีทีมพ่ีเล้ียงช่วยสอนว่าเรา
ตอ้งท ายงัไง พูดกบัชาวบา้นยงัไง...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 

 
จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ตนเองและหาพ่ีเลีย้งมาเติมเต็ม นอกจาก

จะช่วยให้นกัวิจยัชมุชนเพ่ิมเติมทกัษะความรู้แล้ว ยงัช่วยกระตุ้นและสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัวิจยั
ชุมชนว่าตนเองสามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้ และจะสามารถท าได้ดีขึน้เมื่อได้มาเรียนรู้วิธีการ
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และเคร่ืองมือเพ่ิมเติม เมื่อได้เติมเตม็ส่ิงท่ีขาดแล้วก็เกิดความต้องการลงปฏิบตัิเพ่ือจะได้ทดลองใช้
ทกัษะ ความรู้ท่ีได้เรียนนัน่เอง 

4) ปฏิบตัิซ า้: ท าอย่างมีหลกัการและฐานคิด 
หลงัจากท่ีได้เพ่ิมเติมทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการต่างๆ แล้ว 

นักวิจัยชุมชนจึงได้ลงไปปฏิบัติตามวิธีการท่ีได้เรียนรู้มา ลงไปอย่างมีหลักการและฐานคิดมาก
ย่ิงขึน้ เช่น มีประเด็นค าถามท่ีชัดเจนขึน้ มีเทคนิควิธีการถามเพ่ือน าไปสู่ค าตอบในประเด็นท่ี
ต้องการ เทคนิคการจดบันทึก เป็นต้น นอกจากข้อมลูท่ีจะได้มีคณุภาพมากย่ิงขึน้แล้ว ยงัเป็นการ
ฝึกทกัษะและประสบการณ์ให้แก่นกัวิจยัชมุชนอีกด้วย  

ทัง้นี ้การลงปฏิบตัิซ า้หากมีพ่ีเลีย้งร่วมด้วยเพ่ือช่วยสงัเกตการณ์และ
ให้ค าแนะน าแก่นกัวิจยัชมุชนระหวา่งการลงปฏิบตัิซ า้ ก็จะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัวิจยั
ชมุชนมากขึน้ และเมื่อนักวิจัยชมุชนเกิดความมัน่ใจแล้วพ่ีเลีย้งจึงคอ่ยๆ ถอนตวัออกจากการร่วม
ลงพืน้ท่ีเพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนได้ลงปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ 

 
“อนันี้เราไดรู้้ว่าเราไม่รู้อะไรจากที่ไดท้ดลองลงไป พอลงไปแลว้ไม่ไดเ้ร่ืองก็มาเติม พอเติมเสร็จก็
ลองลงไปฝึกอีก ลองเอาวิชาที่ไดเ้รียนมาไปฝึกอีก ทีนี้พ่ีเล้ียงตอ้งช่วยใหบ้รรยากาศมนัโอเค คือลง
ไปครั้งนี้ตอ้งส าเร็จ พอส าเร็จปุ๊ บเขาก็จะมีก าลงัใจ ครัง้หนา้ตอ้งลงอีก.....” (ลงสนาม: ชมุชนแพรก

หนามแดง) 
 

“พอลงเร่ือยๆก็เร่ิมชินแลว้ พอท าเร่ือยๆ ก็ดีข้ึนๆ ทกุอย่างโอเคแลว้ มนัติดตวั เพราะทกุอย่างมนัท า
มาแลว้หลายๆ ครั้ง เร่ิมช านาญ และเช่ียวชาญ ท าบ่อยๆก็ช านาญ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“ไดบ้ทเรียนเยอะ คนอ่ืนก็เปล่ียนไปเหมือนกนัท าหลายๆ คร้ังมนัก็ชิน มนัท าใหเ้รารู้สึกเปล่ียนไป
ท าอย่างมีความรู้มากข้ึน กระตือรือร้นมากข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน” (วิเคราะห์เอกสาร: 

ชมุชนบ้างดงบงั) 
 

1.2.2.3 ขัน้การสังเคราะห์ผลและส่งต่อ  
กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนขัน้หนึ่งท่ีส าคญัหลงัจากการลงมือปฏิบัติ

คือการเรียนรู้การสงัเคราะห์ผลจากการปฏิบัติหรือการเก็บข้อมลู และส่งตอ่องค์ความรู้หรือข้อมลู
นัน้สูส่าธารณะ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู และน าไปสูก่ารถ่ายทอด



  

 

119 

ความรู้ท่ีได้จากการเก็บข้อมลูหรือปฏิบัติการวิจยัไปสูผู่้ อ่ืน ในขัน้นีป้ระกอบด้วย 2  ขัน้ตอน ได้แก่ 
ร่วมกนัคิดประมวลผลข้อมลูรวบยอด และน าเสนอเผยแพร่สูส่าธารณะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1) ร่วมกนัคิดประมวลผลข้อมลูรวบยอด 
การร่วมกนัคิดและประมวลผลข้อมลูรวบยอด เป็นการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมลูจากการท่ีนกัวิจยัชมุชนได้ลงมือปฏิบตักิารวิจยัหรือปฏิบตัิการแก้ปัญหาชมุชนโดย
อาศยักระบวนการวิจัย ซึ่งการร่วมกันคิดประมลผลนี ้พ่ีเลีย้งหรือนักวิชาการมีบทบาทส าคญัใน
การเป็นท่ีปรึกษาและกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ผล ประมวลผล ตัง้แต่การเรียบเรียงข้อมูล จัด
ระเบียบข้อมลู คดัแยก วิเคราะห์ จดักลุม่จดัประเภทของข้อมลูตามประเด็นท่ีได้จากการเก็บข้อมลู 
เช่น ลกัษณะทางกายภาพ สงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ การศกึษา เป็นต้น เพ่ือให้เห็นข้อมลูท่ีเก็บ
มาว่าเป็นอย่างไร จากนัน้จึงวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าสู่ประเด็นการแก้ปัญหาท่ี ต้องการว่าควร
แก้ปัญหาอย่างไร จากฐานข้อมลูท่ีได้มาจากชมุชน 
 
“พอไดข้อ้มูลมาแลว้ ขอ้มูลมนัเยอะ เราก็ชวนเขามาเรียบเรียงขอ้มูล โดยมีพ่ีเล้ียงชวนทีมวิจยัมา

เรียบเรียง วิเคราะห์ ลองจดักลุ่ม” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พ่ีเล้ียงชวนทีมวิจยัมาเรียบเรียงขอ้มูล ลองแยกเร่ืองบริบท เร่ืองวิถีชีวิต เร่ืองอาชีพ เร่ืองน ้า เร่ือง
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อะไรอย่างนี้ พอแยกแลว้จะเห็นขอ้มูล ก็ชวนวิเคราะห์เขา้เร่ืองน ้า ว่าควร
เป็นแบบไหน เขาก็ชวนกนัคิด วิเคราะห์ประตูน ้า ชาวบา้นเขาก็ช่วยกนัออกแบบประตูน ้าเป็นบาน
สวิง พอน ้ามาก็ใหส้วิงออก ถา้ไม่สวิงออกน ้าก็จะท่วมนาขา้ว พอท่วมนาขา้วก็เปิดออกมาฝ่ัง

น ้าเค็ม มนักระทบไปหมด” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“วิเคราะห์ขอ้มูล โดยเชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ และเชิงคณุภาพ ใช้กระบวนการกลุ่ม” 
(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านกลางดง) 

 
“ตอนเขียนรายงานก็เขียนเอง ชาวบา้นก็เขียนแบบชาวบา้นไดข้อ้มูลอะไรมาก็น าเสนอก่อนแลว้พ่ี

เล้ียงก็มาช่วยปรบัอีกที” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
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2) น าเสนอเผยแพร่สูส่าธารณะ 
เมื่อได้ข้อมลูจากการวิเคราะห์ รวมถึงแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาหรือ

วิธีการพัฒนาแล้ว จึงน าข้อมูลเหล่านัน้เผยแพร่ส่าธารณะ เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้และเป็นการ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูไปพร้อมๆ กนัด้วย เพราะคนในชมุชนเป็นผู้ให้ข้อมลูย่อมรู้วา่สิ่งท่ี
น าเสนอนัน้ตรงกบัสิ่งท่ีชมุชนต้องการหรือไม ่ 

การน าเสนอข้อมลูนอกจากจะเป็นการสะท้อนข้อมูลสู่คนในชุมชน
แล้วยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนถึงสิ่งท่ีจะด าเนินการต่อไปด้วย เป็นส่วนส าคญัของ
การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้ในชมุชน เพราะมีข้อมลูท่ีตรงกนัและเป็นข้อมลูท่ีมาจากชุมชนเอง 
รวมถึงยงัเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเข้ามาเป็นภาคีเครือขา่ยในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการ การให้ความร่วมมือในสิ่งท่ีเป็นทรัพยากรท่ีชมุชนต้องการ และการสนบัสนนุด้านบคุลา
การท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือมาช่วยเหลือชมุชน เป็นต้น 

 
“ก็ลองเอาขอ้มูลไปเสนอชาวบา้นว่าเขาโอเคไหม จากขอ้มูลที่เราไปคยุๆ มา” (ลงสนาม: ชมุชน

แพรกหนามแดง) 
 

“ไปบ่อยๆครับ แลว้ก็เอาภาพวาดไปใหเ้ขาดูว่ามนัประมาณนี้นะ แลว้ก็รอบแรกภาพวาดยงัไม่โอเค 
รอบหลงัเลยท าเป็น model ใหเ้ห็นเลย เหมือนของเล่นนะครับ ใหช้าวบา้นเขาดู แลว้ก็อธิบาย 
ชวนคยุว่าประมาณนี้โอเคไหม พอส่วนใหญ่เขาโอเคเราก็เอาภาพวาด โมเดล ไปเสนอหน่วยงาน

ทัง้ อบจ. กอรมน. หอการคา้ เพ่ือขอทดลองใช้” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“การจดักิจกรรมเผยแพร่งานวิจยัไทบา้น เช่น จดัประชมุในชุมชน จดันิทรรศการ ใหต้วัแทน
ชาวบา้นไปพูดในเวทีประชุมของอ าเภอหรือจงัหวดัหรือในเวทีประชุมทางวิชาการ จดัส่งส่ือที่ผลิต
ไปยงัหอ้งสมดุโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั ส่ือมวลชน หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง จดักิจกรรม
เปิดตวัหนงัสือวิจยัไทบา้นหรือเปิดตวัผ่านส่ือสารมวลชน การตระเวนแสดงละครหรือลิเกที่แทรก

เนื้อหาเก่ียวกบังานวิจยัทีท่ าส าเร็จ เป็นตน้” (ชมุชนริมแมน่ า้มลู) 
 

จากผลการศกึษากระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชนจากพืน้ท่ีต้นแบบทัง้พืน้ท่ีปฐม
ภมูิ และพืน้ท่ีทตุิยภมูิ จะเห็นได้วา่การพฒันามีส่วนขัน้ท่ีส าคญัได้แก่ ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลงั ขัน้
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การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ และขัน้การสังเคราะห์ผลและส่งต่อ ซึ่งในแต่ละขัน้ประกอบด้วย
ขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีขบัเคลื่อนการพฒันานกัวิจัยชมุชนให้สามารถใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหา
หรือพฒันาชมุชนของตนเองได้ โดยค านึงถึงสถานการณ์และบริบทของแต่ละพืน้ท่ีเป็นส าคญั โดย
กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัสรุปได้ดงัภาพประกอบ 9 

 

 

ภาพประกอบ 9 กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชนของพืน้ท่ีต้นแบบ 
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1.2.3 ผลจากกระบวนการพัฒนานักวจิัยชุมชน 
ผลจากกระบวนการพฒันานักวิจัยชุมชน พบผลทัง้ในระดบับุคคลและผลระดบั

ชุมชน ผลระดับบุคคล ได้แก่ เกิดความรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความรู้สึก และเกิด
ทกัษะ และผลระดบัชุมชน ได้แก่ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสงัคมวฒันธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1.2.3.1 ผลระดับบุคคล 
สิ่งท่ีสะท้อนจากการศึกษาในพืน้ท่ีจริงและจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ท าให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยชุมชนในระดับบุคคล ได้แก่ เกิดความรู้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และเกิดทกัษะ ดงัได้น าเสนอในแตล่ะประเดน็ตอ่ไปนี  ้

1) เกิดความรู้ 
จากการศึกษาพืน้ท่ี ต้นแบบ พบประเด็นด้านความรู้ท่ี เกิดจาก

กระบวนการพฒันานักวิจัยชมุชน ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั ความรู้องค์ประกอบของการวิจัย  
และความรู้ด้านการน ากระบวนการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1.1) ความรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยั 
ผลจากการพฒันานักวิจัยชมุชน สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ด้านความรู้ของนักวิจัยชุมชน คือ นักวิจยัชมุชนรู้วา่ขัน้ตอนการท าวิจัยชุมชน โดยสะท้อนขัน้ตอน
การท าวิจยัท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน ตัง้แต่การคิดค้นหาโจทย์วิจัย เก็บข้อมลู วิเคราะห์
และสรุปผลการวิจัย รวมถึงการคืนข้อมูลสู่สาธารณะ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยัของนักวิจัยชุมชนจากการได้เรียนรู้และลงมือปฏิบตัิจากการแก้ปัญหาในชุมชน
ของตนเอง 

 
“ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้จากงานวิจยัชาวบา้นคือไดแ้นวคิด ก็คือกระบวนการมีส่วนร่วม โจทย์ตอ้งมาจาก
ชุมชน และแผนการท างาน โดยกระบวนการวิจยัมีหลายอย่าง แต่ตอ้งเร่ิมจากโจทย์วิจยัทีม่าจาก
ชุมชน จากนัน้สร้างความเขา้ใจ เก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลที่ได ้สรุปผล คืนขอ้มูลสู่ชุมชน และ

ทดลองแก้ปัญหา.....” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“งานวิจยัก็ตอ้งมีการลงพ้ืนที่เก็บขอ้มูลถกูไหมคะ ก็จะตอ้งลงไปทกุต าบล ทกุหมู่บา้น แลว้ก็ต าบล
ใกลเ้คียงเพ่ือหาขอ้มูล... เราจะไม่สามารถไปคยุกบัชาวบา้นไดเ้ลย ถา้เราไม่มีขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลที่ได้

ก็มาจากกระบวนการวิจยั.....” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
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“ทีมเราท างานดว้ยกนัใหท้กุคนไดร่้วมกนัคิดระดมสมอง มีเร่ืองตดัสินใจร่วมกนั ลงมือท าพร้อมกนั 

รับผลประโยชน์ดว้ยกนั...”  (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

จากการท่ีนักวิจัยชุมชนสะท้อนความรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัย 
ท าให้เห็นวา่กระบวนการพัฒนานกัวิจยัชมุชนสง่ผลตอ่การพฒันาด้านความรู้ให้แก่ชาวบ้านท่ีเป็น
นกัวิจยั โดยผา่นกระบวนการพฒันาตัง้แตข่ัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลงั ลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ และ
สงัเคราะห์ผลและสง่ตอ่ 
 

1.2) รู้วา่วิจยัใช้แก้ปัญหาได้ 
จากการสะท้อนผลของชุมชนท่ีใช้กระบวนการวิจัยในการ

แก้ ปัญหาของชุมชน ท าให้ เห็นว่าส่งผลให้คนท่ีเป็นนักวิจัยชุมชนเกิดความรู้ในการน า
กระบวนการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการต่อยอดกระบวนการคิดให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆ ต่อไป ทัง้แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน และใช้ในการแก้ปัญหาของบุคคล 
เช่น นักวิจัยชุมชนรู้ว่าวิจัยน าไปสู่การหาสาเหตุของปัญหา น าไปสู่การวิเคราะห์และหาแนว
ทางการแก้ปัญหา น าไปสู่การน าเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการด าเนินการ เป็น
ต้น 

 
“ของเราเกิดจากปัญหาในพ้ืนที่ทีช่าวบา้นแกปั้ญหากนัไม่ได ้แลว้มีปัญหากบัโรงงานดว้ย จึงแก้ไข
โดยใชก้ระบวนการวิจยัของงานทอ้งถ่ินนะคะ ก็พฒันาโจทย์ข้ึนมา ตัง้แต่ปี 43 จนถึง45 กว่าจะได้

โจทย์วิจยัที่ไม่กระทบกบัใครนะ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พอเรารู้ว่าวิจยัแก้ปัญหาได ้ทีมวิจยัเราก็แตกออกไปเป็นโครงการอ่ืนๆ โครงการบา้นมัน่คง ใช้
กระบวนการวิจยัไปต่อยอดการแกปั้ญหาในพ้ืนที ่ใช้กระบวนการวิจยัแบบเดียวกนักบัการลงพ้ืนที่

เก็บขอ้มูล ไปเจอปัญหาความเดือดร้อนโดนไล่ที่.....” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“การวิจยัเป็นการหาแนวทางที่จะมาแกปั้ญหา ช่วยเหลือแก้ไข เราท านาก็ท าวิจยัไดเ้ช่นกนั เราตอ้ง
ปฏิบติัไปดว้ย เช่น วิจยัเร่ืองปุ๋ ยท าท าดว้ยเปรียบเทียบดว้ยว่าแบบไหนดี ก็เป็นวิจยัของเรา”  

(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 
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จากการท่ีชาวบ้านนักวิจัยเห็นว่างานวิสามารถใช้แก้ปัญหาได้ 
ท าให้เกิดการต่อยอดน างานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาด้านอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชมุชน 
 

2) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ความรู้สกึ 
การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สกึ เป็นการเปลี่ยนแปลงภายใน

จิตใจของนกัวิจัยชุมชน ท่ีสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เปลี่ยนความรู้สกึ และน าไปสู่
ความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงให้เกิดการปฏิบตัิ ดงัจะได้น าเสนอตอ่ไปนี  ้

2.1) เปลี่ยนความคิด 
2.1.1) เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
การเป็นนักวิจัยชุมชนของชาวบ้าน ท าให้เกิดความเช่ือมั่นใน

ศกัยภาพของตนเองว่าชาวบ้านก็สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ ไม่ต้องพึ่งพาภายนอกดงัเช่นท่ี
ผ่านมา ท าให้เมื่อชุมชนประสบกับปัญหาต่างๆ หรือมีความต้องการท่ีจะพัฒนาชุมชน นักวิจัย
ชมุชนและคนในชุมชนก็พร้อมท่ีจะร่วมกันคิด ร่วมกนัวางแผน และร่วมกันลงมือปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
ปัญหานัน้ๆ โดยชมุชนเอง ด้วยฐานความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองวา่สามารถท าได้ 
 

“มนัท าใหเ้รามัน่ใจมากข้ึนว่าเราท าไดส้ามารถแก้ปัญหาได ้แลว้ก็พอไปท าเร่ืองอ่ืนก็ใช้
กระบวนการเดียวกนั ก็ย่ิงท าใหเ้รามัน่ใจมากย่ิงข้ึน” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“ใหค้วามส าคญัและเช่ือมัน่ในการแก้ไขปัญหาดว้ยตนเองมากกว่าที่จะรอคอยความช่วยเหลือจาก

ผูอ่ื้น” (ลงสนาม: ชมุชนบ้านดงบงั) 
 

2.1.2) คิดวา่งานวิจยัไมใ่ช่เร่ืองยาก 
นกัวิจยัชมุชนเมื่อได้ลงมือปฏิบตัิและผา่นกระบวนการคิดบนฐาน

การท างานวิจัยชุมชน โดยกระบวนการมีสว่นร่วมแล้ว สิ่งท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งคือ
เกิดความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับงานวิจัย เห็นว่า “งานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก” นักวิจัยชุมชน
สะท้อนวา่แต่เดิมมองว่างานวิจยัเป็นเร่ืองของนักวิชาการ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลยั ชาวบ้าน
ธรรมดาไม่สามารถท าวิจัยได้ แต่เมื่อได้ลองท างานวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ีเป็นการพฒันาโจทย์มา
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จากชุมชน ปัญหาของชุมชน และสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ ความคิดเร่ืองงานวิจัยจึง
เปลี่ยนไป มองวา่งานวิจัยชาวบ้านก็สามารถท าได้เพราะเป็นงานวิจัยของชมุชน คนท่ีรู้ดีท่ีสดุก็คือ
ชาวบ้านในชมุชน 
 
“ความคิดปา้เปล่ียนนะ แรกๆ ก็ยากมากกบัการทีเ่ราจบแคป่.4 แลว้ตอ้งมาท าวิจยัแตเ่ราก็อดทนจน
ท ามนัส าเร็จ พอท าไดโ้ครงการต่อไปเราก็ใชก้ระบวนการแบบเดิม เปล่ียนเร่ืองเราก็ท าไดห้มด...” 

(ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พอจบเร่ืองน ้าคนกลุ่มเดิมก็ดูแลเร่ืองน ้าไป พอเราเปล่ียนเร่ือง เช่น เร่ืองถนน ก็มีคนกลุ่มใหม่เขา้
มา โดยเราใช้กระบวนการเดิม พอจบโครงการคนกลุ่มนี้ก็เขา้มาดูแลต่อ งานวิจยัไม่ใช่เร่ืองยาก

ส าหรับชาวบา้นอีกต่อไป” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“เก็บขอ้มูลสนกุ เรามาวางแผนกนัว่าใครสนิทกบับา้นไหนก็ไปเก็บบา้นนัน้บา้นไหนเขา้ยากก็ใหค้น
ที่มีฝีมือหน่อยเขา้ไป คิดว่างานวิจยัไม่ยากเกินความสามารถของเรา...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชน

บ้านหนองอ้อ) 
 

2.1.3) คิดอยากแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน 
สิ่งท่ีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งจากการเกิดนักวิจัย

ชมุชน คือคนในชุมชนเกิดความคิดอยากแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จากปัญหาเรือ้รังท่ีรอคอย
การช่วยเหลือจากภายนอก ก็กลายเป็นคนในชุมชนลุกขึน้มาแก้ไขด้วยตนเองโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดงันัน้การแก้ปัญหาท่ีมาจากชุมชนจึงจะเป็นการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จากโครงการแก้ปัญหาเร่ืองเดียว เมื่อท าส าเร็จก็เกิดการขับเคลื่อนเป็น
โครงการถดัๆ ไป โจทย์วิจยัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัญหา หรือความต้องการในการพฒันา 
 
“โครงการที่ 2 พ่ีเล้ียงปล่อยแลว้ เร่ืองสวสัดิการ อนันี้ไม่ไดเ้ร่ิมจากปัญหา เร่ิมจากความอยาก

มากกว่า พ่ีแมวกบัพ่ีนอ้งเร่ิมเขา้มาตอนโครงการที่ 2 เป็นเร่ืองเย็น สบายๆ ไม่ตอ้งปะทะ เป็นเร่ือง
สร้างความเขา้ใจ”  (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
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“เราอยากทีจ่ะแก้ปัญหาคือตอนแรกอย่างแมว พ่ีนอ้ง เนี่ยไม่ใช่ทีมแรก แต่เขา้ใจกระบวนการใช้วิธี
ซึมซบัซึมซบังานวิจยัโดยการที่เขาบอกว่าวนัที่ 1 ของทกุเดือนเนีย่ ตรงนี้เป็นกรรมการกลุ่ม ท า
ตัง้แต่ปี 45  เร่ิมตัง้แต่งานวิจยัแต่ว่าพวกเรานี่แค่ fighting จะเป็นผูช้ายที่ออกไป work ไปเก็บ

ขอ้มูลตามที่ต่างๆ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“การจะเร่ิมตน้ท าวิจยันัน้วิจยัท าไดห้ลายแบบ พอไดม้าท าก็ท าใหอ้ยากใช้วิจยัในการแก้ปัญหา
ของเรา ซ่ึงงานวิจยัชุมชนควรเร่ิมจากปัญหาของชุมชน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 

 
 

2.1.4) คิดใช้เหตแุละผลในการแก้ปัญหา 
การใช้เหตุผลในการแก้ ปัญหา เป็นผลจากการฝึกฝนการ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ของนักวิจยัชุมชน นกัวิจยัชมุชนเรียนรู้จากการใช้ข้อมลูเพ่ือพดูคยุ ชีแ้จง ถึง
ท่ีมาท่ีไปของสาเหตปัุญหาท่ีเกิดขึน้ มีเหตแุละผลในการปฏิบัติหรือการจะกระท าแต่ละอย่าง ไม่
ตดัสินใจโดยใช้ความเห็นชอบจากเสียงสว่นใหญ่โดยไมม่ีเหตผุลประกอบการตดัสินใจ ดงัเช่น การ
ขอความเห็นชอบในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง คนในชมุชนต้องมีการแสดงเหตผุลประกอบความคิดเห็นของ
ตนเองเพ่ือให้กลุม่ยอมรับ เป็นต้น 

 
“ไม่มีการขอมติในที่ประชุมนะคะเราจะใช้เหตผุลส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์จะใช้เหตุผลของเราความคิด
ของเราไม่ได ้ถา้ไม่เห็นดว้ยเขาก็จะถอนแต่จะไม่มีการยกมือว่าคนนี้เห็นดว้ยคนนี้ไมเ่ห็นดว้ยเพราะ

จะเป็นการสร้างความแตกแยกใหก้บัทีม...” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“การท างานของที่นีจ่ะเนน้การใช้เหตผุล กรรมการทกุคนจะตอ้งเปิดใจใชเ้หตผุลเป็นหลกัไม่มีการ
ใช้อารมณ์นะคะ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามดง) 

 
“ใช้วิธีสร้างฉนัทามติ คือใชเ้หตใุช้ผลในการคยุกนั มาพูดคยุทบทวนกนัก่อนว่าในรอบเดือนมี

ปัญหาอะไร เอามาสงัเคราะห์ก่อน ถา้มีปัญหาเรามองไปที่สาเหตแุละเราก าหนดกฎเกณฑ์กติกา
ว่าเราจะแก้ไขดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองกลางดง) 
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จากผลการพัฒนานักวิจัยชุมชนเห็นได้ว่านักวิจัยสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการคิด ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน เช่น คิดว่างานวิจยัไมใ่ช่เร่ืองยาก 
คิดอยากแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่งการเปลี่ยนการคิดนของชาวบ้านท่ีเป็นนักวิจัยนีท้ าให้
ชาวบ้านเร่ิมเกิดพลงัในการน าพาการพฒันาและแก้ปัญหาชมุชนโดยอาศยักระบวนการวิจยั 

 
2.2) เปลี่ยนความรู้สกึ 

2.2.1) เกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่งานวิจยั 
นกัวิจยัชมุชนเมื่อสามารถใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาได้

ส าเร็จ ส่ิงท่ีตามมาคือเกิดความรู้สกึดีตอ่งานวิจยั งานวิจยัไมใ่ช่ยาขมส าหรับชาวบ้านอีกตอ่ไป แต่
กลบักลายเป็นสิ่งท่ีชาวบ้านใช้เป็นกระบวนการในการขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาของชมุชน 

 
“งานวิจยัส าหรบัพวกเราตอนนีเ้ป็นเร่ืองที่สนกุ เราสามารถใชเ้พ่ือแก้ปัญหาไดท้กุเร่ือง เราใช้

กระบวนการคิด กระบวนการท า เราไม่ไดต้อ้งท าออกมาเป็นวิจยัทกุช้ิน แต่ใช้กระบวนการเขา”  
(ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“ถา้เราคิดว่าเราท าไดเ้ราก็ท าได ้แลว้เราก็ไดค้วามรู้ไดมิ้ตรภาพไดส่ิ้งดีๆ เพราะการท าเวทีวิจยัเนี่ย

ก็จะมีการท าร่วมกนัไม่ใช่แค่ในพ้ืนที่แต่เรามีเครือข่าย รู้จกักนัก็เพราะเวทีเครือข่ายนกัวิจยั”  
(ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“เม่ือก่อนไม่รู้จกัค าว่าวิจยัหรอก ถา้เป็นนกัวิชาการพูดถึงวิจยัก็จะเป็นแบบหน่ึง แต่ส าหรับ

ชาวบา้นชาวไร่ชาวนา เราท านาก็ท าวิจยัไดเ้ช่นกนั ท าอะไรก็อยากใหท้ าในเชิงวิจยั” (วิเคราะห์
เอกสาร: ชมุชนบ้างดงบงั) 

 
2.2.2) รู้สกึเห็นคณุคา่ของการวิจยั 
สิง่ท่ีสะท้อนความรู้สกึเห็นคณุค่าของงานวิจัยของนกัวิจัยชุมชน 

คือการใช้กระบวนการวิจยัมาเป็นฐานคิดในการแก้ปัญหาของชมุชน เน่ืองจากเห็นวา่งานวิจยันัน้มี
คุณค่า สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง ภายใต้กระบวนการวิจัยมีข้อมูลท่ีมาจากการเก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบของนกัวิจยัชุมชน มีการด าเนินการอย่างมีสว่นร่วม มีการวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมลู และเช่ือมโยงไปสูก่ารวางแผนการแก้ปัญหาท่ีมาจากข้อมลูท่ีเป็นสถานการณ์จริงจากบริบท



  

 

128 

พืน้ท่ี จึงท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างถูกทิศทาง ดงันัน้ชาวบ้านจึงเกิดการเห็นคณุค่าของการ
วิจยัท่ีมีกระบวนการท่ีช่วยให้แก้ปัญหาของชมุชนได้ 

 
“พอไดท้ าก็ท าใหเ้หน็ว่างานวิจยัมนัช่วยแกปั้ญหาที่ยากๆไดน้ะเพียงแตเ่รารู้จกัน ามาใช ้เราก็จะ

เห็นคณุค่างานการท าวิจยั” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“วิจยัเนี่ยดีนะท าใหเ้รารู้ปัญหาว่าตอนนี้พ้ืนที่เรามีปัญหาอะไร แลว้เราก็เอากระบวนการทกัษะไป
ใชเ้ก็บขอ้มูลเอามาแกปั้ญหา...” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“วิจยัท าใหส่ิ้งทีท่ าประสบความส าเร็จ คือมีกินมีใช ้มีเงินใหห้ลานไปโรงเรียน นอกจากนี้ความ

เป็นอยูก็่ดีข้ึน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 
 

2.2.3) รู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน 
การท่ีคนในชมุชนได้มีสว่นร่วมในการด าเนินการวิจยั หรือเป็นทีม

นกัวิจยัชมุชน ท าให้เกิดความรู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน จากการได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน และการได้เข้าไปคลุกคลีตี โมงระหว่างการเก็บข้อมูล ท าให้ได้เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ชมุชนจากเร่ืองท่ีได้ศกึษา สิ่งท่ีไมเ่คยรู้เก่ียวกบัชมุชนก็ได้รู้ รู้รากเหง้าของชมุชน และ
อยากเป็นสว่นหนึ่งในการท าประโยชน์เพ่ือชมุชนในฐานะท่ีตนเองเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน 

 
“เม่ือก่อนผมไม่ไดส้นใจงานชุมชนเลย ก็เป็นเดก็วยัรุ่นทัว่ไปที่ไปเรียนแลว้ก็กลบับา้น พอพ่อเขา
ชวนมาท าก็ท าใหเ้หน็ว่าเออชุมชนของเรามีอะไรเยอะนะ ไดเ้ปิดโลกกวา้ง และพอไดม้าเป็นพ่ีเล้ียง
ไดช่้วยเหลือใหน้กัวิจยัชุมชนเขาแก้ปัญหาไดก็้รู้สึกภูมิใจและก็รู้สึกว่าชุมชนเป็นของเราทกุคน เรา

ตอ้งช่วยกนัดูแล” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“มนัตอ้งเร่ิมจากปัญหาก่อน พอเราเขา้มาช่วยกนัแกเ้ราก็รู้สึกว่าก็ท าประโยชน์ใหชุ้มชน ก็เป็นส่วน
หน่ึงที่มีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ของชุมชน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 

 
2.2.4) รู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชมุชน 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัชาวบ้านของนกัวิจยัชมุชน 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ปัญหานัน้ๆ ได้ ชุมชนกลบัมารักใคร่สามคัคี ปรองดอง 
การเปลี่ยนแปลงจากโครงการพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการวิจัย ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท าให้คนท่ีท างานเพ่ือชุมชนหรือนักวิจัยชุมชนเกิดความ
ภาคภมูิใจท่ีตนเองเป็นสว่นหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ให้แก่ชมุชน 
 
“ผลการเปล่ียนแปลงมนัเกิดข้ึนจริง พอเราเหน็เราก็ภูมิใจนะ ถึงแมบ้างทีมนัจะไม่ใช่พ้ืนที่เรา พอ
เราไปท าเราก็ภูมิใจ เราเห็นการเปล่ียนแปลงเราก็ผูกพนักบัพ้ืนทีน่ัน้...” (ลงสนาม: ชมุชนแพรก

หนามแดง) 
 

“เรามาท าตรงนีเ้หน็การเปล่ียนแปลง สามารถลดความขดัแยง้ในชุมชนไดก็้ดีใจนะ ภูมิใจที่ตวัเองมี
ส่วนในการช่วยเหลือชุมชน...” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“มีความภูมิใจ มีศรัทธา แลว้ก็จะมีความสขุตลอดเวลา ปัญหาทีม่ีมาก็จะแก้ไขได”้  

(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

จากการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สกึของนกัวิจยัชมุชน 
จากกระบวนการพัฒนานกัวิจยัชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนเร่ิมเกิดความคิดอยากแก้ปัญหาและ
พฒันาชุมชนของตนเอง เน่ืองจากมองเห็นหาทางในการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และ
การแก้ปัญหาท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ช่วยให้การด าเนินการต่างๆ ได้รับความเห็นชอบและ
ความร่วมมือจากคนในชมุชน ลดความขดัแย้งในชมุชน 

 
2.3) มีความพร้อมในการน าความรู้สูก่ารปฏิบตัิ 

2.3.1) พร้อมท่ีจะเสียสละเวลาเพ่ือสว่นรวม 
นกัวิจยัชมุชนสะท้อนถึงความพร้อมในการน าความรู้สูก่ารปฏิบัติ

ในมิติของความพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาในการท างานเพ่ือสว่นรวม เมื่อมีความรู้ความเข้าใจ ก็เกิด
ความคิดอยากแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย เมื่อชุมชนส่วนรวมมีปัญหาก็พร้อมท่ีให้การ
ช่วยเหลือ หรือประเด็นการพฒันาก็พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและเป็นทีมน าพาให้เกิดการท างาน
เพ่ือชมุชน 
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“เราไดท้ าตรงนีน้ะ พอไดใ้ช้กระบวนการวิจยัท าแลว้เราท าเป็น พอเร่ืองใหม่เขา้มาก็พร้อมจะเผชิญ

และใช้กระบวนการนี้แหละในการเดินเร่ือง” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“แกนน าของชุมชนก็มีความเขม้แข็ง มีความพร้อมเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปฏิบติัต่อทกุคนเท่าเทียม
กนั ใหค้ าปรึกษาและใหค้ าแนะน าแก่สมาชิกในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชน

บ้านสามขา) 
 

2.3.2) พร้อมท่ีจะรับฟังอย่างใสใ่จ และปรับปรุงให้ดีขึน้ 
นกัวิจยัชมุชนสะท้อนผลจากการท างานวิจัยเพ่ือชุมชนท าให้เกิด

คณุลกัษณะท่ีพร้อมท่ีจะรับฟังอย่างใสใ่จ และปรับปรุงให้ดีขึน้ จากประสบการณ์ท่ีได้ท าวิจัยของ
นกัวิจัยชมุชนทัง้ประสบการณ์จากการเรียนรู้จากแหลง่ความรู้ตา่งๆ และจากการลงมือปฏิบัติการ
วิจยั สง่ผลให้นกัวิจยัชมุชนสะท้อนการเป็นผู้ ฟังท่ีดี คือมีความพร้อมท่ีจะรับฟังอย่างใสใ่จ ทัง้ใสใ่จ
ในรายละเอียดจากผู้ ให้ข้อมูล และความคิดความรู้สึก รวมถึงมีความพร้อมรับฟังเสียงสะท้อน
ระหวา่งลงมือปฏิบตัิและหลงัการปฏิบตัิทัง้จากเพ่ือนนกัวิจยั จากพ่ีเลีย้ง และจากคนในชมุชน 

 
“เวลาไปคยุกบัชาวบา้นพอไดท้ าเร่ือยๆ เราก็พร้อมจะฟังเขาอย่างตัง้ใจและใส่ใจว่าเขาพูดอะไร จบั
ประเด็นใหไ้ด ้และเม่ือเขาเหน็เราใสใ่จชาวบา้นก็อยากจะเล่า ครั้งแรกอาจไม่ไดใ้ส่ใจ พอฝึกบ่อยๆ 

เราก็พร้อมรับฟังอย่างเขา้ใจมากข้ึน” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 
“ลงพ้ืนที่เสร็จเราก็จะมานัง่คุยกันเพ่ือสะทอ้นส่ิงที่ท า ซ่ึงต้องเปิดใจนะเวลาพ่ีเล้ียงหรือว่าคนที่ไป
กบัเราบอกจุดที่จะตอ้งปรับ ก็เอาไวป้รับครั้งต่อไปใหดี้ข้ึน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 

2.3.3) พร้อมท่ีจะลงมือท าวิจยัอย่างจริงจงั 
ผลจากกระบวนการพัฒนานักวิจยัชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงความ

พร้อมท่ีจะท าวิจยัของนกัวิจยัชมุชน โดยนกัวิจยัชมุชนเมื่อได้เรียนรู้และมีประสบการณ์แล้ว เห็นว่า
กระบวนการวิจัยน ามาซึ่งการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน นักวิจัยชุมชนก็เกิดความพร้อมใช้
กระบวนการวิจัยในการขบัเคลื่อนการพฒันาชุมชนด้านอ่ืนๆ ต่อไป หรือเมื่อชมุชนประสบปัญหา
นกัวิจยัชมุชนจะสะท้อนวิธีการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการวิจยั 
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“ไม่ว่าอะไรจะเขา้มาเราก็พร้อมที่จะท านะ ท าโดยที่ใช้กระบวนการวิจยันี่แหละ เราเรียนรู้
กระบวนการแลว้เอาไปปรับใช้ ”...)ชมุชนแพรกหนามแดง(  
 

“ตอ้งแก้ปัญหาดว้ยวิจยันะ วิจยัช่วยแก้ปัญหาของเราได ้เราก็ใช้วิจยัในการแก้ปัญหาเร่ืองอ่ืนถา้มี
อีกก็พร้อมท า” (ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 

 
จากการสะท้อนการมีความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติของ

นักวิจัยชุมชนท าให้เห็นว่ากระบวนการวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
อย่างแท้จริง นักวิจัยชุมชนจึงมีความพร้อมท่ีจะน ากระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติเมื่อต้องการ
พฒันาและแก้ปัญหาของชมุชน 

 
3) เกิดทกัษะ 

การพัฒนานักวิจัยชุมชน สิ่งท่ี ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาได้อย่าเป็น
รูปธรรมคือ ทักษะท่ีเกิดขึน้กับนักวิจัยชุมชน เป็นสิ่งท่ีเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ และการ
ฝึกฝน จนท าให้เกิดความช านาญและกลายเป็นทักษะท่ีติดตัวชาวบ้านท่ีเป็นนักวิจัย จาก
การศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบพบการเกิดทกัษะของนกัวิจยัดงันี ้

3.1) ทกัษะการฟังและจบัประเดน็ 
การฟังและจับประเด็น เป็นทักษะท่ีปรากฏหลงัจากชาวบ้านใน

ชมุชนได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการวิจยั เป็นทกัษะหนึ่งท่ีส าคญัในการท าวิจยัชมุชน เน่ืองจากต้องมี
การพดูคยุ เก็บข้อมลู ค้นหาปัญหาจากชมุชน การฟังจึงเป็นสิ่งท่ีชาวบ้านนกัวิจยัได้เรียนรู้จากการ
ท างานวิจยั อนัเกิดจากการเรียนรู้จากพ่ีเลีย้ง ฝึกฝนการเก็บข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาชมุชน 

 
“เม่ือก่อนแรกๆก็ไม่รู้เร่ืองอะไร ฟังก็ฟังไปอย่างนัน้จบัอะไรไม่ไดเ้ลย มนัก็เลยท าใหเ้ราตอ้งกลบัมา
เติมเต็มตวัเองและไปฝึกใหม ่พอฝึกไปเร่ือยๆ ก็เร่ิมมีทกัษะ เร่ิมจบัประเด็นและชวนชาวบา้นคยุ

ต่อไป” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“ฟังแลว้ตอ้งจบัประเด็นใหไ้ดว่้าเขาพูดเร่ืองอะไร พวกนีม้นัตอ้งฝึกฟังบ่อยๆ ทกัษะต่างๆ เป็นส่ิงที่
ตอ้งฝึกฝน ท าบ่อยๆก็ท าเอง” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 
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3.2) ทกัษะการตัง้ค าถาม 
นกัวิจยัชุมชนสะท้อนการมีทกัษะการตัง้ค าถามจากการได้ฝึกฝน

การท างานวิจัยชมุชน ทัง้ทกัษะท่ีได้เรียนรู้จากพ่ีเลีย้งและทกัษะจากภาคสนาม ท าให้นักวิจัยถาม
เป็นและได้ข้อมลูท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ มีเทคนิคการถามเพ่ิมขึน้ เช่น การรู้จักวิธีการตัง้
ค าถาม การสร้างสมัพันธภาพ รู้จกัการตะลอ่มถาม เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีต้องการ ไมน่ าประเดน็ความ
ขดัแย้งมาเป็นประเดน็ในการพดูคยุ 

 
“ถามนี่ก็ตอ้งถามตะล่อมนะ ตอ้งมีวิธีการถาม ไม่เอาเร่ืองความขดัแยง้เขา้ไปถามเพราะถา้เอาเขา้
ไปนี่จบเลย ชาวบา้นไม่คยุดว้ยเพราะเขาก็ไม่อยากตอบ แต่เราตอ้งถามเร่ืองความเป็นอยู่ เช่น 

เม่ือก่อนคนแถวนี้อยู่ยงัไง มีชีวิตเป็นยงัไง เขาก็จะอยากเล่าละ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“เขาก็ตอ้งเก็บขอ้มูลจากชาวบา้น เก็บจากพวกเรานี่แหละ เพราะว่าพวกเราอยู่ในบา้นของพวกเรา
เราจะรู้ ถา้อาจารย์เขาช้ีแนะเรา เราก็ปฏิบติัตาม เราก็คิดของเราเองว่าเราจะลงไปถามขอ้มูลคน

นูน้คนนี้ ตัง้แต่สมยัไหน ท าอะไรมา” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“เร่ิมค าถามอุ่นเคร่ืองดว้ยการถามถึงเร่ืองที่ก าลงัอยูใ่นความสนใจหรือพูดคยุในเร่ืองที่ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ก าลงัท าอยู่ ก็เป็นทกัษะอย่างหน่ึงในการถาม” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 

 
3.3) ทกัษะการอา่น 

การอ่านเป็นอีกทักษะหนึ่งท่ีนักวิจัยชุมชนสะท้อนให้เห็นว่า
เกิดขึน้จากการท่ีได้ฝึกฝนการท างานวิจยัชุมชน ในแตล่ะประเดน็ท่ีนกัวิจัยชมุชนท าวิจยั ก่อนท่ีจะ
ไปคุยกับชาวบ้านหรือน าเสนอประเด็นต่อทีมวิจัย หรือแม้แต่การคิดโจทย์วิจัย สิ่งหนึ่งท่ีนักวิจัย
ชุมชนต้องท าคือการหาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีต้องการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต เอกสารหลกัฐานในชมุชน เป็นต้น ท าให้นักวิจัยชุมชนได้ฝึกทกัษะการอา่น อ่านแล้ว
จบัประเดน็ อา่นอย่างมีหลกัการ เพ่ือน าสิ่งท่ีได้อา่น ได้ศกึษานัน้มาเป็นข้อมลูในการน าเสนอและ
พดูคยุตอ่ไป 

“ก่อนที่เราจะคยุกบัชาวบา้นเราตอ้งมีขอ้มูลก่อนบางส่วนจะไดมี้ประเด็นไปคยุกบัเขา ขอ้มูล
บางอย่างก็ตอ้งหาตอ้งอ่าน อย่างเร่ืองการจดัสวสัดิการเราก็ตอ้งอ่านไปมนัก็ไดฝึ้กการอ่านดว้ย” 

(ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
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“การอ่านก็จ าเป็น เพราะก็ท าใหมี้ขอ้มูลเพ่ิมเติม บางคร้ังตอ้หาขอ้มูลเพ่ิมจากที่อ่ืน ก็ตอ้งไปอ่าน” 

(ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

3.4) ทกัษะการเขียน 
การเขียนเป็นอีกทักษะประการส าคญัท่ีเป็นสิ่งท่ีติดตัวนักวิจัย

ชุมชน จากชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพทั่วไป ไม่ค่อยได้เก่ียวข้องกับการเขียนเอกสารกลบัต้องมา
เขียนโครงการวิจัย เขียนข้อมูลจากการเก็บข้อมูลชุมชน เขียนผลการศึกษาชุมชน และเขียน
รายงานการวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้ ฝึกฝน จนกระทัง่สามารถมีทักษะการเขียนท่ี
ติดตวัได้ 

 
“พวกทกัษะมนัฝึกกนัไดร้ะหว่างทาง เติมเต็มกนัไดต้ลอด อย่างเขียนนี่ผมก็ฝึกจากการเขียน

โครงการนี่แหละ พ่ีเล้ียงเขาก็คอยช่วย เราท าไปเขาก็ช่วยแก้ไข” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 
“แลว้ทกัษะส าคญัของนกัวิจยัคือว่า ส ุจิ ป ุริ ไปไหนก็พกกระดาษพกปากกา ขีดเสน้ใต ้ฟัง ท าไม
ธรรมชาติใหหู้มาสองขา้งมากกว่าปาก ฟังใหม้ากกว่าพูด ฟังเสร็จแลว้คิด อ่านเก็บขอ้มูล เก็บไวใ้น

ตวั เขียนก็คือส่ือสารออกไป ส่ิงส าคญัคือนกัวิจยัที่ฝึกมาจะมีแบบนี้” (ลงสนาม: ชมุชน 
แพรกหนามแดง) 

 
“ไดฝึ้กการเขียน เขียนบรรยายเล่าเร่ือง แผนโครงการก็ตอ้งเรียน ก็มีตวัอย่างมาใหฝึ้ก”  

(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 
 

3.5) ทกัษะการสื่อสาร ถ่ายทอด 
จากกระบวนการพฒันานักวิจัยชมุชนสะท้อนให้เห็นการมีทักษะ

การสื่อสารและการถ่ายทอดของนักวิจัยชุมชน จากท่ีสื่อสารด้วยความไม่มัน่ใจ ไม่สามารถจับ
ประเดน็และสื่อสารตอ่ได้หลงัจากท่ีได้ฝึกฝนบ่อยๆ ท าซ า้ๆ ก็สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ สะท้อน
จากการท่ีนักวิจัยชุมชนสามารถสื่อสารข้อมลูทัง้การเก็บข้อมลู และการส่งต่อข้อมลูไปยังคนใน
ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีต้องท าการติดต่อได้ นอกจากนีย้ังมี การวิเคราะห์การสื่อสารและการ
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ถ่ายทอดของตนเองเพ่ือการปรับปรุงให้ดีขึน้ ทัง้นีเ้ทคนิคการสื่อสารของนักวิจัยชุมชนมีทัง้การ
สื่อสารถ่ายทอดด้วยวาจา การส่ือสารโดยใช้ภาพวาด ใช้แบบจ าลอง 
 
“ท าซ ้าๆ พูดซ ้าๆ ก็ไดเ้องพูดได ้น าเสนอได ้แรกๆอาจพูดไม่ไดเ้ลยก็ไปท าอย่างอ่ืนก่อนดเูพ่ือนก่อน 
พอเร่ิมมัน่ใจก็เร่ิมฝึกพูดฝึกถาม แลว้ก็กลบัมาวิเคราะห์ตวัเอง ตรงไหนที่ท าเองไม่ไดก็้ใหพ่ี้เล้ียงเขา

มาช่วยฝึกให”้ (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พอเราไดข้อ้มูลแลว้ก็จะมีช่วงที่ตอ้งคืนขอ้มูล ก็เอาภาพวาดไปใหเ้ขาดูว่ามนัประมาณนี้นะ แลว้ก็
รอบแรกภาพวาดยงัไม่โอเค รอบหลงัเลยท าเป็น model ใหเ้หน็เลย เหมือนของเล่นนะครับ ให้

ชาวบา้นเขาด ูแลว้ก็อธิบาย ชวนคยุว่าประมาณนี้โอเคไหม พอส่วนใหญ่เขาโอเคเราก็เอาภาพวาด 
โมเดล ไปเสนอหน่วยงานทัง้ อบจ. กอรมน. หอการคา้ เพ่ือขอทดลองใช้ ยกบานเก่าออกแลว้ใส่

บานใหม่ไป” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พูดมีล าดบั มีหลกัการมากข้ึน ไดฝึ้กการน าเสนอก็ท าใหพู้ดเป็นน าเสนอเป็น ท าแลว้ก็ตอ้งมีการ
น าเสนอ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 

“แต่ก่อนก็พูดเก่งอย่างนี้แหละ แต่จะเป็นประเภทพูดมากไม่ค่อยไดส้าระ พอมาท าวิจยัก็เป็นระบบ
มากข้ึน ระงบัอารมณ์มากข้ึน เวลาท ากลุ่มสจัจะก็สามารถอธิบายใหส้มาชิกเขา้ใจข้ึนดว้ย” 

(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 
การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะต่างๆ จากการสะท้อนของนักวิจัย

ชมุชนท าให้เหน็วา่ กระบวนการวิจยันอกจากแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนแล้ว ยงัเป็นการพฒันาคน
ให้มีทกัษะตา่งๆ ท่ีพร้อมจะน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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1.2.3.2 ผลระดับชุมชน 
ผลการเปลี่ยนแปลงระดบัชมุชน จากการศกึษาพบการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ 

คือ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึน้ วิถีชีวิต
เข้มแข็ง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานเพ่ือสว่นรวมมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสงัคมวฒันธรรม 
1.1) ความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนดีขึน้ 

เมื่อปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขอย่างตรงประเด็น และ
สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับข้อมลูท่ีได้รับการสื่อสารจากผลการวิจัยช่วยสร้างความ
เข้าใจท่ีตรงกันให้เกิดขึน้แก่คนในชุมชน ปัญหาความไม่เข้าใจท่ีเกิดจากการประเด็นปัญหา
เหลา่นัน้ก็ได้รับความคลี่คลายให้เบาบางลง ส่งผลให้ความสมัพันธ์ของคนในชมุชนดีขึน้ ประกอบ
กบัการได้รู้ประวตัิศาสตร์ของชมุชน ได้บอกเลา่ รับฟัง ความเป็นพ่ีน้องท่ีมีรากฐานเดียวกันเป็นจุด
หนึ่งท่ีช่วยเช่ือมความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนให้กลบัมาเร่ิมดีขึน้ 
 

“ก็กลายเป็นว่าพอทัง้สองฝ่ังรู้ปัญหาของกนัแลว้ มีการพูคยุเหน็อกเห็นใจกนั ก็เกิดมิตรภาพ
ความสมัพนัธ์กนั ฝ่ังโนน้ก็ปรับเปล่ียนวิธีการเพาะปลูกจากใชย้าฆ่าแมลง ใช้สารเคมีก็จะเป็นนา

ขา้วปลอดสาร” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“ส่ิงที่เป็นความส าเร็จป้าดจูากทีห่มู่บา้นเรามีกิจกรรมเยอะ ที่ชอบมากคือมีการแลกเปล่ียนส่ิงของ
กนั คนช่วยเหลือเอ้ืออาทร และฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ซ่ึงกนัและกนั” (วิเคราะห์

เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

1.2) วิถีชีวิตเข้มแขง็ 
นกัวิจยัชมุชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยฟื้นฟูและน าพาการกลบัมาของ

วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในชมุชนให้มีความเข้มแขง็ กระบวนการวิจยันอกจากจะช่วยแก้ปัญหาท่ี
เรือ้รังมายาวนาน ยังท าให้คนในชมุชนรู้จกัตวัตนและรากเหง้าของตนเอง จากข้อมลูท่ีได้จากการ
เก็บข้อมลูชุมชนในทุกมิติ การแก้ปัญหาจึงเป็นการผสานข้อมลูจากหลากหลายมิติเพ่ือการแก้ไข 
วฒันธรรมท่ีเคยเลือนหายหรือก าลงัจะหายไปถูกบอกเล่า ถ่ายทอด และเป็นข้อมูลของนักวิจัย
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ชมุชน เช่น วิถีชีวิต วฒันธรรมการกิน ประเพณีส าคญัต่างๆ เป็นต้น เมื่อมีการบอกเลา่ รับรู้ ก็เกิด
การสง่ตอ่และฟืน้ฟ ูท าให้วฒันธรรมชมุชนกลบัมาและเกิดความเข้มแขง็ 

 
“อนันัน้ก็คือที่ทีเ่ราไดจ้ากการฟ้ืนฟกูารวิจยัอาหารพ้ืนถ่ิน ไอผ้กัที่ชาวบา้นกินกนัอ่ะค่ะแตเ่ราไม่รู้เขา
ก็เลยเอามาท าเป็นเมนู มาท าเป็นเมนูชูของร้านไปเลยอ่ะค่ะ อย่างย ายอดหนามอะไรพวกเนี้ย มนั
ก็เป็นส่วนหน่ึงที่แตกยอดจากงานวิจยั อ่ะค่ะต่อยอดข้ึนมา” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“ไดมี้การจดักิจกรรมใหเ้ยาวชนเขา้มาร่วมท างานของชุมชน เพ่ือจะไดมี้โอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ผูใ้หญ่ในชุมชน และเป็นการสืบเนื่องเจตนารมณ์ ความคิด ความเขา้ใจวิถีชีวิตของชุมชน วิถีชีวิต

แบบเดิมก็กลบัมา”  (ลงสนาม: ชมุชนบ้านสามขา) 
 

1.3) คนในชมุชนมีสว่นร่วมในงานเพ่ือสว่นรวมมากขึน้ 
นกัวิจยัชมุชนเป็นผู้เช่ือมประสานให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในงาน

เพ่ือชมุชนมากขึน้ จากเมื่อก่อนท่ียงัไมก่่อเกิดการท างานวิจยัชมุชนโดยคนในชมุชน การแก้ปัญหา
ของชุมชนเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ ผู้น าชมุชน แต่เมื่อเร่ิมมีการขบัเคลื่อนการแก้ปัญหา
โดยคนในชมุชน และการสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนจากการพูดคยุของนักวิจยัชมุชน ท าให้
คนในชมุชนเกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาของชมุชน และใน
ระหว่างทางสามารถท่ีจะสร้างนกัวิจัยชุมชนได้เพ่ิมขึน้จากผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ จนท าให้
ชาวบ้านหลายคนมีความต้องการและเข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาในฐานะ
นกัวิจยัชมุชน หรือบางคนมีสว่นร่วมในฐานะผู้ ร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชน 

 
“ผลการเปล่ียนแปลงมนัเกิดข้ึนจริง ถึงแมว่้าบางทีจะไมใ่ช่พ้ืนทีเ่รา พอเราไปท าและชาวบา้นเขาให้
ความร่วมมือเราก็ภูมิใจนะ... เวลาเราจะท าอะไรก็ไดรั้บความร่วมมือ เราไม่ตอ้งไปเร่ิมตน้จาก

กระบวนการใหม่ทัง้หมดแลว้ รู้จริตกนัแลว้ ก็เขา้ไปคยุก็เขา้ใจ” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พอชาวบา้นเขาเขา้ใจจุดมุ่งหมายที่แทจ้ริงและเราก็อธิบายใหฟ้ังถึงการน าวิจยัมาใชใ้นการ
แก้ปัญหา เขาเห็นว่ามนัส าเร็จก็ใหค้วามร่วมมือ ทีนี้ท าอะไรก็ไดร้ับความมือหมด มนัก็ง่ายแลว้...”  

(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองกลางดง) 
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2) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
การแก้ปัญหาของชมุชนโดยนกัวิจัยชุมชน ส่วนหนึ่งได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของชมุชนอีกด้วย เป็นเศรษฐกิจท่ีเกิดจากผลการขบัเคลื่อนของคนใน
ชุมชน ท าให้เกิดรายได้ในชุมชน ระบบเศรษฐกิจของชุมชนกลับมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับสงัคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น คนในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพในชมุชนได้มากขึน้ เกิดธรุกิจในชุมชน เกิดการกระจายรายได้ภายในชมุชน สมาชิก
ในชมุชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

 
“พอมนัแก้ปัญหาไดค้นก็กลบัมาอยูใ่นชุมชนมากข้ึน เพราะมนัสามารถประกอบอาชีพได”้ 

(ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“ป้าทองค าก็เหมือนกนัครอบครัวดี อาชีพดี รายไดเ้พ่ิม ตอนนี้ครอบครัวนา้แมวเขาก็ขายปู
ออนไลน์ ปลูกผกัไฮโดรโปนิกขาย  งานประจ าเป็นธุรการโรงเรียน” (ลงสนาม: ชมุชน 

แพรกหนามแดง) 
 

“ส่ิงที่ประสบความส าเร็จคือ มีกินมีใช ้มีเงินใหห้ลานไปโรงเรียน นอกจากนีค้วามเป็นอยู่ก็ดีข้ึน มี
เงินเก็บ เพราะพ่อคา้เขา้ถึงตวัเราเอง...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 

 
“พิจารณาจากจ านวนสมาชิกในชุมชนที่มีการกู้นอ้ยลง มีพฤติกรรมลด ละ เลิกส่ิงที่ไม่ดี สมาชิกใน

ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนดีข้ึน ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 
 

3) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
นกัวิจัยชุมชนมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม

ของชมุชน จากข้อมลูท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการวิจยัท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมลูในทกุมิติ สว่นหนึ่งท า
ให้เห็นภาพรวมของสภาพแวดล้อมของชมุชน ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั สาเหตขุองการเปลี่ยนแปลง 
น ามาสู่การแก้ปัญหาพร้อมๆ กับการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ปัญหาท่ีเกิดขึน้ส่งผล
กระทบตอ่ระบบนิเวศของชมุชน ชาวบ้านก็ร่วมกนัฟืน้ฟ ูเป็นต้น 
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“การเก็บขอ้มูลชุมชน ท าใหเ้ห็นว่าเม่ือก่อนนี่ส่ิงแวดลอ้มบา้นเราเป็นยงัไง ตอนนีเ้ส่ือมโทรมไปมาก
แค่ไหน เราก็มาช่วยกนัฟ้ืนฟ ูท าใหเ้ขาเห็นว่าถา้ส่ิงแวดลอ้มดีคณุภาพชีวิตเราก็ดีไปดว้ย เม่ือก่อน
เคยเก็บผกัริมร้ัวขา้งทางกินได ้ตอนนี้ส่ิงเหล่านัน้มนัหายไปไหนเราก็ช่วยกนัตรงนี้...” (ลงสนาม: 

ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

1.2.4 ปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จ 
จากการศึกษาต้นแบบการพฒันานักวิจัยชมุชน ท าให้เห็นถึงปัจจยัเง่ือนไขท่ี

ท าให้ประสบความส าเร็จใน 2 มิติ ได้แก่ ปัจจัยเง่ือนไขด้านบุคคล และปัจจัยเง่ือนไขด้าน
สภาพแวดล้อม ดงัได้น าเสนอตอ่ไปนี ้

1.2.4.1 ปัจจัยเง่ือนไขด้านบุคคล 
1) มีนกัวิจยัชมุชนผู้ ร่วมอดุมการณ์ 

ก่อนท่ีจะเกิดการขบัเคลื่อนใดๆ ในชุมชน สิ่งส าคญัท่ีจะท าให้เกิดขึน้ได้
นัน่คือคนท่ีจะน าพาการขบัเคลื่อนนัน้ ซึ่งไม่ได้มาจากการคดัเลือกโดยภาครัฐหรือผู้น าชุมชนเป็น
คนเลือก แต่มาจากคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกันเข้ามาริเร่ิมร่วมกัน เมื่อมีอดุมการณ์ร่วมกันแล้วจึง
น ามาซึ่งการด าเนินการอ่ืนๆ ตอ่อย่างมีพลงั 

 
“เราท าคนเดียวไม่ได ้ก็ตอ้งรวมคนทีจ่ะเขา้มาท าร่วมกบัเรา คือคนที่มีความคิดทีจ่ะแก้ปัญหาก็คือ

คนทีเ่จอปัญหานี่แหละ เราก็มองแลว้ก็ชวนเขาเขา้มา” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“ผมเขา้มาตรงนี้มนัก็มาจากใจทีเ่ราอยากท าใหชี้วิตดีข้ึน ทัง้ของเรา ของคนในชุมชนเราถึงเขา้มา
ท าตรงนี้...” (วิเคราะห์เอกสาร: บ้านหนองกลางดง) 

 

2) มีพ่ีเลีย้งมาหนนุเสริม 
   พ่ีเลีย้ง เป็นปัจจัยเง่ือนไขด้านบุคคลท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้เกิด
นกัวิจยัชมุชน เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยน าทางให้แก่นักวิจยัชมุชนในช่วงของการเร่ิมต้น และ
ประคบัประคองในยามท่ีนกัวิจยัชมุชนต้องการความช่วยเหลือ บทบาทของพ่ีเลีย้งมีหลายประการ 
ขึน้อยู่กับสถานการณ์และบริบทของพืน้ท่ีท่ีด าเนินการ แต่ทัง้นีสุ้ดท้ายพ่ีเลีย้งต้องค่อยๆ ถอน
บทบาทของตนเองลงเพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนสามารถเดินตอ่ได้ด้วยตนเองและกลุม่ แตก่ารถอนตนเอ
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อกจากบทบาทนัน้ ต้องคอ่ยๆ ท าทีละสว่นและคอยให้ความช่วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัวิจัย
ชมุชนอยู่ห่างๆ 
 
“พ่ีเล้ียงนี่ส าคญันะเขาพาเราเร่ิม พาเราเดินไปตามกระบวนการ แต่ตอนท าเราเป็นคนลงมือท าเอง

...” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“พบกนัคร่ึงทาง นกัวิชาการพ่ีเล้ียงก็จะมาช่วยปรบัแบบสอบถาม มนัยากเกนไปไหม ลึกเกินไป
ไหม ชาวบา้นจะเขา้ใจไหม ก็มาช่วยกนัดู...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 

 
3) มีความร่วมมือจากสมาชิกในชมุชน 

สมาชิกในชุมชน เป็นอีกปัจจัยเง่ือนไขส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ การ
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชมุชนท าให้การขบัเคลื่อนกระบวนการวิจยัสามารถด าเนินตอ่ไป
ได้ โดยบทบาทของสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ ร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน ร่วมให้ข้อมลู 
ร่วมสะท้อนผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา และหากสมาชิกในชุมชนมีความพร้อมก็อาจเข้ามาเป็น
สว่นหนึ่งในทีมนกัวิจยัชมุชน เป็นการสง่ตอ่บทบาทของนกัวิจยัชมุชนให้ขยายวงกว้างขึน้ด้วย ทัง้นี ้
การได้มาซึ่งความร่วมมือจากสมาชิกในชมุชนมาจากหลายสว่นด้วยกนั เช่น การสร้างความเข้าใจ
ให้แก่สมาชิกในชุมชน การฉายภาพความส าเร็จของการแก้ปัญหาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย
ให้แก่สมาชิกในชุมชนได้เห็น และการคืนข้อมูลของชุมชนให้แก่สมาชิกในชุมชนได้รับทราบ
สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร เกิดอะไรขึน้บ้างในชุมชน และแนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัย
กระบวนการวิจยัและการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนจะเป็นอย่างไร 

 
“ครั้งแรกเราจดัประชุมเวทีใหญ่ เชิญหน่วยงานเชิญชาวบา้นจากทัง้สองฝั่งมา แต่ปรากฏว่าคน
ที่มาคือหน่วยงานราชการ ฝั่งน ้าเค็มเป็นคนจดั ฝั่งน ้าจืดก็ไม่มาร่วม... ชาวบา้นในชุมชนมี

ความส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการ...” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 
 

“ปัญหาเป็นของชุมชนคนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการแก้ ดงันัน้ความร่วมมือของชาวบา้นจึง
ส าคญั ตัง้แตก่ารเก็บขอ้มูล การลงมือแก้ปัญหา...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองกลางดง) 
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“ส าหรับความส าเร็จในการแก้ปัญหาในชุมชนของชาวบา้นหมู่บา้นดงบงัเกิดจากการที่ชาวบา้นมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในชุมชน ชาวบา้นไดม้าคยุกนัมากข้ึน...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชน 

บ้านดงบงั) 
 

1.2.4.2 ปัจจัยเง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อม 
1) มีพืน้ท่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พืน้ท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมส าคญัประการหนึ่งท่ี
ท าให้การพฒันานกัวิจยัชุมชนหรือการแก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการวิจยัประสบผลส าเร็จ โดย
พืน้ท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี ้ทัง้พืน้ท่ีส าหรับนักวิจัยชุมชนด้วยกันเองในการแลกเปลี่ยน และ
เตรียมการด าเนินการวิจัย และพืน้ท่ีส าหรับนักวิจัยชมุชนกบัชาวบ้าน ส าหรับการแลกเปลี่ยน การ
ท ากิจกรรม และการเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งพืน้ท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ วิจัย ผู้ ร่วมวิจัย 
ชาวบ้านหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ
ทางความคิด มีความสะดวกทัง้การเดินทาง ระยะเวลา และรู้สึกสบายใจของผู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

“อย่างเราจะประชุมกนั คยุกนับางทีก็ไปนัง่ใตต้น้ไม ้บางทีก็ใชที้่นี่แหละเป็นพ้ืนที่พูดคยุ 
แลกเปล่ียนกนั แลว้แต่ว่าขณะนัน้สะดวกที่ไหน” (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“เวลาเราเก็บขอ้มูลเสร็จเราก็จะมานัง่คยุกนั ถอดบทเรียนกนัว่าเป็นยงัไง โดยเรามีพ่ีเล้ียงคอยให้

ค าแนะน า... สถานที่ส่วนใหญ่ก็เป็นทีนี่่แหละเพราะเดินทางสะดวก และก็เป็นที่ของเรา”  
(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านสามขา) 

 
2) การสนบัสนนุด้านงบประมาณจากแหลง่ทนุ 

งบประมาณก็เป็นปัจจัยเง่ือนไขหนึ่งท่ีช่วยให้กระบวนการวิจัยประสบ
ความส าเร็จ เป็นงบประมาณส าหรับเอือ้ต่อการด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดประชุม ซือ้วัสดุท่ี
จ าเป็นในการท ากิจกรรม และยังเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงศกัยภาพของนกัวิจัยชุมชนถึงความพยายาม
และความสามารถในการหางบประมาณมาสนบัสนนุการด าเนินงานของกลุ่มได้ งบประมาณนัน้
อาจมาจากทัง้ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจกรรมของชมุชน 
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“งบเราก็ส าคญั เราของบมาเพ่ือการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น ค่าเดินทาง ค่าจดัเล้ียง ค่าจดัประชุม 
มนัก็มีส่วนท าใหง้านเราเดินไปได”้ (ลงสนาม: ชมุชนแพรกหนามแดง) 

 
“การมีงบประมาณสนบัสนนุเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหก้ารท างานของเราคล่องตวัข้ึน มนัก็ส าคญันะ

ถา้ไดร้ับงบสนบัสนนุ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านดงบงั) 
 

“การท าวิจยัครั้งนี้เป็นการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินที่ด าเนินการดว้ยตวัชาวบา้นเอง โดยมีหน่วยงานคอยให้
การสนบัสนนุทัง้ในส่วนของงบประมาณ และเทคนิค เพ่ือใหชุ้มชนเกิดกระบวนการเรียนรู้...” 

(วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองอ้อ) 
 

3) มีหนนุเสริมด้านองค์ความรู้จากภาควิชาการ 
การหนุนเสริมด้านองค์ความรู้แก่นักวิจัยชุมชนเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการ

เสริมสร้างความส าเร็จในการพฒันานกัวิจยัชมุชน ทัง้นีก้ารหนนุอาจมาจากทัง้การหนนุเสริมของพ่ี
เลีย้ง และองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของนกัวิจยัชมุชน ทัง้ในลกัษณะของ
การหนุนเสริมด้านความรู้ ทกัษะ เทคนิค วิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการวิจยั และการ
หนนุเสริมด้านทรัพยากรท่ีน าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยั เช่น การสนบัสนนุสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมนกัวิจยั การสนบัสนนุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกทกัษะการเป็นนกัวิจยัชมุชน เป็นต้น 
แต่ทัง้นีก้ารหนุนเสริมด้านการเสริมสร้างศกัยภาพต้องอยู่ภายใต้การวิเคราะห์และสะท้อนตนเอง
ของนักวิจัยชุมชนว่ามีความต้องการหนุนเสริมในเร่ืองอะไร เพ่ือให้เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพท่ี
แท้จริงของนกัวิจยัชมุชน 

 
“การแก้ปัญหาในชุมชนบา้นดงบงัยงัมีหลายภาคส่วนเขา้มาร่วมกนัแก้ อาทิเช่น อาจารย์ 

นกัวิชาการ หมอ เกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจงัหวดั สนบัสนนุส่งเสริมดา้นความรู้ต่างๆ 
โดยเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้สากล...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชมุชนบ้านหนองกลางดง) 

 
“พ่ีเล้ียงโครงการเนีย่ก็พาไปดเูร่ืองแนวทางการจดัการกลุ่มสจัจะของพระอาจารย์สทิุนที่จงัหวดั
ตราดวดัไผ่ลอ้มแลว้ใช้จงัหวดัตาก แลว้น ามาจดัการโดยใช้การรวมชาวบา้นใชช้าวบา้นนะคะใช้

เงินนะคะเป็นการออม การออมเงินเพ่ือปล่อยกู้โดยชาวบา้นเอง” (ลงสนาม: ชมุชน 
แพรกหนามแดง) 
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1.2.5 ผลจากการศึกษาต้นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชนสู่การเสริมสร้าง
ศักยภาพนักวจิัยชุมชน 

จากผลการศกึษาต้นแบบการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัได้น าไปสูก่ารเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ดงันี ้

ผลจากการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบทัง้พืน้ท่ีปฐมภมูิและพืน้ท่ีทุติยภมูิ ในประเด็น
ของกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน ผลจากการพัฒนานักวิจัยชุมชน และปัจจัยเง่ือนไข
ความส าเร็จจากการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัน ามาสง่ตอ่ยงันกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี 
จังหวดันครนายก โดยการฉายภาพความส าเร็จจากพืน้ท่ีต้นแบบแก่นักวิจัยชุมชนก่อนเร่ิมวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมการพฒันานกัวิจยัชมุชน เพ่ือกระตุ้นให้นักวิจยัชมุชนเห็นภาพความส าเร็จ
ของการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาชุมชน และเกิดแรงบันดาลใจในการน า
กระบวนการวิจยัมาใช้ในการพฒันาและแก้ปัญหาชมุชนของตนเอง 

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยยังได้น าผลการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบมาเป็น
สว่นหนึ่งในการวางแผนการพัฒนานักวิจัยชุมชน โดยวางแผนร่วมกับผลการศึกษาสถานการณ์
การสร้างและพัฒนานักวิจัยชมุชน อย่างสอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวดันค
นายก และน าไปสูกิ่จกรรมการพัฒนานักวิจยัชุมชน ผลการศึกษาต้นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชน
น าไปสูก่ารเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ดงัภาพประกอบ 10 

 

ภาพประกอบ 10 ผลจากการศกึษาต้นแบบการพฒันานกัวิจยัชมุชนสูก่ารเสริมสร้างศกัยภาพ
นกัวิจยัชมุชน 
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ส่วนท่ี 2 ผลการสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 
ตอนท่ี 2.1 บริบทพืน้ท่ีและผู้ร่วมวจัิย  

การด าเนินการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยก าหนดพืน้ท่ีในการศึกษาคือ อ าเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก อนัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีชาวบ้านผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการวิจัยชุมชน การน าเสนอบริบท
พืน้ท่ีและผู้ ร่วมวิจัย ผู้ วิจัยจึงได้ฉายภาพให้เห็นพืน้ท่ีท่ีด าเนินการในอ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ซึ่งมี 2 พืน้ท่ีหลกั คือต าบลเกาะหวาย และต าบลหนองแสง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคณุสมบัติ
ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ร่วมวิจัย และชาวบ้านผู้ เป็นนักวิจัยมีความพร้อมในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 บริบทพืน้ท่ีด าเนินการวจิัย 
การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย

ชุมชนโดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บริบทของพืน้ ท่ีในการศึกษาจึงมี
ความส าคญัและเก่ียวข้องกับการด าเนินการวิจัย เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีก่อเกิดนักวิจัยชุมชนและ
นกัวิจยัชมุชนได้แสดงบทบาทของการใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันาชุมชน ผู้ วิจยัได้น าเสนอให้
เห็นถึงบริบทของพืน้ท่ีด าเนินการวิจัยอนัสะท้อนให้เห็นถึงการก่อเกิดนักวิจยัชมุชนท่ีเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนานักวิจัยชุมชน ทัง้ในมิติของสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม โดยจะน าเสนอใน 2 พืน้ท่ีหลักท่ีมีชาวบ้านเป็นนักวิจัยชุมชน ได้แก่ พืน้ท่ีต าบล 
เกาะหวาย และพืน้ท่ีต าบลหนองแสง ดงัได้ฉายภาพให้เห็นตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 11 พืน้ท่ีด าเนินการวิจยั 
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2.1.1.1 สภาพท่ัวไปของต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก 

ต าบลเกาะหวาย เป็นศูนย์กลางของต าบลทัง้  7  แห่ง ของอ าเภอปากพลี 
เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ท่ีว่าการอ าเภอปากพลี เดิมนัน้เกาะหวายรวมอยู่ในต าบลปากพลี แต่เน่ืองจาก
ต าบลปากพลีท้องท่ีกว้างขวางยากแก่การปกครองทัว่ถึง ทางการจึงได้แยกต าบลปากพลีออกเป็น
อีกต าบลหนึ่ง คือต าบลเกาะหวาย เมื่อ พ.ศ. 2498 แตท่ี่ท าการอ าเภอยงัอยู่ในเขตต าบลเกาะหวาย 
ประชากรต าบลเกาะหวายเป็นคนไทยพวนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันต าบลเกาะหวาย เป็น
ต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านเกาะหวาย บ้านคลองตะเคียน บ้านท่าแดง บ้านใหม ่บ้านดงแขวน บ้านยอยใฮ 

สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การท าการเกษตร บ้านเรือนอาศยั
อยู่เป็นกลุ่มหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน ต าบลเกาะหวาย มีหมู่บ้านทัง้หมด  6 
หมูบ้่าน พืน้ท่ีบางสว่นอยู่ในเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน  คือ หมูท่ี่ 1 บ้านเกาะหวาย หมูท่ี่ 4 บ้านใหม ่
หมูท่ี่ 3 บ้านท่าแดง พืน้ท่ีในเขตต าบลเกาะหวาย 3 หมูบ้่าน คือ หมูท่ี่ 2 บ้านคลองตะเคียน หมูท่ี่ 5 
บ้านดงแขวน หมู ่6 บ้านยอยไฮ มีประชากรทัง้สิน้ 1,464 หลงัคาเรือน จ านวนประชากร 5,432 คน 
โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลัก  ท านา อาชีพรอง ท าสวนผกั ผลไม้ พืชไร่ 
เลีย้งสตัว์ อตุสาหกรรมในครัวเรือน  และรับจ้าง 

จากการสืบค้นเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการบอกเล่าของผู้ น าทางด้าน
วฒันธรรมในอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ได้พบวา่มีการน าเสนอเส้นทางการเดินทางของคน
พวนเข้าสู่อ าเภอปากพลีไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2322 สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช โปรดให้สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึไปปราบกบฏท่ีเวียงจันทน์มีชยัชนะ ได้
กวาดต้อนผู้คนมาด้วยเป็นจ านวนมาก และมีชาวลาวและพวนจากเมืองซ าเหนือรวมอยู่ด้วย โดย
ให้มาอยู่ตามจงัหวดัตา่งๆ ซึ่งในจงัหวดันครนายกได้มีไทยพวนกลุม่หนึ่งเห็นวา่ลุ่มน า้คลองท่าแดง
เหมาะแก่การตัง้ถ่ินฐานเพ่ือท ามาหากิน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบูรณ์และมีแม่น า้ล า
คลองไหลผ่านตลอดสาย จึงรวมตัวกันแล้วตัง้ช่ือว่าบ้านท่าแดง ในคราวท่ีอพยพมาคราวนัน้มี
พระภิกษุช่ือ หลวงพ่อภาระ ซึ่งเป็นท่ีนบัถือของคนพวนเป็นผู้น าขบวนอพยพและอญัเชิญพระศรีอา
ริย์ท่ีหล่อด้วยทองส าริดมาด้วย ชาวพวนจึงได้ช่วยกันสร้างวดัและตัง้ช่ือว่าวัดท่าแดง ส่วนการ
อพยพมาในครัง้ท่ีสองนับตัง้แต่ พ.ศ. 2372 ส าหรับแนวทางท่ีสอง ในส่วนหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์จากกองวิชาประวตัิศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระบุว่าคนพวนถูก
กวาดต้อนมาจากประเทศลาวในปัจจุบัน โดยเข้ามาสองระยะส าคัญ คือ ระยะแรกในสมัยกรุง
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ธนบรีุ ประมาณ พ.ศ. 2322 เมื่อพระเจ้ากรุงธนบรีุโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพ
ไปตีล้านช้างก็ได้กวาดต้อนเอาลาวเวียงและลาวหัวเมืองฟากโขงตะวนัออกมาไว้ท่ีนครนายก 
รวมทัง้สระบุรี ลพบรีุ ฉะเชิงเทรา จนัทบรีุด้วย ระยะท่ีสอง เกิดขึน้หลงักบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจนัทน์ 
ประมาณ พ.ศ. 2369 เมื่อรัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาธรรมาเป็นแม่ทัพ ยกทัพไปขบัไล่
กองทัพญวนท่ีช่วยลาวในคราวท่ีเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ ได้มีการกวาดต้อนครอบครัวลาวพวนจาก
เมืองพวนและเขตใกล้เคียงลงมาไว้ท่ีจังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร และน่าจะรวมถึงจังหวัด
นครนายก ด้วย (ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครนยก, 2557)  

นอกจากนี ้ผู้น าทางวฒันธรรมไทยพวนของอ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
ได้บอกเลา่ถึงความเป็นมาของคนพวนในอ าเภอปากพลี วา่มาจากประเทศลาว ซึ่งหนีสงครามมา
จนถึงบ้านท่าแดงในปัจจุบันในช่วงเวลาพลบค ่าตะวนัแดง จึงพักแรมกันท่ีน่ีและเห็นว่าพืน้ท่ีนีม้ี
ชยัภมูิท่ีเหมาะสมแก่การตัง้ถ่ินฐาน เพราะมีคลองไหลผา่นมีน า้ไว้ท าการเกษตรตลอดทัง้ปี คนพวน
จึงพากนัปักหลกัในพืน้ท่ีนีเ้ป็นจดุแรก ซึ่งช่ือท่าแดงนัน้มาจากน า้ท่ีไหลผา่นมีสีขุน่และแดงประกอบ
กบัช่วงท่ีมาถึงพืน้ท่ีนัน้เป็นช่วงพลบค ่าตะวนัแดง จึงเป็นท่ีมาของช่ือบ้านท่าแดง เมื่อตัง้ถ่ินฐาน
แล้วประชากรเร่ิมหนาแน่นขึน้จงึคอ่ยๆ กระจายไปตัง้ชมุชนอ่ืนๆ ตามมาในบริเวณใกล้เคียงกนั นั่น
ก็คือ ชมุชนบ้านเกาะหวาย ชมุชนบ้านฝ่ังคลอง และชมุชนบ้านใหม่ 

สภาพทางสังคมของชาวไทยพวนในอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
เลือกตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีใกล้แม่น า้ล าคลอง เพ่ือความสะดวกในการประกอบอาชีพ ประชากรสว่น
ใหญ่ตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่ติดกนั ยังคงพึ่งพาอาศยักันแบบระบบเครือญาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ รองลงมาคือค้าขาย รับจ้างทั่วไป และรับราชการ 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99 มีวัดจ านวน 4 แห่ง นับถือศาสนา
อิสลาม ประมาณร้อยละ 0.10 และชาวไทยพวนมีความเช่ือเร่ืองผี คือ ผีปู่ ตา โดยในแตล่ะชมุชนจะ
มีศาลประจ าหมูบ้่าน คือ ศาลปู่ ตา ท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวไทยพวน  

การศึกษา เป็นการศึกษาในระบบ มีสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา จ านวน 3 แห่ง คือ ระดบัก่อนประถมศกึษา จ านวน 1 แห่ง ระดบัประถมศึกษา จ านวน 
1 แห่ง ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 1 แห่ง  และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล จ านวน 1 แห่ง 

ชาวไทยพวน ในอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก มีโครงสร้างทางสงัคมเป็น
แบบระบบเครือญาติ ให้ความเคารพผู้อาวโุส และยึดมัน่ในพระพุทธศาสนา รวมทัง้มีวฒันธรรม 
ประเพณี และความเช่ือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน โดยสถาบนัครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการ
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ปลกูฝังค่านิยม ความเช่ือ และบรรทดัฐานทางสงัคมแก่สมาชิก ลกัษณะครอบครัวของชมุชนบ้าน
เกาะหวายมีลกัษณะเป็นครอบครัวขยาย ชาวบ้านในชุมชนเป็นเครือญาติกัน และมีความสมัพนัธ์
ของระบบเครือญาติอย่างเหนียวแน่น ลกัษณะการตัง้บ้านเรือนจะตัง้อยู่ติดกนัและเป็นเครือญาติ
เดียวกนั เน่ืองจากสว่นมากเมื่อลกูออกเรือนโดยเฉพาะบ้านไหนท่ีมีลกูสาว เมื่อแตง่งานจะให้ปลกู
บ้านอยู่ในบริเวณเดียวกบัพ่อ แม ่หรืออยู่ใกล้กนั ชาวไทยพวนไมนิ่ยมให้ลกูสาวออกไปอยู่บ้านฝ่าย
ชาย เมื่อออกเรือนแล้วฝ่ายชายจะเป็นผู้เข้ามาอยู่บ้านฝ่ายหญิง ประชากรในชมุชนสว่นใหญ่เป็น
ผู้สงูอายุ และเดก็ เน่ืองจากเยาวชนและวยัท างานออกไปศึกษาต่อ และท างานในเมืองหรือพืน้ท่ี
อ่ืน  

ส าหรับการเมืองการปกครอง ในชุมชนเกาะหวายนอกจากจะปกครองตาม
ระบบการปกครองของทางราชการแล้ว กลา่วคือการปกครองแบบเทศบาลและองค์การบริหารสว่น
ต าบล มีผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ น าอย่างเป็นทางการในการปกครองชุมชนแต่ละชุมชน ยังมีผู้น าตาม
ธรรมชาติหรือผู้น าท่ีไม่เป็นทางการท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และมีความส าคญักับการ
ตดัสินใจและการประพฤติปฏิบัติของชาวชุมชนเกาะหวายอีกด้วย ทัง้ผู้น าทางด้านศาสนา ผู้น า
ทางด้านศิลปวฒันธรรม และผู้น าทางพิธีกรรมและความเช่ือต่าง ๆ เช่น ผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ผู้น าทางด้านการสืบทอดการร าพวน ผู้น าในการประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผี
ปู่ ตา เป็นต้น ซึ่งผู้น าทัง้ 2 ลกัษณะมีความส าคญัในการปกครองและการด าเนินชีวิตของชาวไทย
พวนเป็นอย่างมาก    

วฒันธรรมประเพณีของชาวไทยพวน ชาวไทยพวนมีวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบ
ทอดกันมายาวนานและเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยพวน ได้แก่ การแต่งกาย ผู้หญิงนุ่งผ้าซ่ิน เสือ้
คอกระเช้า เสือ้มะกะแล่ง เสือ้เอ๊ียมมีเชือกผกูหลงั ส่วนผู้ชายใสก่างเกงขาก๊วยสีด าหรือสีน า้เงิน มี
ผ้าขาวม้าผกูเอว  อาหาร คนพวนจะมีปลาร้าเป็นหลกั และอาหารป่า เช่น แกงจาน หน่อไม้ดอง 
แกงส้ม แกงเลียง เป็นต้นภาษา ใช้ภาษาพวนในการสื่อสารกบัคนพวนด้วยกนั และมีภาษาเขียนท่ี
ยงัคงมีการสืบสานกนัในชมุชนและโรงเรียนในชมุชน การละเลน่ ร าพวน ท่ีแฝงค าพดูการสอนไว้ใน
บทเพลงร้องเพ่ือเป็นคติสอนใจ ประเพณีของชาวไทยพวน คนพวนจะยึดถือประเพณีในสมัย
โบราณเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินชีวิตและสอนลกูหลานของตนเอง เรียกวา่ ฮีต 12 คอง 14 

2.1.1.2 บริบทพืน้ท่ีต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ต าบลหนองแสงเป็นต าบลท่ีมีชาวไทยพวนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่ไม่ต ่า

กวา่ 160 ปี ซึ่งตรงกบัรัชสมยัสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั แตเ่ดิมเป็นป่าดงดิบและมีแหลง่น า้อดุม
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สมบรูณ์ ในฤดฝูนจะมีฝนตกมากน า้หลาก จึงมีชาวไทยพวนกลุม่หนึ่งอพยพไปตัง้บ้านเรือนอยู่บน
ท่ีสงู เป็นบริเวณท่ีมีไม้เนือ้แขง็ขึน้อยู่หนาแน่น ซึ่งเรียกวา่ ต้นแสงหรือต้นชมุแสง และตัง้ช่ือหมูบ้่าน
นีว้่า "บ้านหนองแสง" ต่อมาน ามาตัง้เป็นช่ือต าบล "หนองแสง" ในปัจจุบันต าบลหนองแสง เป็น
ต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอปากพลี ซึ่งประกอบด้วย 9 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านคลองคล้า บ้าน
โคกกระชาย บ้านหนองหวัลิงใน บ้านเนินหินแร่ บ้านหนองแสง บ้านสนัป่าตัง้ บ้านหนองหวัลิงนอก 
บ้านบุ่งเข้ บ้านเหลา่เดิ่น 

ต าบลหนองแสง อยู่ในเขตอ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก มีฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ชัน้ท่ี 5 อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอปากพลี ระยะทางห่างจาก
อ าเภอปากพลีประมาณ 7 กิโลเมตร พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตร อาชีพหลกั คือ ท านา ท าสวน 
อาชีพเสริม รับจ้างทัว่ไป ถกัไม้กวาด เป็นต้น มีประชากรทัง้สิน้ 3,307 คน จ านวน 1,148 ครัวเรือน 
มีความหนาแน่นเฉล่ีย  110  คน/ตารางกิโลเมตร 

นอกจากนี ้จากการศึกษาจากการสมัภาษณ์นักวิจยัชุมชน ท าให้เห็นบริบท
ของพืน้ท่ีในมิติของการเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม ซึ่งจะเช่ือมโยงกบักิจกรรมท่ีนกัวิจยัชมุชนด าเนินการ
คือการพฒันาทางด้านการเกษตรและส่ิงแวดล้อม ผู้ วิจยัจึงจะได้ฉายภาพให้เห็นบริบทพืน้ท่ีในสว่น
ของการเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมของคนในชมุชน ดงัตอ่ไปนี  ้  

ในอดีตคนชุมชนแห่งนีส้่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมโดยการท านา วิถี ชีวิต
เป็นแบบช่วยเหลือเกือ้กูลกัน พึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน มีการน าข้าวปลาอาหารมาแลกกัน เช่น 
การน าปลาร้ามาแลกข้าว ครัวเรือนท่ีท านาก็จะมีการเลีย้งควายเพ่ือใช้ท านา มีการเลีย้งหม ูเลีย้ง
ไก่ ไว้กินไขกิ่นเนือ้ ขีค้วายจะใช้มาท าปุ๋ ยได้เป็นอย่างดี หลงัฤดทู านาจะปลกูผกัสวนครัว ท าสวนไม้
ผล มะนาว มะม่วง มะยงชิดไว้ทุกบ้าน ผกั ผลไม้เหล่านีเ้น้นปลกูแบบปลอดสารพิษ ต าบลหนอง
แสงมีหลายครัวเรือนท่ีปลูกไม้สวน หลายอย่างเช่น มะนาว ผัก  ผลไม้ หม่อน และปลูกเพ่ือ
จ าหน่ายผลิตผลหรือ สินค้าแปรรูป เช่น ผลมะนาว  น า้มะนาว น า้หม่อน แยมลกูหม่อน โดยเน้น
เป็นปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ จึงมีการรวมกลุ่มกนัท าปุ๋ ยชีวภาพ เพ่ือน ามาใช้ในแปลงไม้
สวนของสมาชิกในกลุม่  

จากบริบทของพืน้ท่ีต าบลเกาะหวายและต าบลหนองแสง จะเห็นได้ว่ามี
พืน้ฐานคล้ายกนัคือความเป็นคนพวน จึงท าให้วิถีชีวิตมีความคล้ายกนั ทัง้ในบริบทของวฒันธรรม
ประเพณี การประกอบอาชีพ แตจ่ดุเน้นของทัง้ 2 พืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนั โดยท่ีต าบลเกาะหวายมี
จดุเน้นของพืน้ท่ีอยู่ท่ีการรวมกลุม่ท่ีเข้มแขง็ และการขบัเคลื่อนทางด้านวฒันธรรม เน่ืองจากมีการ
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ขบัเคลื่อนชมุชนบนฐานวฒันธรรมไทยพวนมาเป็นเวลาช้านาน มีพืน้ท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ไทยพวน 
และมีปราชญ์ชมุชนท่ีมีความรู้ทางด้านวฒันธรรมไทยพวนอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเป็นจ านวนมาก และ
อาศยัวฒันธรรมเป็นสว่นส าคญัในการเช่ือมโยงการขบัเคลื่อนการพฒันาชมุชนในด้านอ่ืนๆ ส าหรับ
ต าบลหนองแสง บริบทของพืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม ชาวบ้านในชมุชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การด าเนินการพฒันาชมุชนจึงให้ความส าคญักบัเนือ้หาการพัฒนาด้านการประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรของชมุชน 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการโดยอาศยัการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งต้องอาศยัความสมัครใจและการมีส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชนจากทัง้ 2 พื น้ท่ีเป็นก าลัง
ส าคญัในการด าเนินการ ดงันัน้การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนครัง้นี ้ผู้ วิจยัจึงให้ความส าคญักบั
เนือ้หาการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและวิถีชีวิตของนักวิจัยชุมชน ทัง้ในมิติด้าน
สังคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพืน้ท่ีจัดกิจกรรมการเส ริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัยชุมชนท่ีใช้พืน้ท่ีตัง้ของชุมชนเป็นพืน้ท่ีหลกัในการขบัเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา ภายใต้
ความสมัครใจ ความต้องการ และการเห็นพ้องต้องกันของผู้ ร่วมวิจัย โดยเนือ้หาการพัฒนาของ
พืน้ท่ีต าบลเกาะหวาย เป็นเนือ้หาทางด้านวัฒนธรรม และเศรษฐกิจบนฐานสิ่งแวดล้อม ท่ีให้
ความส าคญักบัมิติด้านสงัคมวฒันธรรม ตามบริบทของพืน้ท่ีมีมีความโดดเด่นทางด้านวฒันธรรม 
และการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งของชุมชน ส่วนต าบลหนองแสง ด าเนินการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัย
ชมุชนภายใต้เนือ้หาทางด้านสิ่งแวดล้อมบนฐานวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรมของชมุชน ตามบริบทท่ีมี
พืน้ท่ีทางด้านการเกษตรและชาวบ้านสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

2.1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ร่วมวจัิย 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดผู้ ร่วมวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 

มีพืน้ฐานการเป็นนกัวิจยัชมุชนมาก กลุม่ท่ี 2 มีพืน้ฐานการเป็นนกัวิจยัชมุชนปานกลาง และกลุม่ท่ี 
3 มีพืน้ฐานการเป็นนกัวิจยัชมุชนน้อย ซึ่งมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั
ชุมชนท่ีแตกต่างกันตามระดบัความสามารถและประสบการณ์ของนักวิจัยชุมชน โดยผู้ วิจัยใช้
เกณฑ์ในการแบ่งกลุม่โดยใช้ข้อมลูจากแบบประเมินนกัวิจยัชมุชนเบือ้งต้น โดยผู้ ท่ีมีประสบการณ์
เก่ียวกับกระบวนการวิจัยมากกว่า 5 ข้อขึน้ไป เช่น การส ารวจปัญหาของชมุชน ก าหนดประเด็น
การแก้ปัญหา เขียนข้อเสนอโครงการ ออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒนา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ น าเสนอผลต่อ
สาธารณะ เป็นต้น จะถกูจดัอยู่ในกลุม่ท่ี 1 และนกัวิจยัชมุชนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการวิจยั 3-4 
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ข้อ จะถกูจัดอยู่ในกลุม่ท่ี 2  และนักวิจยัชมุชนท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการวิจยั 1-2 ข้อ จะถกูจัด
อยู่ในกลุ่มท่ี 3 ประกอบกับข้อมลูจากการสมัภาษณ์ สงัเกต พฤติกรรมและการมีทักษะการเป็น
นักวิจัยชุมชนจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ ร่วมวิจัยทัง้หมดจ านวน 21 คน ดังน าเสนอข้อมูล
ตอ่ไปนี ้

ตาราง 7 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ร่วมวิจยั 

ล า
ดับ 

กลุ่ม นาม
สมมติ 

เพศ อายุ อาชีพ บทบาทในชุมชน ประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานวิจยั 

1 1 นกัวิจยั
ชมุชน1  

หญิง 50 เกษตรกร คณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชีวิต
ระดบัอ าเภอ 
(พชอ.) 
คณะกรรมการ
ตลาดเกษตรกร 

โครงการวิจยัศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชนด้าน
สิง่แวดล้อม2 

2 1 นกัวิจยั
ชมุชน2 

ชาย 59 ธุรกิจ
สว่นตวั 

สมาชิก อบต. โครงการวิจยัเพื่อขยาย
ผลธนาคารขยะแบบ
บรูณาการ2 

3 1 นกัวิจยั
ชมุชน3 

ชาย 73 ข้าราชการ
บ านาญ 

ประธานชมุชน - โครงการการศกึษา
ประวติัศาสตร์ไทยพวน
เพื่อการจดัการท่อเที่ยวฯ
1 
- โครงการวิจยัสร้าง
ตะกร้าพารวย เพื่อโลก
สวยน่าอยู่2 

4 1 นกัวิจยั
ชมุชน4 

หญิง 58 เกษตรกร อสม. 
ผู้น าอาสาพฒันา
ชมุชนระดบัต าบล 

โครงการวิจยัศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชนด้าน
สิง่แวดล้อม2 

5 1 นกัวิจยั
ชมุชน5 

หญิง 55 รับจ้าง นกัเรียนผู้สงูอายุ โครงการวิจยัศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชนด้าน
สิง่แวดล้อม2 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
ล า
ดับ 

กลุ่ม นาม
สมมติ 

เพศ อายุ อาชีพ บทบาทใน
ชุมชน 

ประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานวิจยั 

6 1 นกัวิจยั
ชมุชน6 

หญิง 72 ข้าราชการ
บ านาญ 

ประธาน อสม. 
ประธาน
การละเลน่ใน
ชมุชน 

- โครงการการศกึษา
ประวติัศาสตร์ไทยพวนเพื่อ
การจัดการท่อเที่ยวฯ1 
- โครงการวิจยัสร้างตะกร้า
พารวย เพื่อโลกสวยน่าอยู่2 

7 2 นกัวิจยั
ชมุชน7 

หญิง 37 ค้าขาย อสม. โครงการวิจยัเพื่อขยายผล
ธนาคารขยะแบบบรูณาการ2 

8 2 นกัวิจยั
ชมุชน8 

หญิง 46 ค้าขาย อสม. 
คณะกรรมการ
ตลาดเกษตร 

โครงการวิจยัศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนด้านสิง่แวดล้อม2 

9 2 นกัวิจยั
ชมุชน9 

ชาย 79 ข้าราชการ
บ านาญ 

คณะกรรมการ
ชมุชน 

-โครงการการศกึษา
ประวติัศาสตร์ไทยพวนเพื่อ
การจัดการท่อเที่ยวฯ1 
-โครงการวิจยัสร้างตะกร้า
พารวยเพื่อโลกสวยน่าอยู่2 

10 2 นกัวิจยั
ชมุชน10 

ชาย 77 ข้าราชการ
บ านาญ 

คณะกรรมการ
สมชัชา จ.
นครนายก 

- โครงการการศกึษา
ประวติัศาสตร์ไทยพวนเพื่อ
การจัดการท่อเที่ยวฯ1 
- โครงการวิจยัศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชนด้าน
สิง่แวดล้อม2 

11 2 นกัวิจยั
ชมุชน11 

ชาย 73 ข้าราชการ
บ านาญ 

สมาชิกชมุชน โครงการวิจยัศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนด้านสิง่แวดล้อม1 

12 2 นกัวิจยั
ชมุชน12 

หญิง 58 แม่บ้าน สมาชิกชมุชน โครงการวิจยัศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนด้านสิง่แวดล้อม2 

13 2 นกัวิจยั
ชมุชน13 

ชาย 54 ธุรกิจ
สว่นตวั 

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 

โครงการวิจยัเพื่อศึกษาและ
พฒันาการคัดแยกขยะเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ในชมุชน2 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
ล า
ดับ 

กลุ่ม นาม
สมมติ 

เพศ อายุ อาชีพ บทบาทใน
ชุมชน 

ประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานวิจยั 

14 2 นกัวิจยั
ชมุชน14 

หญิง 65 ข้าราชการ
บ านาญ 

สมาชิกชมุชน โครงการวิจยัสร้างตะกร้า
พารวย เพื่อโลกสวยน่าอยู่2 

 

15 2 นกัวิจยั
ชมุชน15 

หญิง 60 ธุรกิจ
สว่นตวั 

อสม. - โครงการการศกึษา
ประวติัศาสตร์ไทยพวนเพื่อ
การจัดการท่อเที่ยวฯ1 
- โครงการวิจยัเพื่อศึกษา
และพฒันาการคดัแยกขยะ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใน
ชมุชน2 

16 2 นกัวิจยั
ชมุชน16 

หญิง 63 ธุรกิจ
สว่นตวั 

สมาชิกชมุชน โครงการวิจยัเพื่อศึกษา
และพฒันาการคดัแยกขยะ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใน
ชมุชน2 

17 3 นกัวิจยั
ชมุชน17 

ชาย 50 ธุรกิจ
สว่นตวั 

สาวตัรก านนั โครงการวิจยัเพื่อศึกษา
และพฒันาการคดัแยกขยะ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใน
ชมุชน 

18 3 นกัวิจยั
ชมุชน18 

หญิง 68 ค้าขาย สมาชิกชมุชน โครงการวิจยัสร้างตะกร้า
พารวยเพื่อโลกสวยน่าอยู่2 

19 3 นกัวิจยั
ชมุชน19 

ชาย 72 ข้าราชการ
บ านาญ 

รองประธาน
ชมรมไทยพวน 
จ.นครนายก 

โครงการวิจยัเพื่อศึกษา
และพฒันาการคดัแยกขยะ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้ใน
ชมุชน 

20 3 นกัวิจยั
ชมุชน20 

หญิง 52 เกษตรกร สมาชิกชมุชน - โครงการวิจยัสร้าง
ตะกร้าพารวย เพื่อโลกสวย
น่าอยู่2 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
ล า
ดับ 

กลุ่ม นาม
สมมติ 

เพศ อายุ อาชีพ บทบาทใน
ชุมชน 

ประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานวิจยั 

21 3 นกัวิจยั
ชมุชน21 

หญิง 62 เกษตรกร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โครงการวิจยัเพื่อขยายผล
ธนาคารขยะแบบบรูณา
การ2 

1โครงการวิจยัที่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก สกว. 
2 โครงการภายใต้โครงการบริการวิชาการของสถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 

 
จากข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ร่วมวิจยัจะเหน็ได้วา่แบ่งผู้ ร่วมวิจยัออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 มีพืน้ฐานการเป็นนกัวิจัยชุมชนมาก กลุ่มท่ี 2 มีพืน้ฐานการเป็นนักวิจยัชมุชนปานกลาง 
และกลุ่มท่ี 3 มีพืน้ฐานการเป็นนกัวิจัยชุมชนน้อย ผู้ ร่วมวิจัยมีอายรุะหวา่ง 37-77 ปี สว่นใหญ่อยู่
ในวยัผู้ สูงอายุ คือมีอายุ 60 ปีขึน้ไป อาชีพหลักมีหลากหลาย ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ 6 คน  
ธรุกิจส่วนตวั 5 คน เกษตรกร 4 คน ค้าขาย 3 คน  รับจ้าง 1 คน แม่บ้าน 1 คน บทบาทในชุมชน
สว่นใหญ่เป็นผู้น าชมุชน เช่น ประธานชมุชน สมาชิก อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการ
กลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชน นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีเป็นสมาชิกชมุชน  

นกัวิจยัชมุชนทกุคนเป็นผู้ ท่ีเคยมีประสบการณ์การท างานวิจยั มีทัง้โครงการวิจัย
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานจาก สกว. และโครงการท่ีเป็นการฝึก
ประสบการณ์ให้แก่คนในชุมชนได้รู้จกักบัค าวา่นกัวิจัยชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ซึ่งไม่ได้เป็นโครงการวิจยัท่ีเต็มรูปแบบ แต่เป็นโครงการท่ีให้
นกัวิจยัชมุชนได้ทดลองเรียนรู้การท างานพฒันาชมุชนจากโครงการท่ีมาจากการร่วมกนัคิดของคน
ในชมุชน นกัวิจยัชมุชนบางคนเคยมีประสบการณ์ทัง้ 2 โครงการ บางคนเคยผา่นเพียงโครงการเดียว 

ส าหรับการมีประสบการณ์เก่ียวกับงานวิจัยท่ีผ่านมา นักวิจัยในแตล่ะกลุม่ผ่าน
ประสบการณ์และพืน้ฐานมากน้อยแตกต่างกัน ดงัเช่นนักวิจัยชุมชนท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุม่ท่ีมีพืน้ฐานการวิจยัมากท่ีสดุ สว่นใหญ่เคยมีประสบการณ์ตัง้แตก่ารส ารวจปัญหา ระบปัุญหา 
วางแผน เขียนข้อเสนอโครงการ ลงมือปฏิบัติพัฒนาชุมชน เก็บข้อมูล และน าเสนอข้อมูลต่อ
สาธารณะ นกัวิจัยชมุชนกลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ีมีพืน้ฐานการวิจยัรองลงมาหรือระดบัปานกลาง สว่นใหญ่
จะร่วมวางแผน จดบนัทึก และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมพฒันาชมุชน ส าหรับนกัวิจยักลุม่ท่ี 3 เป็นกลุม่
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ท่ีมีพืน้ฐานการวิจยัน้อยท่ีสดุ สว่นใหญ่จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือ
ประสานงาน 

ข้อมลูพืน้ฐานของนักวิจยัชุมชนนี ้สะท้อนให้เห็นถึงแต่ละคนมีพืน้ฐานทางด้าน
การวิจัยแตกต่างกัน ผู้ วิจัยน าข้อมลูพืน้ฐานของผู้ ร่วมวิจัยนีม้าร่วมวิเคราะห์ในการวางแผนการ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน โดยค านึงถึงความแตกตา่งของพืน้ฐานแตล่ะกลุม่ 

 
ตอนท่ี 2.2 สถานการณ์การพัฒนานักวจิัยชมุชนในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวดั

นครนายก 
สถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชน หมายถึง การศึกษาสภาพท่ีเป็นอยู่ในการ

พฒันานักวิจยัชุมชน ในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ทัง้สถานการณ์ในอดีตและปัจจบุัน 
รวมถึงสถานการณ์ด้านศกัยภาพท่ีมีอยู่ของนกัวิจยัชมุชน การน าเสนอสถานการณ์ด้านการพฒันา
นักวิจัยชุมชนนี ้ผู้ วิจัยฉายภาพให้เห็นสถานการณ์ด้านการพัฒนานักวิจัยชุมชน: ก่อนการหนุน
เสริมจากภาควิชาการในพืน้ท่ี สถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชมุชน: เมื่อหน่วยงานภาควิชาการ
เข้าพืน้ท่ี และสถานการณ์ด้านศักยภาพ: ต้นทุนศักยภาพด้านการวิจัย ก่อนท่ีจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยชุมชน ดังจะได้ฉายภาพให้เห็น
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.2.1 สถานการณ์ด้านการพัฒนานักวิจัยชุมชน: ก่อนการหนุนเสริมจากภาค
วชิาการในพืน้ท่ี 

การพัฒนานักวิจัยชุมชนในช่วงก่อนการหนุนเสริมจากภาควิชาการในพืน้ท่ี ใน
ชุมชนยังไม่มีการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีเด่นชัด เป็นลักษณะของการพัฒนาคนยังไม่
ปรากฏว่าการพัฒนานักวิจัยชุมชนโดยตรง ชาวบ้านยังไม่เรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาของชุมชน แต่เป็นการพัฒนาในลักษณะของการมีโครงการ กิจกรรม หรือเป็น
โครงการวิจยัท่ีเป็นการเข้าไปโดยนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
ดงันี ้

2.2.1.1 การพัฒนาผ่านโครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานภายนอก 
การพัฒนาคนในอดีตเป็นการพัฒนาโดยผ่านโครงการ กิจกรรม จาก

หน่วยงานภายนอก หรือภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาท่ีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ก าหนด
โครงการและกิจกรรมในการพฒันา ชาวบ้านเป็นเพียงผู้ ท่ีรับการพัฒนา และเข้าร่วมโครงการตา่งๆ 
ท่ีลงสูช่มุชน 



  

 

154 

 
“เขาก็มีโครงการในชุมชนตลอดนะคะ มีอบรม สมัมนา บางทีก็มีพาไปดูงาน ป้าก็เขา้ร่วมตลอด ให้

ความร่วมมือตลอดถา้ไม่ติดอะไรค่ะ...” (นกัวิจยัชมุชน15) 
 

“ในการพฒันาชุมชน เราก็มีการพฒันามาตามล าดบัเพราะเรามีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ
เทศบาลและ อบต. แตก่ารพฒันานัน้บางคร้ังเราก็ติดดว้ยเร่ืองงบประมาณ องค์ประกอบของการ

พฒันาประกอบดว้ย คน งบประมาณ องค์กร...” (นกัวจิยัชมุชน3) 
 

ในการพฒันาคนโดยผา่นโครงการ กิจกรรมท่ีผา่นมาเน้นการพัฒนาท่ีตวัคน
เป็นส าคญั ซึ่งเป็นการพฒันาความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน โดยมีลกัษณะของการพฒันาเป็นการพฒันา
ตามท่ีรัฐหรือหน่วยงานร้องขอ การพฒันาตนเองเป็นไปเพ่ือการด ารงชีวิต การมีสว่นร่วมของชมุชน
เป็นแคใ่นฐานะสมาชิก และการพฒันาคนผา่นงานวิจยัท้องถ่ิน ดงัได้น าเสนอแตล่ะประเดน็ตอ่ไปนี ้

1) การพัฒนาตามท่ีรัฐหรือหน่วยงานร้องขอ 
การพัฒนาในอดีตก่อนท่ีชาวบ้านจะรู้จกัว่ากระบวนการวิจัยสามรถ

ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ลกัษณะการพัฒนาประการหนึ่งท่ีผู้ ร่วมวิจัยสะท้อน คือการพัฒนาท่ี
เป็นไปตามท่ีภาครัฐหรือองค์กรภายนอกร้องขอ โครงการพัฒนาท่ีเข้าสู่ชุมชนส่วนใหญ่มาโดย
นโยบายของภาครัฐ ตามท่ีเห็นสมควรว่าชุมชนควรได้รับการพัฒนาด้านใด เช่น การส่งเสริมด้าน
อาชีพ การพฒันาด้านสาธารณปูโภค การสง่เสริมด้านเดก็และสตรี เป็นต้น 
 

“ที่พ่ีเห็นนะเราก็อยูชุ่มชนมาตลอด โครงการก็จะเขา้มาเร่ือยๆ มีอบรมใหเ้ราเร่ือยๆ อย่างอาชีพ
บางทีเขาก็มาสอนเยบ็ผา้อะไรพวกนี้ ใครสนใจก็เขา้” (นกัวิจยัชมุชน7) 

 
“การพฒันาในอดีตที่คณุลงุเห็นนะก็จะมีการพฒันาเร่ืองถนนหนทาง ความสะอาด ส่วนพวกอบรม
ก็มีนะ อย่าง อสม.ของป้าเขาก็มีอบรมทางดา้นสขุภาพตลอด แลแลว้แต่รัฐเขาก าหนดมาว่าท า

อะไร...” (นกัวิจยัชมุชน3) 
 

ส าหรับลกัษณะของการพฒันาสว่นใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ การ
พาไปศกึษาดงูาน และการเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันปฏิบัติเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีทัง้
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การอบรมท่ีชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ และอบรมเฉพาะเร่ือง เฉพาะผู้น าชมุชนด้านต่างๆ 
เพ่ือน าไปถ่ายทอดหรือปฏิบตัิอนัเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านตอ่ไป 
 

“อย่างพ่ีนี่ก็มีหลายต าแหน่งในหมู่บา้น ทัง้ อสม. อาสาพฒันาชุมชน ก็จะมีคนมาใหค้วามรู้เรา
ตลอด เราก็เขา้อบรมกบัเขาเพ่ือเอามาใช้ในงานของเรา” (นกัวิจยัชมุชน4) 

 
“ไปดูงานนีเ่ขาจดับ่อยทกุปี พฒันาชุมชนเขาก็พาไปนะ แต่ไอที้่พาไปนี่เขาก็จะบอกนะว่าวนันีจ้ะพาไป
ดูงานใหผู้ใ้หญ่นีเ่ตรียมคนใหห้น่อย เราก็ตอ้งไปหาคนที่ว่างไป พอไปแลว้กลบัมาก็ไม่ไดท้ า เพราะว่า 

1 เลยเราไม่มีพ้ืนที่แบบเขา 2 ท าไม่เป็นก็ไม่มีคนคอยมาเป็นพ่ีเล้ียงให ้ดูงานเสร็จก็จบไป.....” 
(นกัวจิยัชมุชน11) 

 
2) การพัฒนาตนเองเป็นไปเพื่อการด ารงชีวติ  

การพัฒนาคนในอดีต เป็นการพัฒนาเพ่ือการด ารงชีวิต สนองความ
ต้องการพืน้ฐานของชีวิต โครงการ กิจกรรมท่ีเข้ามาจึงเป็นไปเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถน าไป
สร้างการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว เช่น การพฒันาด้านอาชีพ งานฝีมือ รวมถึงการศกึษา
ดงูานเพ่ือน ามาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่คนในชมุชน ลกัษณะของโครงการส่วนใหญ่จะเป็น
ในเร่ืองของการอบรมให้ความรู้ และการศกึษาดงูาน รวมถึงการฝึกฝนให้มีการลงมือปฏิบตัิ 
 

“มีหลายหน่วยงานที่เขา้มาอบรม ใหค้วามรู้แลว้ก็ไป พาไปดูงานก็เหมือนกนั พอไปแลว้กลบัมา
ชาวบา้นก็ไม่ไดน้ ามาท าต่อ เพราะไม่มีคนพาเขาท า ไม่มีการติดตามจากคนที่พาเราไป” (นกัวิจยั

ชมุชน4) 
 

“ส่ิงแวดลอ้มในคลองตะเคียน ม.6 จะมีขยะรีไซเคิล ท ากระเป๋าจากซองกาแฟ ถา้ท้ิงก็จะกลายเป็น
ขยะของชุมชน เราก็เอาซองกาแฟนี้แหละมาแปรรูปเป็นกระเป๋า เป็นเศรษฐกิจของชุมชน เราก็
รวมกลุ่มก็จะมีวิทยากรมาสอนการท ากระเป๋า ท าก๊ิฟช้อป ที่สามารถสร้างรายไดใ้หชุ้มชนได้” 

(นกัวจิยัชมุชน14) 
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3) การมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นแค่ในฐานะสมาชกิ  
การพฒันาในอดีตโดยผา่นโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก 

คนในชมุชนอยู่ในฐานะผู้รับการพฒันา มีสว่นร่วมในฐานะของสมาชิกในชมุชน สว่นใหญ่ไมไ่ด้เป็น
ผู้ก าหนดกิจกรรมและรูปแบบในการพัฒนา แต่เป็นผู้ ถูกเลือกจากผู้มีอ านาจให้เป็นผู้ เข้าร่วม
โครงการตามวาระและโอกาส  
“มีโครงการอะไรเขา้มานี่ก็เขา้ร่วมตลอดเลยนะ ผูน้ าชุมชนหรือ อบต. เทศบาล เขาจะบอกว่าจะมี

อะไรมาช่วงไหน เราก็เขา้ร่วม” (นกัวิจยัชมุชน20) 
 

“คนสมยัก่อนเรามีผูน้ าชุนชน เขาจะพาเราท าอะไรเราก็ท าตามเขา เราเช่ือเขาใหค้วามนบัถือกนั 
โดยที่มีวดัเป็นที่รวมคนในสมยัก่อน...” (นกัวจิยัชมุชน18) 

 
2.2.1.2 พัฒนาคนผ่านงานวจิัยท้องถิ่น 

การพัฒนาคนผ่านงานวิจัยท้องถ่ิน เป็นการพัฒนาโดยใช้งานวิจัยเป็น
จดุเช่ือมประสานให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินการวิจัย ซึ่งสว่นใหญ่ชาวบ้านจะมี
สว่นร่วมในการเก็บข้อมลูชมุชน โดยมีนกัวิจยัท่ีมาจากหน่วยงานสนับสนนุทนุเป็นพ่ีเลีย้งและคอย
ให้ค าแนะน าปรึกษาในการเก็บข้อมลู และการด าเนินกระบวนการวิจยั 
 

“งานวิจยัผมก็เคยผ่านมาแลว้นะ งานของ สกว. ที่ศึกษาประวติัศาสตร์ไทยพวนเพ่ือสร้างการ
ท่องเทีย่วชุมชน” (นกัวิจยัชมุชน10) 

 
“พวกเราหลายคนก็ไดร่้วมในโครงการวิจยันะ ก็เก็บขอ้มูล อย่างป้าถนดัเร่ืองประเพณีก็เก็บขอ้มูล

ดา้นประเพณีฮีต12คอง14 แลว้ก็การละเล่นของไทยพวนเรานะ...” (นกัวิจยัชมุชน6) 
 

การพัฒนาคนโดยผ่านงานวิจัยท้องถ่ินนี ้เร่ิมท าให้ชาวบ้านได้รู้จักกับ
งานวิจยั แตย่งัเป็นการรู้จกัท่ีอยู่ในวงแคบ บทบาทของชาวบ้านหรือผู้ ร่วมในงานวิจยัยงัคงเป็นการ
ท าตามท่ีพ่ีเลีย้งบอก กระบวนการด าเนินการยังคงถูกผกูติดกับพ่ีเลีย้งและนักวิชาการ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะชาวบ้านยงัไมเ่ข้าใจงานวิจยัท้องถ่ินอย่างถ่องแท้ และยงัขาดมีประสบการณ์การท างาน
วิจัยหรือท าโครงการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง จึงท าให้ไม่กล้าตดัสินใจหรือด าเนินการต่างๆ ด้วย
ตนเอง โดยชาวบ้านสะท้อนว่างานวิจัยท่ีท าเมื่อพ่ีเลีย้งไม่ได้เข้ามาขบัเคลื่อนกระบวนการ การ
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ด าเนินการต่างๆ ก็จะหยุดลง หรือท าได้ช้า เช่น การเก็บข้อมลู การน าเสนอข้อมลู จึงท าให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างลา่ช้า ใช้เวลานานกวา่จะแล้วเสร็จ 
 
 
“งานวิจยัที่พวกป้าท านะ ทางอาจารย์เขาก็จะมาช่วยถา้จ าไม่ผิดมาจากลาดกระบงั เขาจะมาบอก
นะว่าช่วงนีท้ านี่นะ เราตอ้งเก็บขอ้มูลแลว้นะ เขาก็จะมาชวนประชุมและก็แนะน าเรา แตเ่ขาก็ไม่
ไดม้าบ่อยหรอกงานเขาเยอะ จะมาก็มาตามงานว่าเราท าอะไรถึงไหนแลว้ ช่วงทีเ่ขาไม่มาบางทีเรา

ก็ท าไดช้้า ท ากนัหลายปีกว่าจะเสร็จ...” (นกัวิจยัชมุชน6) 
 

“เวลาไดข้อ้มูลมาก็จะมานัง่คยุกนั มีพ่ีเล้ียงมาช่วยวิเคราะห์ ค่อยๆท า บางทีเราก็ตอ้งรอใหพ่ี้เล้ียง
เขามาช่วยดเูพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าที่ท านะถูกหรือไม่ แต่ก็พยายามท า...” (นกัวิจยัชมุชน15) 

 
จากสถานการณ์การพัฒนานานักวิจัยชุมชนในช่วงก่อนท่ีจะมีหน่วยงานภาค

วิชาการเข้าไปในพืน้ท่ี เป็นการพัฒนาท่ีเน้นการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของชาวบ้าน
ภายใต้การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภายนอกเป็นหลกั ชาวบ้านอยู่ในฐานะผู้
ร่วมโครงการและผู้รับการพัฒนา จึงท าให้การด าเนินการพัฒนาหลายๆ โครงการยงัไมต่อบสนอง
ตอ่ความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง หรือยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านได้อย่างท่ี
ชาวบ้านปรารถนา แม้แต่การเข้าไปของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีท าให้ชาวบ้านเร่ิมรู้จักกับการวิจัย
และเข้าไปมีส่วนร่วมในบางส่วน บางขัน้ตอนของการวิจัย แต่บทบาทหลกัก็ยังอยู่ท่ีคนภายนอก 
ชาวบ้านยงัคงต้องพึ่งพาพ่ีเลีย้งและการขบัเคลื่อนจากนกัวิชาการภายนอกเป็นส าคญั ซึ่งตอ่มาเมื่อ
มีหน่วยงานภาควิชาการเข้าไปในพืน้ท่ี ผ่านการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือให้
ความช่วยเหลือให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน จึงได้เร่ิมเกิดการพัฒนา
คนให้เป็นนกัวิจัยชมุชนขึน้ โดยมุ่งหวงัให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การใช้แนวคิดหรือกระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาของชมุชน ดงัจะได้น าเสนอสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนผา่นโครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุชนในหวัข้อถดัไป 
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2.2.2 สถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชน: เม่ือหน่วยงานภาควิชาการเข้า
พืน้ท่ี 

สถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชน เมื่อหน่วยงานภาควิชาการเข้าพืน้ท่ี เป็น
การเข้าไปในลกัษณะของการบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน การพัฒนา
คนไปสู่การเป็นนกัวิจัยชมุชนจึงเร่ิมเกิดขึน้ในพืน้ท่ี ด้วยพืน้ฐานความเช่ือวา่หากชาวบ้านได้เรียนรู้
กระบวนการวิจยัก็จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านอ่ืนๆ ได้ จึง
เร่ิมเกิดโครงการท่ีเป็นการเสริมสร้างความเป็นนกัวิจยัชมุชนให้แก่ชาวบ้าน ในปี 2560 ตอ่เน่ืองถึง
ปี 2561 โดยผู้ วิจยัจะได้น าเสนอสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนในแตล่ะช่วง ดงันี ้ 

2.2.2.1 สร้างความรู้เก่ียวกับกระบวนการวจัิย 
เร่ิมต้นการพัฒนาด้วยการให้ความรู้และทักษะการเป็นนักวิจัย ช่วงแรกของ

การพัฒนานักวิจัยชมุชนของหน่วยงานภาควิชาการ เร่ิมในพืน้ท่ีต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี 
จงัหวดันครนายก โดยการรวมชาวบ้านท่ีสนใจในโครงการเข้ามารับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
การวิจัยชุมชน และทักษะของการเป็นนกัวิจัยชุมชน ท าให้มีชาวบ้านจ านวนหนึ่งท่ีให้ความสนใจ
และเข้ามาร่วมในกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านท่ีเกษียณจากงานประจ า ประเด็นความรู้ท่ี
ให้แก่ผู้ ร่วมโครงการประกอบด้วย งานวิจัยชุมชนแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม 
เทคนิคการเก็บข้อมลูชมุชน ได้แก่ เทคนิคการถาม เทคนิคการเลา่เร่ือง การฟัง และการจดบนัทึก 
 
“รู้จกันกัวิจยัชุมชนจากที่ อ.เอ๋ อ.ตา มาใหค้วามรู้เรานี่แหละ ตอนแรกทีเ่ราเร่ิมมีนกัวิจยัชุมชนรุ่นที่

1เลย ท่านก็มาใหค้วามรู้เรา ผมก็เขา้ร่วมเลยตอนนัน้” (นกัวิจยัชมุชน19) 
 

“หลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดร้ับทกัษะเพ่ิมไดน้ ามาใช้ในการพฒันาตนเอง” (นกัวจิยัชมุชน13) 
 

2.2.2.2 ฝึกทักษะพืน้ฐานของนักวจิัยชุมชน 
หลงัจากท่ีได้ให้ความรู้และทกัษะแล้ว หน่วยงานภาควิชาการได้ให้ชาวบ้านท่ี

เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทดลองฝึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ โดยการออกแบบกิจกรรมในประเดน็ท่ีสนใจโดยใช้
ความรู้ ทักษะความเป็นนักวิจัยชุมชนในการออกแบบ ภายใต้หัวข้อการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
ชมุชน จึงเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติในประเด็นท่ีสนใจ ดงัเช่น กลุม่ขยะแลกปุ๋ ย ธนาคารขยะ 
ถงัขยะพลงัจ๋ิว น า้หมกัสารพดัประโยชน์ เป็นต้น และจดักิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ผา่นฐานการ
เรียนรู้ของนกัวิจยัชมุชน 
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“จากกิจกรรมท าใหไ้ดใ้ช้ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้จากอาจารย์ที่มาสอนมาลงมือท าจริง ตัง้แต่คิดว่าเราจะท า
อะไร ก็เลยมาลงตวัที่การท าถงัขยะ เราก็มาก าหนดว่าจะท าถงัขยะยงัไงที่มนัเหมาะกบัชาวบา้น 
แลว้เราก็มาใหค้วามรู้เขา มาสอนเขาท า เพ่ือใหเ้ขาเอากลบัไปท าที่บา้นได”้ (นกัวจิยัชมุชน18) 

 
“กลุ่มเราท าในเร่ืองของขยะแลกปุ๋ ยค่ะ ใหช้าวบา้นน าขยะมาแลกกบัปุ๋ ยหมกั น ้าหมกัของเรา เราก็
ใหค้วามรู้และก็สอนท าดว้ย อยากใหช้าวบา้นเขาไดน้ ากลบัไปใช้ประโยชน์และก็ลงมือท าจริงๆ...” 

(นกัวจิยัชมุชน12) 
 

จากการพฒันานกัวิจยัชมุชนในปีแรกนีท้ าให้เกิดนกัวิจยัชมุชนรุ่นท่ี 1 ซึ่งสว่น
ใหญ่เป็นคนในพืน้ท่ีต าบลเกาะหวายอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก เป็นจุดเร่ิมต้นของชาวบ้าน
ในการเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบัการวิจยั แตย่งัไมไ่ด้ใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นเพียงการฝึกใช้ทกัษะท่ีได้เรียนรู้มาลองลงมือปฏิบตัิ เช่น ทกัษะการถ่ายทอด 
ทกัษะการจดบนัทึก ทกัษะการเล่าเร่ือง เป็นต้น ซึ่งจากการด าเนินโครงการในปีแรกนี ้น ามาสู่การ
ขยายผลและพฒันานกัวิจยัชมุชนในปีท่ี 2 ซึ่งได้ขยายพืน้ท่ีด าเนินการไปสูต่ าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลี จงัหวดันครนายก โดยให้นกัวิจยัชมุชนรุ่นท่ี 1 เป็นผู้ชกัชวนเพ่ือนในชุมชนและนอกชมุชน
เข้าร่วมโครงการ โดยยังคงเป็นกิจกรรมท่ีฝึกทกัษะการเป็นนกัวิจัยชมุชน และให้เร่ิมฝึกการท าวิจัย
ผา่นโครงการวิจยัแบบมีสว่นร่วม ดงัรายละเอียดในหวัข้อถดัไป  

 
2.2.2.3 เร่ิมท าโครงการวจิัยแบบมีส่วนร่วม 

การพฒันานกัวิจยัชมุชนในปีท่ี 2 นี ้ได้ขยายพืน้ท่ีไปสูต่ าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลี จังหวดันครนายก กิจกรรมท่ีด าเนินการยังคงเป็นการให้ความรู้และฝึกทกัษะการเป็นการ
นักวิจัยชุมชน เพ่ือทบทวนทักษะจากปีท่ี 1 และฝึกทักษะให้แก่ชาวบ้านกลุ่มใหม่ท่ีเข้ามาเป็น
นกัวิจยัชมุชนรุ่นท่ี 2 รวมถึงการฝึกปฏิบตัิการเรียนรู้กระบวนการวิจยัผา่นการท าโครงการวิจยัแบบ
มีสว่นร่วม จึงได้เกิดโครงการท่ีสะท้อนแนวคิดส าหรับการปฏิบตัิกิจกรรมพัฒนาชมุชน อนัยงัไมใ่ช่
โครงการวิจัยท่ีด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการท่ีด าเนินการมี 4 
เร่ือง ได้แก่ 1) ขยายผลธนาคารขยะประชารัฐแบบบูรณาการ 2) มหัศจรรย์ขยะอินทรีย์ 3) ตะกร้า
แลกขยะ และ4) ขยะแลกเงิน  

เมื่อได้แนวทางการด าเนินโครงการท่ีคิดร่วมกันแล้ว นักวิจัยชุมชนน าไป
ปฏิบัติตามท่ีแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันวางแผน ท าให้นักวิจัยชุมชนได้น าความรู้และทักษะลงสู่การ
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ปฏิบตัิจริง แตท่ัง้นีย้งัคงเป็นการปฏิบตัท่ีิยงัไมไ่ด้เป็นการใช้กระบวนการวิจยัอย่างแท้จริง เป็นเพียง
การน าความรู้และทกัษะบางประการเพ่ือขบัเคลื่อนกิจกรรม เช่น การวางแผนร่วมกนั การถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน แต่ยังไม่สามารถท่ีจะน าไปสู่การบรรลสุิ่งท่ีชาวบ้านหรือนักวิจัยชุมชนปรารถนา
อย่างแท้จริง แต่เป็นการท่ีนักวิจัยชุมชนได้ฝึกและเร่ิมเห็นกระบวนการวิจัยท่ีจะน ามาใช้ในการ
พฒันาชมุชน และท าให้นักวิจัยชุมชนมีพืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัการวิจัยมากขึน้ และรู้จักการวิจัย
มากขึน้ 
 

2.2.2.4 ผลการพัฒนานักวจิัยชุมชน: เม่ือหน่วยงานภาควชิาการเข้าพืน้ท่ี 
จากการด าเนินการพัฒนานักวิจัยชุมชนโดยหน่วยงานภาควิชาการผ่าน

โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน ก่อให้เกิดผลดงัตอ่ไปนี ้
1) เกิดความรู้ นกัวิจยัชุมชนสะท้อนผลจากการพฒันานักวิจยัชุมชนเมื่อ

หน่วยงานภารวิชาการเข้าพืน้ท่ี ในมิติของการเกิดความรู้ว่า ได้รู้แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัเบือ้งต้น 
คือรู้วา่งานวิจยัคืออะไร มีลกัษณะอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร 
  

“งานวิจยัชุมชนเราก็ไดรู้้จากการที่ไดเ้ขา้มาเป็นนกัวิจยัชุมชนนี่แหละค่ะ มนัคือการท าวิจยัเพ่ือ
แก้ปัญหาของพวกเราเอง ป้าก็มาร่วมทกุครั้งใหค้วามร่วมมือตลอดนะคะ” (นกัวจิยัชมุชน15) 

 
“ค าว่า “วิจยั” ก่อนเขามายงัไม่ทราบความหมายและผลส าเร็จการเป็นนกัวิจยัชุมชน แต่พอเขา้มา
เราก็ไดรู้้จกัว่ามนัคือการแก้ปัญหาชุมชนโดยใช้วิจยั... สนใจการวิจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ

เร่ืองขยะทีเ่ป็นปัญหาใหญ่” (นกัวิจยัชมุชน17) 
 

“ปัญหาของเราเราตอ้งร่วมกนัแก้ มาตรงนี้ผมว่าถูกตอ้งแลว้ เราตอ้งฝึกเพ่ือที่จะเอาไปใช้แก้ปัญหา
ของชุมชนเรา” (นกัวิจยัชมุชน10) 

 
นอกจากนี ้นกัวิจยัชมุชนยงัสะท้อนถึงความรู้พืน้ฐานงานวิจยัแบบมีสว่น

ร่วม ท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชมุชน ความรู้ด้านวิจยัแบบมีสว่นร่วมนีน้กัวิจัยชุมชน
มองวา่เป็นงานวิจัยท่ีท าจากปัญหาของคนในชุมชน วิเคราะห์โดยคนในชมุชน และแก้ปัญหาโดย
คนในชุมชน พร้อมทัง้การรับผลท่ีเกิดขึน้ก็เป็นคนในชุมชนเอง โดยได้สะท้อนกระบวนการ
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ด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ว่ามีขัน้ตอนของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผล 
 
“ไดรู้้งานวิจยัชุมชนว่าตอ้งเป็นงานแบบมีส่วนร่วม คนในชมุชนร่วมกนัในการวางแผน การท า การ

สงัเกต และผลประโยชน์ก็อยูก่บัชุมชนเรา” (นกัวิจยัชมุชน18) 
“การที่ไดม้าตรงนี้นะท าใหรู้้ว่าเออปัญหาของเรา เราควรเป็นคนที่แกเ้องเพราะเราจะรู้ดีที่สดุ ถา้ให้
คนอ่ืนมาแก้ก็จะเหมือนกบัที่ผ่านๆ มาคือมาอบรมแลว้ก็หาย ปัญหามนัก็แก้ไม่ไดส้กัที... เพียงแต่

ว่าตอนนี้เรายงัไม่เช่ียวชาญมาก แต่ก็พอเร่ิมมีความรู้มากข้ึน” (นกัวจิยัชมุชน7) 
 

2) เกิดเจตคติท่ีดีตอ่การวิจยั นกัวิจยัชมุชนสะท้อนวา่จากการท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมการพฒันานกัวิจยัชมุชนท าให้เกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท างานวิจยั และเห็นว่าการแก้ปัญหา
ของชมุชนมาจากการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนเป็นส าคญั นกัวิจยัชมุชนเกิดความรู้สกึอยากลอง
ปฏิบตัิการท าวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาชมุชน เพราะเห็นวา่ตนเองน่าจะสามารถท าได้ 
 

“พอโครงการเขา้มานะ ลงุคิดว่ามนัดีนะวิจยัชุมชนนี ่เราเป็นนกัวิจยัชุมชนก็ตอ้งท าใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อชุมชนของเรา แตม่นัก็ยงัยากอยู่ส าหรับลงุนะ แต่ถา้ไดฝึ้กมนัก็น่าจะท าได ้เม่ือก่อน

เรามองไม่เห็นทางเลยนะ...” (นกัวิจยัชมุชน3) 
 

“เขา้มาเพราะอยากรู้เร่ืองการแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พอเขา้มาก็เหน็ว่าวิจยัน่าจะช่วยแก้ไดก็้อยาก
กลบัไปท าวิจยั เพราะส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะขยะมนัเป็นปัญหาเหลือเกิน” (นกัวิจยัชมุชน19) 

 
3) เกิดทักษะพืน้ฐานส าหรับนักวิจัย นักวิจัยชุมชนสะท้อนถึงการเกิด

ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนกัวิจยัวา่ จากการได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากโครงการท าให้เกิดทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเป็นนักวิจยั ได้แก่ การฟัง การถาม การจดบนัทึก โดยนกัวิจยัชุมชนสะท้อนวา่สามารถ
ท่ีจะปฏิบตัิทักษะเหลา่นัน้ได้หากต้องปฏิบตัิ เป็นการสะท้อนทกัษะท่ีมีอยู่ในระดบัพืน้ฐาน เช่น จด
ตามท่ีได้ยิน เตรียมประเดน็ค าถามอย่างกว้างก่อนเก็บข้อมลู เป็นต้น 
 

“มาร่วมกิจกรรมคร้ังแรกมาแบบงงๆ ว่ามาท าอะไร แต่พอมาก็ไดค้วามรู้เอาไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนไดน้ะ รู้จกัการถามที่ก่อนถามเราก็จะมีประเด็นไปนะว่าจะถามอะไร” (นกัวจิยัชมุชน13) 
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“ตัง้แต่ มศว เขา้มานะ ลงุก็รู้วิจยัมากข้ึน ไดฝึ้กกบั มศว มาเยอะ อย่างการเก็บขอ้มูล การจด
บนัทึก การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการลดขยะ...” (นกัวิจยัชมุชน19) 

 
“ลงุก็จดไดน้ะ มีสมดุนกัวิจยัชุมชนก็จะเอาไวจ้ดเวลามีขอ้มูลอะไร ไดยิ้น ไดฟั้งอะไรก็จดมาแลว้ก็

ค่อยมาดูว่าเขาพูดเร่ืองอะไร” (นกัวิจยัชมุชน9) 
 

จากสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนเมื่อภาควิชาการเข้าสูพื่น้ท่ี จะเห็นได้วา่
เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างนักวิจัยชุมชนโดยตรง โดยมุ่งหวงัให้ชาวบ้านเรียนรู้กระบวนการวิจัย
และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้ โดยเข้าไปเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
พืน้ฐานการเป็นนกัวิจยัให้แก่ชาวบ้านในชมุชน ท าให้ชาวบ้านเร่ิมเรียนรู้กบัการใช้กระบวนการวิจยั
เพ่ือแก้ปัญหา โดยผลจากการพัฒนานีท้ าให้ชาวบ้านเกิดความรู้กระบวนการวิจัย เกิดเจตคติท่ีดี
ตอ่การวิจยั และเกิดทักษะในการท าวิจยั แตท่ัง้นีเ้ป็นความรู้ ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนกัวิจยั ท่ียงัไม่
สามารถน าพาให้นกัวิจยัชมุชนน าไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีชมุชนต้องการได้อย่างแท้จริง 

จากประสบการท่ีชาวบ้านเคยได้รับจากการพัฒนานักวิจยัชมุชนจากการเข้ามา
ของหน่วยงานภาควิชาการ และได้รับความรู้เร่ืองการวิจัยจากสถานการณ์ในอดีต แต่ยังไม่
สามารถน ากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือไปสู่การบรรลสุิ่งท่ีชาวบ้านคาดหวงัได้ น ามาซึ่ง
การศึกษาสถานการณ์ด้านศกัยภาพของนักวิจัยชมุชนท่ีเป็นต้นทุนเดิม เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
ศกัยภาพและการเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่นกัวิจัยชมุชนตอ่ไป สถานการณ์ด้านศกัยภาพ: ต้นทุน
เดิมด้านการวิจยั ดงัปรากฏในหวัข้อถดัไป 

 
2.2.3 สถานการณ์ด้านศักยภาพ: ต้นทุนศักยภาพด้านการวจิัย 

ศกัยภาพในมมุมองของนักวิจัยชุมชน คือ ช่องวา่งระหวา่งสิ่งท่ีเขามีและสิ่งท่ีจะ
น าพาไปสู่การบรรล ุถ้าสิ่งท่ีมียังไม่สามารถน าพาไปสู่การบรรลสุิ่งท่ีอยากเห็น อยากให้เกิดได้ 
แสดงวา่ศกัยภาพนัน้ต้องการการเติมเตม็ ส าหรับการท าความเข้าใจศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชนใน
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้การศึกษา 2 วิธี ได้แก่ การประเมินสถานการณ์ประสบการณ์การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการวิจยั และการสะท้อนประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบตัิของนกัวิจยัชมุชน ดงั
ได้น าเสนอตอ่ไปนี ้
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2.2.3.1 การประเมินสถานการณ์ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการวจิัย 

ส าหรับการท าความเข้าใจศกัยภาพ โดยเฉพาะต้นทุนเดิมท่ีนักวิจยัชุมชนมี 
ผู้ วิจัยใช้การประเมินสถานการณ์ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจยัจากแบบ
ประเมินเบือ้งต้น เพ่ือท าความเข้าใจความคิดเห็นตอ่การท างานเพ่ือชุมชนและประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจัย ผลจากการประเมินสถานการณ์จากแบบประเมินพบว่า 
นกัวิจยัชมุชนทัง้ 21 คนมีมมุมองตอ่การท างานพฒันาชมุชนโดยเห็นวา่งานพฒันาชมุชนไมใ่ช่เร่ือง
ของหน่วยงานภายนอก แตเ่ป็นเร่ืองของคนในชมุชน ดงันัน้บทบาทในการพฒันาชมุชนจึงเป็นของ
ทกุคนในชุมชน โดยนกัวิจัยชุมชนเห็นว่าการพัฒนาชุมชนจะประสบความส าเร็จได้มาจากการมี
สว่นร่วมของคนในชุมชน ส าหรับประสบการณ์การท างานพฒันาชมุชน พบว่านกัวิจยัชุมชนทัง้ 21 
คน เคยมีประสบการณ์ในการท างานพัฒนาชุมชนหลงัจากท่ีได้เห็นมมุมองเบือ้งต้นตอ่การท างาน
พฒันาชมุชนของนกัวิจยัชมุชนแล้ว ผู้ วิจยัได้ท าส ารวจประสบการณ์การมีสว่นร่วมในโครงการวิจัย 
ซึ่งปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 แสดงผลการส ารวจประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจยัของนักวิจัย
ชมุชน  
คนที่ ประสบการณ์ 

 

ส า
รว
จปั
ญ
หา

 

ก า
หน

ดป
ระ
เด็
น

พฒั
นา
แล
ะว
าง
แผ
น 

เข
ีย
น
ข้อ

เส
น
อ

โค
รง
กา
รว
ิจยั

 

ออ
กแ
บบ

เค
รื่อ
งม
ือ

วิจ
ยั 

ล
งม

ือ
ป
ฏิ
บั
ติ

กิจ
กร
รม
กา
รพ
ฒั
นา

 

เก็
บข้
อม
ลู 

วิเค
รา
ะห์
ข้อ
มลู

 

เข
ียน
รา
ยง
าน
ผล

 

น 
าเ
ส
น
อผ

ล
ต่
อ

สา
ธา
รณ

ะ 

อื่น
 ๆ
 เช

่น
 ก
าร

ปร
ะส
าน
งา
น 

1 / / / / / / /  / / 

2 / / / / / / / / / / 

3 / / / / / / / / / / 

4  /  / / / /  /  

5  /   / / /  /  

6  /  / / / /  /  

7 / /   / /   /  

8  /   / /     

9  /   / /     
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ตาราง 8 (ตอ่) 
คนที่ ประสบการณ์ 

 

ส า
รว
จปั
ญ
หา

 

ก า
หน

ดป
ระ
เด็
น

พฒั
นา
แล
ะว
าง
แผ
น 

เข
ีย
น
ข้อ

เส
น
อ

โค
รง
กา
รว
ิจยั

 

ออ
กแ
บบ

เค
รื่อ
งม
ือ

วิจ
ยั 

ล
งม

ือ
ป
ฏิ
บั
ติ

กิจ
กร
รม
กา
รพ
ฒั
นา

 

เก็
บข้
อม
ลู 

วิเค
รา
ะห์
ข้อ
มลู

 

เข
ียน
รา
ยง
าน
ผล

 

น 
าเ
ส
น
อผ

ล
ต่
อ

สา
ธา
รณ

ะ 

อื่น
 ๆ
 เช

่น
 ก
าร

ปร
ะส
าน
งา
น 

10  /   / /   /  

11     / /   /  

12  /   / /     

13  /   / /     

14     / /   /  

15     / /   /  

16     / /    / 

17     / /    / 

18     / /    / 

19     / /    / 

20     / /    / 

21     / /    / 

รวม 4 12  3 5 21 21 6 2 11 9 

 
จากการศึกษาประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจัยท่ี

นักวิจัยชุมชนประเมินตนเอง 9 ประสบการณ์ส าคญัส าหรับนักวิจัย และประสบการณ์อ่ืนๆ เช่น 
การประสานงาน พบวา่ นกัวิจยัชมุชนทกุคนมีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันา
ชมุชนและเก็บข้อมลู รองลงมาคือมีประสบการณ์การมีสว่นร่วมในการก าหนดประเด็นปัญหาและ
ร่วมวางแผนการแก้ไข (จ านวน 12 คน) มีประสบการณ์ในการน าเสนอผลตอ่สาธารณะ (11 คน) 
ประสบการณ์อ่ืนๆ เช่น การประสานงาน (9 คน) การวิเคราะห์ข้อมลู (6 คน) ออกแบบเคร่ืองมือ
วิจัย (5 คน) ส ารวจปัญหา (4 คน) เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (3 คน) และประสบการณ์นักวิจัย
ชมุชนมีประสบการณ์น้อยท่ีสดุคือการเขียนรายงานผล (2 คน)  

จากผลการศกึษาประสบการณ์การมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการวิจัย จะ
เห็นได้ว่านกัวิจัยชมุชนได้ผ่านการลงมือปฏิบัติและเก็บข้อมลู ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนและ
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กิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ แต่เป็นการท าในระดับพืน้ฐาน เช่น สัมภาษณ์ข้อมลูพืน้ฐานของคนใน
ชุมชน ยังไม่ได้มีรายละเอียดท่ีลงลึกมากนัก และไม่ได้ท าอย่างสม ่าเสมอ ส่วนประสบการณ์ท่ี
นกัวิจัยชุมชนเคยมีประสบการณ์น้อยท่ีสดุคือ ประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ
การเขียนรายงานผล ซึ่งทัง้ 2 ประสบการณ์เป็นทกัษะการเขียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นวา่ยงัเป็นช่องวา่ง
ของนกัวิจยัชมุชนท่ียงัต้องการการเติมเตม็และได้รับการพฒันา 

นอกจากนี ้ผู้ วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมภายหลงัจากท่ีได้วิเคราะห์ผล
การประเมินประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการวิจัยของนัก วิจัยชุมชน พบว่า
ประสบการณ์ท่ีนักวิจัยชุมชนสะท้อนนัน้นักวิจัยชุมชนน าไปใช้ได้ในระดบัพืน้ฐาน ยังไม่สามารถ
น าไปใช้เพ่ือการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนได้อย่างแท้จริง ดงัเช่น  

การส ารวจปัญหาชุมชน นักวิจัยชุมชนสะท้อนว่าท าการส ารวจปัญหาจาก
การสะท้อนจากสมาชิกในกลุ่ม ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งมาจากมมุมองของ
สมาชิกในกลุม่นกัวิจยัเป็นหลกั ยงัไมไ่ด้ลงไปศกึษาสภาพปัญหาจากชมุชนอย่างแท้จริง 
 
“ส ารวจปัญหา เราก็ใชก้ารคยุกนัในกลุ่มว่าตอนนี้สภาพการท าการเกษตรของเราเป็นยงัไง เรา

อยากใหเ้ป็นยงัไง ก็มาช่วยกนัคิด ช่วยกนัวิเคราะห์ ยงัไม่ไดเ้ป็นการไปเก็บขอ้มูลกบัชาวบา้นจริงๆ 
มนัก็ยงัไม่ใช่การส ารวจที่มาจากชาวบา้นจริงๆ” (นกัวิจยัชมุชน1) 

 
“ก็ท าการส ารวจตอนนี้นะ ก็นดัมาประชุมกนัว่าตอนนี้วฒันธรรมประเพณีไทยพวนเราก าลงัจะ

หายไป เราจะช่วยกนัไดย้งัไงใหย้งัอยู่ เป็นการคยุกนันกลุม่เรา เฉพาะกลุ่มแต่ยงัไม่ไดไ้ปถามคนใน
ชุมชน มนัก็เลยท าใหข้อ้มูลที่มียงัไม่ครอบคลมุทัง้หมด...”  (นกัวิจยัชมุชน6) 

 
การก าหนดประเด็นปัญหาและการวางแผน นักวิจัยชุมชนสะท้อนว่าการ

ก าหนดประเด็นปัญหาในการน ามาพัฒนา และการวางแผน ส่วนใหญ่ใช้การประชุมกัน นักวิจัย
ชุมชนช่วยกันสะท้อนสภาพปัญหาท่ีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา และร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ไข
ร่วมกนั แตท่ัง้นีส้ว่นใหญ่ยงัคงขึน้อยู่กบัผู้น าของกลุม่ นกัวิจยัชมุชนบางคนยงัไมไ่ด้มีสว่นร่วมอย่าง
แท้จริง 
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“พอไดปั้ญหามาแลว้ว่ามีอะไรบา้ง เราก็มาประชุมร่วมกนั ลงุเขาก็จะเรียกประชุมและก็วางแผน
ดว้ยกนัว่าเราจะท ากิจกรรมอะไร ใครท าหนา้ที่อะไรก็แบ่งกนั แต่ส่วนใหญ่ก็แลว้แต่ลงุ บางคนก็

ไม่ไดม้าร่วมประชุม แต่มีอะไรก็ช่วยกนัท า” (นกัวจิยัชมุชน20) 
 

การเก็บข้อมูล  นักวิจัยชุมชนสะท้อนทักษะการเก็บข้อมลูว่าใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลตามท่ีได้เรียนรู้ เช่น การถาม การจดบันทึก การฟัง  แต่ทัง้นีย้ังคงเป็นการใช้ทักษะใน
ระดบัพืน้ฐาน เช่น การจดบันทึก เป็นการจดสิ่งท่ีได้ยิน แตย่งัไมส่ามารถจบัประเดน็ส าคญัได้ และ
ยงัไมส่ามารถน าสิ่งท่ีจะบันทึกนัน้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้อย่างเต็มท่ี เพียงแต่
เรียนรู้วา่การเก็บข้อมลูชมุชน การจดบนัทึกเป็นสิ่งท่ีส าคญั 
 
“เวลาไปคยุกบัคนในชุมชนก็เอาสมดุไปดว้ยนะ ไปจด แตพ่อจดมาแลว้บางทีมนัก็จบัประเด็นไม่ได ้

จดไม่ทนับา้ง ไม่รู้จะเอาไอที้่จะมาท าอะไร มนัยงัไม่มีหลกัในการจด” (นกัวิจยัชมุชน7) 
 

“เราก็ไดใ้ช้ส่ิงที่ไดเ้รียนมานะ แต่มนัก็ยงัไม่ไดเ้ต็มทีห่รอก อย่างฟังบางทีก็จบัประเดน็ไม่ได ้จดมา
บางทีก็อ่านไม่ออก...” (นกัวจิยัชมุชน12) 

 
จากสถานการณ์ด้านศักยภาพของนักวิจัยชุมชนหรือผู้ ร่วมวิจัยจากการ

ประเมินการมีสว่นร่วมในการด าเนินโครงการวิจยัเบือ้งต้น ท าให้เห็นวา่ผู้ ร่วมวิจยัสว่นใหญ่มีทกัษะ
ส าหรับการท่ีจะด าเนินการวิจัย แต่เป็นทักษะในระดับพืน้ฐานท่ียังคงต้องการการเติมเต็มและ
พฒันา เน่ืองจากยงัไมส่ามารถใช้ทกัษะท่ีมีน าไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง เพียงแต่
มีพืน้ฐานพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่การมีศักยภาพท่ีสูงขึน้ นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังได้ท าการศึกษา
สถานการณ์ด้านศกัยภาพของนักวิจยัชมุชนผ่านการสะท้อนผลจากประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบัติ 
เพ่ือแสดงให้เห็นพืน้ฐานของทักษะความรู้ท่ีมีอยู่วา่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้เพียงใด ดงัได้
น าเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
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2.2.3.2 ประเมินศักยภาพนักวิจัยชุมชน: สะท้อนจากประวัติศาสตร์แห่ง
การปฏิบัติ 

ในส่วนนี ้ผู้ วิจัยได้ท าการประเมินศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยอาศัยการ
สะท้อนประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบตัิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตวา่มีการปฏิบตัอิย่างไร และสิ่งท่ี
ปรารถนาจะให้เป็นนักวิจัยชุมชนมีความปรารถนาอย่างไร ทัง้นี ผู้้ วิจัยได้สะท้อนผลจาก
ประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบตัิ ดงันี ้

1) สะท้อนประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบตัิ 
การสะท้อนประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบัตินี ้นักวิจัยชุมชนได้สะท้อน

ให้เห็นถึงอดีตของการพัฒนาท่ียงัไม่สามารถน าพานกัวิจัยชุมชนไปสูก่ารบรรลคุวามปรารถนาได้ 
โดยนกัวิจยัชมุชนได้สะท้อนการปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันานกัวิจัยชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1) การพฒันาคนมาจากความต้องการของหน่วยงานภายนอกชมุชน 
การพัฒนานักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ีท่ีผา่นมาเร่ิมจากความต้องการ

ส่งเสริมจากภาครัฐหรือหน่วยงานภายนอก เป็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐานในการด ารงชีวิตของคนในชมุชนเป็นส าคญั เช่น การพฒันาด้านอาชีพ การพฒันาด้านการ
ท่องเท่ียว การพฒันาด้านการเกษตร เป็นต้น โดยท่ีภาครัฐหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จดัเตรียม
โครงการ กิจกรรม การพฒันา และน ามาฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน 
 
“หน่วยงานต่างๆ เขาก็มาจดัใหบ้่อยนะพวกอบรมต่างๆ อย่างอบรมท าไมก้วาด เย็บผา้ เยบ็พรม

เช็ดเทา้ เราก็คอยเขา้ร่วมกบัเขา...” (นกัวจิยัชมุชน16) 
 

“การพฒันาแต่เดิมก็เป็นไปตามแผนการพฒันาของประเทศ จงัหวดัก็รับมา หน่วยงานทอ้งถ่ินก็รบั
มาแลว้ก็น ามาพฒันาใหช้าวบา้น มนัก็เป็นไปตามล าดบัขัน้” (นกัวจิยัชมุชน3) 

  
1.2) คนในชมุชนอยู่ฐานะผู้รับการพฒันาและผู้เข้าร่วมโครงการ 

การพัฒนาคนในอดีตเป็นการพัฒนาท่ีคนในชุมชนอยู่ในฐานะ
ผู้รับการพัฒนาและผู้ เข้าร่วมโครงการ ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการหรือสิ่งท่ีอยาก
พฒันา หรือหากมีคนท่ีก าหนดสว่นใหญ่จะเป็นผู้น าชมุชน ผู้น าท้องถ่ิน การแสดงความคิดเห็นของ
ชาวบ้านมีเพียงบางโอกาส ท่ีต้องการประชาคมหมูบ้่านเพ่ือเสนอของบประมาณจากภาครัฐ เช่น 
การขอรับการพฒันาด้านสาธารณปูโภค เป็นต้น 
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“แผนหมู่บา้นก็มีนะว่าเราตอ้งการพฒันาอะไร เราก็จะท าประชาคมหมู่บา้น ชาวบา้นก็จะช่วยกนั
เสนอและแสดงความตอ้งการ เม่ือไดข้อ้ตกลงเราก็จะน าเสนอไปยงั อบต. แตบ่างทีก็ไมเ่ป็นไปตาม

แผนนะแลว้แต่ว่าเขาจะจดัใหไ้ดแ้ค่ไหน” (นกัวิจยัชมุชน3) 
 
“การอบรมที่เขาเอามาใหเ้ราบางทีมนัก็ไม่ค่อยตรงกบัความตอ้งการของเรา อย่างที่นี่ตอ้งการเร่ือง
เกษตรอินทรีย์ การท าปุ๋ ย เพราะอาชีพส่วนใหญ่ของเราเป็นเกษตรกรรม แต่บางทีเขาก็มาอบรม
เร่ืองงานฝีมือ แมแ้ต่เร่ืองการท าปุ๋ ยบางทีมาสูตรก็ไม่เหมาะกบับริบทของบา้นเรา...” (นกัวิจยัชมุชน1) 
 

1.3) มีสว่นร่วมในงานวิจยัเพียงบางสว่นบางตอน 
แม้ว่าจะมีโครงการวิจัยท้องถ่ินเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่

ชาวบ้าน เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง แต่บทบาทของชาวบ้านก็ยังอยู่ในฐานะของผู้ ให้
ข้อมลู ผู้ประสานงาน และเข้าไปมีสว่นร่วมในโครงการวิจัยเพียงบางส่วนบางตอน เช่น เก็บข้อมลู 
รวบรวมข้อมลู การน าเสนอข้อมลูตอ่ชุมชน แตย่ังคงอยู่ภายใต้การช่วยเหลือจากนักวิจยัภายนอก
หรือพ่ีเลีย้งเป็นหลกั แต่ก็ท าให้ชาวบ้านเร่ิมรู้จักกับงานวิจัย และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
โดยใช้งานวิจยั 
 
“พวกเรามีงานวิจยัทอ้งถ่ินทีท่ ากบั สกว. ท ามาตัง้หลายปี ช่วยกนัเก็บขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์

ชุมชน ดา้นวฒันธรรมประเพณี เพราะเรามีความโดดเดน่เร่ืองวฒันธรรมประเพณี ก็ไดง้านวิจยัมา
หน่ึงเร่ืองแตก็่ยงัไม่สมบูรณ์หรอก เป็นการเร่ิมตน้” (นกัวจิยัชมุชน9) 

 
“ป้าก็เคยท าวิจยักบั สกว. นะคะ เขาก็จะมีพ่ีเล้ียงมาคอยใหค้ าแนะน าเรา เวลาเราท าเราเก็บ

ขอ้มูล เขาก็จะมาดูเราตลอด” (นกัวิจยัชมุชน15) 
 

1.4) คิดสะท้อนงานวิจยัเป็นเร่ืองยาก 
คนในชมุชนแม้จะรู้จักและเร่ิมคุ้นเคยกับงานวิจัย แต่ก็ยังเห็นว่า

เป็นเร่ืองยาก งานวิจยัเปรียบเสมือนยาขมส าหรับชาวบ้าน เน่ืองจากกระบวนการขัน้ตอนตา่งๆ ท่ี
ชาวบ้านเห็นวา่มีความซบัซ้อนและหลายขัน้ตอน การท าวิจยัส าหรับชาวบ้านจึงยงัคงเป็นเร่ืองยาก 
หากจะท าให้ส าเร็จชาวบ้านเห็นว่าจะต้องมีพ่ีเลีย้งคอยเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง หากไม่มี
ชาวบ้านจะขาดความมัน่ใจในการท่ีจะเดินตอ่ด้วยตนเอง 
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“ผมมองว่างานวิจยัมนัคือยาขมเลยนะ มีขัน้ตอนหลายอยา่ง เราถึงตอ้งมีพ่ีเล้ียงใหค้ าปรึกษา
แนะน าและช่วยเหลือเรา เราเดินไปเองไม่ไดห้รอกหากไมมี่พ่ีเล้ียงนะครับ” (นกัวจิยัชมุชน9) 

“พ่ีมองว่ามนัก็ยงัยากอยู่นะเร่ืองวิจยันี่ แตเ่ราก็พยายามท าแบบชาวบา้น แบบวิถีเรา มนัอาจจะ
ไม่ไดเ้ป็นวิจยัทีเ่หมือนที่นกัวิชาการที่มีความรู้เขาท ากนั...” (นกัวิจยัชมุชน4) 

 
“ส าหรับพ่ีนะ งานวิจยัเป็นเร่ืองยากส าหรับเรามาก แมเ้ราจะมีความรู้มาบา้ง แตเ่วลาทีเ่ราลงไปท า

จริงๆ ยงัท าไม่เป็น ไม่รู้ตอ้งเร่ิมอะไรก่อน” (นกัวจิยัชมุชน7) 
 

1.5) ทกัษะยงัมีไมม่าก 
ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนว่าส่วนหนึ่งท่ีมองว่างานวิจัยเป็นเร่ืองยาก 

เน่ืองจากยังมีทักษะความรู้ไม่มาก ยังคงต้องได้รับการเติมเต็มและฝึกฝนการเป็นนักวิจยัเพ่ือให้
สามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างมัน่ใจ  ทัง้นีท้ักษะท่ีจ าเป็นต้องเป็นทักษะการวิจัยแบบท่ีชาวบ้าน
สามารถปฏิบตัิได้ เป็นวิจยัแบบชาวบ้าน 
 
“ชาวบา้นอย่างเรายงัไม่ค่อยมีความรู้เร่ืองการท าวิจยัมากเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่ามนัมีประโยชน์นะเอาไป
ใช้ประโยชน์ไดห้ลายอย่าง อย่างเม่ือก่อนพ่ีไม่มัน่ใจเลยนะเวลาพูด จะสัน่มาก แต่ตอนนี้ก็ดีข้ึน แต่

ก็ยงัคงตอ้งฝึกอีกเยอะ...” (นกัวิจยัชมุชน7) 
 

“พวกทกัษะต่างๆ ทีเ่ราไดเ้รียนที่อาจารย์มาสอนมนัมีประโยชน์มากเลยนะ แต่ว่าบางครั้งเราก็ลืม
และก็ยงัใช้ไม่เป็น” (นกัวิจยัชมุชน17) 

 
1.6) ขาดความมัน่ใจในการลงมือปฏิบตัิ 

การลงมือปฏิบัติ ท่ีนักวิจัยได้เรียนรู้จากการทดลองท าจาก
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท าให้นักวิจัยได้ฝึกการปฏิบัติ แต่เป็นการปฏิบัติท่ียังคงได้รับ
ความช่วยเหลือจากนกัวิชาการท่ีท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งและเจ้าของโครงการ ชาวบ้านสะท้อนวา่หาก
ต้องลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองก็จะยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มท่ี ทัง้นีเ้น่ืองด้วยยงัไม่มัน่ใจท่ีจะลง
มือท าด้วยตนเอง 
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“ความมัน่ใจเรายงัไมเ่ต็มที่คะ่ ป้าว่าถา้ตอ้งท าเองจริงๆ ก็ยงัท ากนัไม่ไดเ้ท่าไหร่หรือท าไดก็้ยงัไม่ดี 
แต่ถา้มีทาง มศว มาเป็นพ่ีเล้ียงใหเ้ราอย่าที่ผ่านมานะก็จะไม่ตอ้งกงัวล เพราะอาจารย์ก็จะช่วยเรา

ดู...” (นกัวิจยัชมุชน15) 
 

“ทกัษะความรู้เรามี นกัวิจยัชุมชนของเราทกุคนมีความรู้อยู่แลว้จากการเขา้มาใหค้วามรู้ของจาก
ทาง มศว แตก่ารปฏิบติัก็อีกเร่ืองหน่ึง แต่ละคนก็จะเอาไปปฏิบติัไดไ้ม่เท่ากนั บางคนท าไดบ้างคน

ก็ยงัไม่ไดน้ะ ยงัไม่มัน่ใจในการท าดว้ยตนเอง...” (นกัวจิยัชมุชน8) 
 

1.7) ยงัไมเ่ดน่ชดัหนทางท่ีจะไปสูเ่ป้าหมาย 
ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนว่า แม้จะมีความรู้ มีทักษะ และได้ลงมือฝึก

ปฏิบตัิการวิจยั แตก่ารท่ีจะน าพาให้เกิดไปสู่เป้าหมายยงัไมช่ดัเจน ซึ่งแตล่ะกลุม่ก็จะมีเป้าหมายท่ี
แตกตา่งกนั เช่น ความต้องการให้ชมุชนเป็นชมุชนเกษตรอินทรีย์ ต้องการสร้างความเข้มแขง็ทาง
วฒันธรรม ต้องการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชมุชนภายใต้การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แตแ่นวทาง
ในการปฏิบตัิท่ีจะน าพาไปสูค่วามส าเร็จนัน้นกัวิจยัชมุชนยงัมองวา่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ยาก กบัการ
ท่ีชาวบ้านจะท าด้วยตนเอง 
 
“กลุ่มเราอยากใหเ้กิดการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณีของเราไวน้ะ พอหมดรุ่นนี้แลว้ก็มองไม่เหน็คน

รุ่นใหม่ที่จะเขา้มา ก็อยากใหว้ฒันธรรมประเพณีเราคงอยู…่” (นกัวจิยัชมุชน6) 
 

“พ่ีอยากใหชุ้มชนเรานะเป็นเกษตรอินทรีย์ อยากเผยแพร่การท าปุ๋ ยแบบชาวบา้นท าไดใ้หแ้ก่
ชาวบา้น บางคนก็รับบางคนเขาก็ไม่รับ มนัก็พูดยากนะเราเป็นชาวบา้นธรรมดาที่ไปบอกเขา” 

(นกัวจิยัชมุชน12) 
 

2) สะท้อนความปรารถนา 
นกัวิจัยชุมชนสะท้อนความปรารถนาของตนเองและกลุ่มจากการท่ี

เข้ามาเป็นนกัวิจยัชมุชนในประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้
2.1) ความปรารถนาในการแก้ปัญหาของชมุชนโดยคนในชมุชน 

ความปรารถนาในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยคนในชมุชน เป็น
ความปรารถนาท่ีนกัวิจยัชมุชนเห็นวา่ คือกระบวนการแก้ปัญหาท่ีมาจากคนในชมุชนได้ร่วมกนัคิด 
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ร่วมกันวางแผน ร่วมกนัแก้ไข และรับผลจากการแก้ปัญหานัน้ร่วมกัน เพ่ือให้ชมุชนสามารถอยู่ได้
อย่างเข้มแข็ง ลดการพึ่งพาและพึ่งพิงจากภายนอก นักวิจัยชุมชนจึงมีความปรารถนาในการ
แก้ปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชน บนพืน้ฐานความเช่ือว่าคนในชุมชนคือผู้ ท่ี รู้ปัญหาดีท่ีสุด 
ดงันัน้วิธีการแก้ไขจึงควรมาจากคนในชมุชน และเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีสว่นร่วม  

 
“การที่ไดม้าตรงนี้นะท าใหรู้้ว่าเออปัญหาของเรา เราควรเป็นคนที่แกเ้องเพราะเราจะรู้ดีที่สดุ ถา้ให้
คนอ่ืนมาแก้ก็จะเหมือนกบัที่ผ่านๆ มาคือมาอบรมแลว้ก็หาย ปัญหามนัก็แก้ไม่ไดส้กัที... เพียงแต่

ว่าตอนนี้เรายงัไม่เช่ียวชาญมาก แต่ก็พอเร่ิมมีความรู้มากข้ึน” (นกัวจิยัชมุชน7) 
 

“อยากใหค้นในชุมชนช่วยกนัแก้ปัญหาของบา้นเรานะ อยา่งเร่ืองวฒันธรรมนีเ่ราจะท ายงัไงใหค้น
ช่วยกนัรักษา คนบา้นเราก็ตอ้งช่วยกนั” (นกัวิจยัชมุชน6) 

 
2.2) ปรารถนาให้คนในชมุชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  

นักวิจัยชุมชนสะท้อนความปรารถนาถึงความต้องการให้คนใน
ชุมชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ว่าต้องการให้คนในชุมชนของตนเองมีคณุภาพชี วิตทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ท่ีดีขึน้ โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชน ทัง้นีค้วามปรารถนาในแตล่ะด้านท่ีนกัวิจยัชมุชนสะท้อน ดงันี  ้

ด้านเศรษฐกิจ นักวิจยัชุมชนสะท้อนว่าอยากเห็นเศรษฐกิจของ
ชมุชนดีขึน้ คนในชมุชนมีรายได้เพ่ิมขึน้ การปฏิบตัิท่ีผา่นมามีการฝึกอาชีพเสริมแก่คนในชมุชนเพ่ือ
สร้างรายได้ แต่ยังเป็นในลักษณะของการด าเนินการเป็นรายบุคคล ท าให้ยังไม่เกิดกลุ่มทาง
เศรษฐกิจท่ียึดโยงคนในชมุชนให้เกิดการร่วมกนัคิด ร่วมกนัปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดรายได้ท่ียัง่ยืน 
 
“อยากใหค้นในชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากทรัพยากรหรือส่ิงที่มีอยู่ในชุมชน แต่ตอ้งไม่เป็นการ

ท าลายส่ิงแวดลอ้ม รวมกลุ่มกนัท าในชุมชน ผมมีความคิดอยากใหธ้นาคารขยะเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การสร้างรายไดใ้หชุ้มชน” (นกัวิจยัชมุชน2) 

 
“ถา้เราช่วยกนันะ เอาความโดดเด่นของเราเป็นตวัน าและมาร่วมกนัสร้างใหม้นัดี คนก็จะมาเรียนรู้
ที่ชุมชนของเรา รายไดก็้จะเกิดตามมาเม่ือมีคนมาเที่ยว...เราอนรัุกษ์แลว้เราก็ตอ้งอยู่ไดด้ว้ย...” 

(นกัวจิยัชมุชน13) 
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“อยากใหต้รงนี้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ เพ่ือใหค้นเขาเอาไปท าต่อ ต่อยอด เกิดรายได ้อยาก
เรียนรู้เร่ืองอะไรที่เรามีก็มาเรียนรู้จากเรา แลว้ก็เอาไปขยายผลต่อที่บา้น...” (นกัวิจยัชมุชน1) 

 
ด้านสังคมวัฒนธรรม นัก วิจัยชุมชนสะท้อนว่าอยากเห็น

วฒันธรรมของชุมชนได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน ทัง้วฒันธรรมประเพณีท่ีดีอนัเป็นท่ียึดโยงคนใน
ชุมชนให้สมคัรสมานสามคัคีกัน นั่นคือวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน และวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัแบบเครือญาติ เช่ือมัน่ในการปฏิบตัิตนตามหลกัศาสนา มีการช่วยเหลือเกือ้กูล
กนั แต่ปัจจุบนัสิ่งเหล่านีม้ีสว่นใหญ่ยงัคงมีอยู่กับคนรุ่นเดิม ซึ่งยังขาดการสืบทอด ซึ่งความดีงาม
ทางสงัคมวฒันธรรมของชาวไทยพวนเป็นสิ่งท่ีสะท้อนคณุภาพชีวิตอีกด้านหนึ่งของคนในชมุชน 
 
“ตอนนี้มนัก็อยู่แต่กบัพวกลงุนะเร่ืองวฒันธรรมนี่ ไม่รู้จะอยู่กนัไดน้านแค่ไหน พอรุ่นลงุไปแลว้ก็

อยากใหมี้คนมาสืบต่อ ตอนนี้มนัยงัไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาสานต่อ...” (นกัวิจยัชมุชน9) 
 

“อยากเหน็ชุมชนพฒันาทางวฒันธรรม เป็นการอนรุกัษ์ สืบสาน ไม่ใหสู้ญส้ินไป ทีเ่รามาจากเชียง
ขวาง แลว้เช่ือมโยงวฒันธรรมกบัการท่องเที่ยว สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน...” (นกัวิจยัชมุชน16) 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม นกัวิจยัชมุชนสะท้อนอยากให้สิ่งแวดล้อมชมุชน

เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ ควบคู่กับเกษตรอินทรีย์ เป็นไปตามวิถีชุมชน ทัง้นีป้ระวตัิศาสตร์การ
ปฏิบัติท่ีผา่นมาชมุชนยงัขาดการรักษาส่ิงแวดล้อมโดยคนในชมุชน และด้วยวิถีการท าการเกษตร
แบบใหม่ท่ีมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
พฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การจัดการขยะ การท ากิจกรรม
ทางการเกษตร เป็นต้น 
 
“มีหลายหน่วยงานที่ไดท้ า เราไดไ้ปดูงาน เราก็มีการคดัแยกขยะท าใหข้ยะลดลง แต่มนัก็ยงัมีขยะ
เกิดข้ึนอยู่หลงัจากทีเ่ราเอาไปท้ิง ไปท าปุ๋ ยอะไรแลว้มนัก็ยงัมีอยู่ จริงๆแลว้ก็ทกุภาคส่วนนะครับที่

ตอ้งช่วยกนั” (นกัวิจยัชมุชน2) 
 

“จากบริบทของหนองแสงเนอะ บริบทก็จะเป็นเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีคนเฒ่าคนแก่อยูบ่า้น
กนัเยอะ ทีท่างโครงการนีเ้ขา้มาจะเป็นเร่ืองขยะ เราก็อยากเช่ือมโยงกบัการท าเกษตรอินทรีย์ มนัก็
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เหมือนกบัเราเร่ิมจากจุดเล็กๆ คนในสงัคมช่วยเหลือดูแลกนัอย่างนี้ ท าใหเ้ราไม่ท้ิงกนั เหมือน
เพ่ือนช่วยเพ่ือน” (นกัวจิยัชมุชน4) 

 
นอกจากนักวิจัยชุมชนจะสะท้อนสิ่งท่ีปรารถนาในเกิดขึน้ใน

ชมุชนแล้ว ยังสะท้อนประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบัติอีกด้วย นัน่คือการสะท้อนสิ่งท่ีเป็นอยู่ในอดีต
จนถึงปัจจุบนัวา่มีการปฏิบัติอย่างไร อะไรเป็นเหตผุลของการปฏิบตัินัน้ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
ความต้องการในการเสริมศักยภาพให้แก่นักวิจัยชุมชนท่ีจะน าไปสู่การน าพาชุมชนไปสู่สิ่งท่ี
ปรารถนาได้ 

2.2.4 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ 
จากสถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ีอ าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก ทัง้สถานการณ์ในพืน้ท่ี และสถานการณ์ด้านศกัยภาพ: ต้นทุนเดิมด้านการวิจยั ผู้ วิจัย
ได้น ามาวิเคราะห์ผลเพ่ือให้เห็นความสอดคล้องสิ่งท่ีเป็นอยู่และสิ่งท่ีนกัวิจยัชมุชนต้องการจะเป็น 
จึงได้ท าการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองของนักวิจัยชุมชน  ดังได้
น าเสนอตอ่ไปนี ้

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยชุมชนได้
สะท้อนสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลคุวามปรารถนาได้ ได้แก่ ประเด็นการคิด เช่น ขาด
การคิดอย่างเป็นระบบ ขาดการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีพลัง เป็นต้น ประเด็นการปฏิบัติ เช่น 
วิธีการปฏิบัติ ผลการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบตัิ ปฏิบตัิอย่างมีสว่นร่วม เป็นต้น และประเด็นการ
สง่ตอ่ความรู้ เช่น ผู้สง่ตอ่ ผู้รับการสง่ต่อความรู้ พืน้ท่ีการส่งตอ่ วิธีการสง่ตอ่ เป็นต้น ทัง้นีผู้้ วิจยัจะ
ได้น าเสนอสิ่งท่ีเป็นอยู่ท่ีสะท้อนจากสถานการณ์ปัญหา และส่ิงท่ีอยากพฒันา ดงัตาราง 9 

 

 

 

 

 



  

 

174 

ตาราง 9 ผลการศกึษาความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชน 

สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ สิ่งท่ีอยากพัฒนา 
ยังไม่สามารถเช่ือมโยงกระบวนการคิด
เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

พัฒนากระบวนการคิดของนัก วิจัยชุมชน ท่ี
ครอบคลมุการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีพลงั 

การปฏิบัติยังท าได้ไม่ชัดเจนและเป็นขัน้
เป็นตอน 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่นร่วม 
- ฝึกการปฏิบัติตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การค้นหาปัญหา 
การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การสงัเกต และ
การสะท้อนผลการปฏิบตัิ 

ยังไม่มีการส่งต่อสู่สาธารณะอย่างเป็น
รูปธรรม 

- พฒันาผู้สง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ 
- สร้างพืน้ท่ีหรือเวทีการสง่ตอ่องค์ความรู้ 
- สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายการส่งต่อองค์
ความรู้ 

 
จากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่และสิ่งท่ีอยากพัฒนา พบว่านักวิจัยชุมชน

สะท้อนสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ใน 3 ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย ประเด็นด้านการคิด คือ ยังไม่
สามารถเช่ือมโยงกระบวนการคิดเพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยเห็นวา่การคิดเป็น
ประเด็นส าคญัท่ีน าไปสู่การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นีน้ักวิจยัชุมชน
เมื่อได้วินิจฉัยสถานการณ์ทัง้สถานการณ์ทัว่ไปและสถานการณ์ด้านศกัยภาพของนักวิจัยชุมชน
แล้วพบว่า นักวิจัยชุมชนยังไม่สามารถเช่ือมโยงการคิดท่ีน าไปสู่การปฏิบัติท่ีสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ซึ่งสะท้อนได้จากการคิด
โครงการพัฒนาท่ีผ่านมาท่ียังไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวังได้ เช่น ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาด้านการมีแหล่งเรียนรู้ด้านวฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรมได้ นักวิจัยชุมชนยงัไม่
สามารถคิดวางแผนการด าเนินโครงการพฒันาหรือแก้ปัญหาชมุชนอย่างเป็นขัน้เป็นตอนได้ เป็นต้น 
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“ปัญหาคือเรายงัคิดไม่เป็น คิดแลว้มนัยงัไม่สามารถไปแกปั้ญหาทีเ่ราอยากใหม้นัส าเร็จได.้..” 
(นกัวจิยัชมุชน4) 

“ที่ผ่านมายงัถือว่ายงัไม่บรรลเุป้าหมายของเรา อย่างกลุ่มเราอยากสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพ่ือใหค้นไดม้าเรียนรู้ แตต่อนนี้ยงัไปไม่ถึง เรายงัคิดท าเองไม่ไดต้อ้งพ่ึงพาคนอ่ืนมาช่วย” (นกัวิจยั

ชมุชน6) 

ประเด็นการปฏิบตัิ นกัวิจยัชมุชนเห็นวา่สิ่งท่ีเป็นอยู่ตอนนีค้ือ การปฏิบัติ
ยงัท าได้ไม่ชัดเจนและเป็นขัน้เป็นตอน ทัง้นีเ้น่ืองจากความรู้และประสบการณ์ยังมีไมม่ากพอ ทัง้
ความรู้ในเร่ืองกระบวนการวิจัย ความรู้เร่ืองการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รวมถึงยังไม่สามารถ
มองเห็นผลลพัธ์จากสิ่งท่ีปฏิบตัิได้ชดัเจน จึงท าให้ยงัเป็นช่องวา่งท่ีต้องการการพฒันาเติมเตม็  

“ผมว่าจะพวกเรายงัไม่เขา้ใจเร่ืองวิจยักนัสกัเท่าไหร่ ก็รู้ว่ามนัตอ้งมีการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล แต่วิจยัชุมชนจริงๆเราก็ยงัไม่ค่อยรู้” (นกัวจิยัชมุชน13) 

“ขัน้ตอนต่างๆ เวลาที่เราจะเอาไปใช้จริงเรายงัไม่ค่อยเป็นเพราะยงัไม่ไดล้งมือท าทกุขัน้ตอน เรายงั
ไม่ไดท้ าอย่างเต็มรูปแบบ...” (นกัวจิยัชมุชน3) 

ประเด็นการส่งต่อองค์ความรู้ ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่ายังไม่มีการส่งต่อองค์
ความรู้สู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นีเ้น่ืองจากนักวิจัยชุมชนเองยังขาดความมัน่ใจในองค์
ความรู้ของตนเอง วิธีการถ่ายทอดการสง่ตอ่องค์ความรู้ยังมีทักษะไมม่ากพอ พืน้ท่ีในการสง่ตอ่ยัง
ไมเ่ป็นรูปธรรม รวมถึงเครือขา่ยท่ีจะสง่เสริมการสง่ต่อองค์ความรู้ทัง้ภายในและภายนอกชุมชนยัง
ไม่เข้มแข็ง จึงท าให้เกิดช่องวา่งท่ีนักวิจัยชุมชนต้องการได้รับการเติมเต็ม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
และแก้ปัญหาของชมุชนทัง้ในมิติของเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม 

“ตอนนี้เราไม่มัน่ใจเร่ืองการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ของเรา มีความรู้นะแตเ่วลาจะพูดก็จะ
ล าดบัไม่ถูกว่าตอ้งพูดอะไรก่อนหลงั เพราะบางทีก็มีเวลามาก ากบั ก็อยากฝึกตรงนี้...” (นกัวจิยั

ชมุชน15) 
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“พ้ืนที่ทีเ่ราจะสะทอ้นความรู้ของเรา เช่น แหล่งเรียนรู้ มนัยงัไม่เป็นรูปธรรม เวลาเราบอกต่อก็ยงั
พูดไดไ้ม่เต็มปากเพราะมนัไมเ่ห็นภาพ...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

จากสถานการณ์ ท่ีเป็นอยู่ดังกล่าว ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมท่ีต้องการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การลดช่องว่างของ
สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ และตอบสนองต่อสิ่งท่ีอยากพัฒนา โดยผ่านการเติมเต็มศักยภาพของ
นกัวิจยัชมุชนในประเดน็ตา่งๆ 

จากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่และสิ่งท่ีอยากพัฒนา ในการเสริมสร้างความ
เป็นนักวิจัยชุมชน น าไปสูก่ารก าหนดประเด็นท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชมุชน 
ผา่นวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม โดยประเด็นท่ีคาดหวงัหรือสิ่งท่ีต้องการการเติม
เตม็ศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชน ปรากฏผลดงันี ้

ตาราง 10 ประเดน็การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวจิยัชมุชน 

สิ่งท่ีอยากพัฒนา ประเด็นการเปล่ียนแปลงท่ีคาดหวัง 
พฒันากระบวนการคิดของนกัวิจยัชุมชน ท่ีครอบคลมุ
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีพลงั 

ทกัษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
ทนุจากแหลง่ทนุ 

- สร้างความรู้ ความเข้าใจการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม 
- ฝึกการปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การค้นหาปัญหา การ
วางแผน การด าเนินกิจกรรม การสังเกต และการ
สะท้อนผลการปฏิบตัิ 

มีการท าโครงการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและ

พฒันาชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- พฒันาผู้สง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ 
- สร้างพืน้ท่ีหรือเวทีการสง่ตอ่องค์ความรู้ 
- สร้างและเช่ือมโยงเครือขา่ยการสง่ตอ่องค์ความรู้ 

มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชน

โดยนกัวิจยัชมุชน 
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1) ทกัษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทนุจากแหลง่ทนุ 
นักวิจัยชุมชนสะท้อนความต้องการในการเสริมสร้างศกัยภาพผ่าน

การฝึกทักษะการเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุน ด้วยเห็นว่าทักษะดังกล่าวจะช่วยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และเติมเต็มศกัยภาพให้แก่นกัวิจัยชมุชนในสิ่งท่ียังเป็นช่องว่างขององค์ความรู้
ทัง้ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก และด้านสงัคม เช่น ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ในตนเอง การยอมรับตนเอง การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ เป็นต้น  
 
“กลุ่มเราเห็นว่าทกัษะทีจ่ะพฒันาคืออยากเขียนโครงการเป็นเพ่ือไปขอทนุมาท า และยงัช่วยฝึกให้

เราท างานเป็นขัน้เป็นตอนดว้ยเพราะโครงการก็มีหวัขอ้ทีเ่ขาก าหนดมาแลว้ เพียงแต่ว่า
รายละเอียดลึกๆ ของแต่ละหวัขอ้นีเ่รายงัท ากนัไม่เป็น” (นกัวิจยัชมุชน2) 

 
“อย่างที่บอกว่าเรายงัไม่ค่อยมีความมัน่ใจในตวัเอง ความรู้ที่อบรมมาก็ยงัใช้ไดไ้ม่เตม็ที่ การเขียน
โครงการพ่ีว่าจะช่วยเราไดฝึ้ก แลว้ถา้เขียนแลว้เราสามารถเอาไปขอสนบัสนนุจากที่อ่ืนไดน้กัวิจยั

เราก็จะเกิดความมัน่ใจมากข้ึนนะ...” (นกัวิจยัชมุชน1) 
  

2) มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

นักวิจัยชุมชนสะท้อนถึงความต้องการในการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านการท าโครงการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสะท้อนถึง
ทักษะท่ีมีอยู่ยังไม่สามารถน าไปสู่การท าโครงการวิจัยท่ีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมของนักวิจัย
ชมุชนต้องการได้ ดงันัน้จึงต้องการการเติมเต็มการปฏิบัติการการวิจยัให้สามารถตอบสนองการ
แก้ปัญหาได้ และเป็นการฝึกฝนทักษะให้แก้ชาวบ้านท่ีเป็นนักวิจัยอีกด้วย ซึ่งลักษณะของ
โครงการวิจยัท่ีท าจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผลลพัธ์สดุท้ายคือสามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาและสง่เสริมคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนได้ 
 
“มนัตอ้งลงมือปฏิบติัจากการท าดว้ยถึงจะส าเร็จ ทกัษะตา่งๆ ที่เรียนมาตอ้งไดล้งมือท า ที่ผ่านมา
เรายงัไม่เห็นกระบวนการท าทัง้หมดเพราะเรายงัไม่เคยลองท าอย่างจริงจงั...” (นกัวจิยัชมุชน4) 

 



  

 

178 

“นกัวิจยัชุมชนทกุคนตอ้งสามารถเอาการคิดแบบนกัวิจยันีแ่หละมาพฒันาชุมชน เราตอ้งฝึกท ากนั
แบบจริงจงั ที่ผา่นมามนัไปไดช้้าเพราะเรายงัไม่ไดล้งมือท ามนั กลุม่เราก็มีแลว้...” (นกัวจิยัชมุชน9) 
 

3) มีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชุมชน ท าให้นกัวิจัย

ชมุชนเกิดแนวคิดในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยัชุมชน อนัจะเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีพฒันามา
จากกระบวนการวิจยั ผ่านการมีสว่นร่วมของสมาชิกนกัวิจยัชมุชนในการพัฒนา รวมถึงการมีสว่น
ร่วมของสมาชิกในชุมชน ซึ่งจากสถานการณ์ปัญหา หากนักวิจัยชุมชนสามารถขับเคลื่ อนและ
พฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจัยของชมุชนให้เกิดขึน้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชนประการส าคญั ท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจ เกิดแรงบนัดาลใจในการ
น ากระบวนการวิจยัมาขบัเคลื่อนการพฒันาตอ่ไป 
 
“ตอนนี้เราก็พอมีแหล่งเรียนรู้แลว้ แตก็่ยงัไม่เป็นรูปธรรม ยงักระจดักระจาย ยงัไม่สามารถที่จะเป็น
แหล่งในการถ่ายทอดความรู้ไดจ้ริงๆ ถา้เราท าตรงนี้ไดน้ะชุมชนของเราจะพฒันาข้ึน” (นกัวจิยั

ชมุชน2) 
 

“อยากพฒันาใหส้วนทองมนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนทีส่นใจการท าเกษตรอินทรีย์แบบนกัวิจยั
ชุมชน ใหเ้ขาไดม้าเรียนรู้และเอากลบัไปใช้ ไม่เฉพาะเร่ืองปุ๋ ย แตเ่ป็นเร่ืองของการคิดดว้ย” 

(นกัวจิยัชมุชน1) 
 

จากผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยชุมชน 
สะท้อนให้เห็นช่องว่างของศกัยภาพท่ีนักวิจยัชมุชนต้องการเติมเตม็เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีอยากเห็น โดยได้ก าหนดประเดน็เติมเตม็ผา่นความต้องการในการพฒันา ได้แก่ ทกัษะ
การสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทนุจากแหลง่ทุน มีการท าโครงการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันา
ชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชมุชน โดยทัง้ 3 
ประเด็นนีน้ าไปสูก่ารก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนตามวงจร
การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมศกัยภาพ
นกัวิจยัชมุชน 
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ตอนท่ี 2.3 กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิย
ชุมชนด้วยการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมีส่วนร่วม 

จากสถานการณ์การสร้างและพัฒนานกัวิจยัชมุชนในอดีตและปัจจุบนั ท าให้เห็นถึง
ความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยชมุชนของผู้ ร่วมวิจัย รวมถึงช่องว่างจากการพัฒนา
นกัวิจยัชมุชนท่ีผา่นมา จึงน ามาซึ่งการก าหนดอนาคตท่ีอยากเห็นของการพฒันานกัวิจยัชมุชน ท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการ
ขบัเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัน าเสนอในแตล่ะวงรอบการด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

วงรอบท่ี 1 
จากผลการศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีชุมชนท่ีผ่านมาท าให้

เห็นช่องวา่งของศกัยภาพท่ีนกัวิจัยชุมชนต้องการท่ีจะเติมเต็ม จึงน ามาสู่การก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในวงรอบท่ี 1 โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินการในแตล่ะขัน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้การวางแผน 
การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่

การบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีต้องการ ส าหรับขัน้ของการวางแผนนี ้ผู้ วิจัยมีกระบวนการในการ
วางแผนเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมการปฏิบัติ  โดยเร่ิมจากการก าหนดผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลง ทัง้การเปลี่ยนแปลงระยะสัน้และการเปลี่ยนแปลงระยะยาว และก าหนดกิจกรรมท่ีจะ
น าไปสูผ่ลลพัธ์นัน้ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมการวางแผนเพ่ือด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมใน
วงรอบท่ี 1 ผู้ วิจัยได้ท าการฉายภาพผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชมุชนใน 3 ประเด็น คือ  1) ทกัษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทนุจากแหล่งทุน 2) มีการท า
โครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัย
ของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน เพ่ือเป็นการทบทวนประเด็นท่ีต้องการเสริมสร้างศักยภาพ และ
น าเสนอผลการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบจากการศกึษาระยะท่ี 1 เพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจยัได้เห็นภาพของพืน้ท่ีท่ี
มีการพฒันานกัวิจยัให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาชมุชนได้ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวางแผน การก าหนดกิจกรรมในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และน าเข้าสู่การวาง
แผนการปฏิบตัิการในวงรอบท่ี 1  
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ในกระบวนการวางแผน ผู้ วิจัยใช้แนวทางการวางแผนโดยให้ผู้ ร่วมวิจัย
ก าหนดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับความต้องการในการพัฒนา  ทัง้
ผลลพัธ์ระยะสัน้และผลลพัธ์ระยะยาว ดงัแสดงให้เห็นในตารางตอ่ไปนี ้ 

ผลลพัธ์ระยะสัน้ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้ทนัทีหลงัจากการด าเนินกิจกรรม 
ผลลพัธ์ระยะยาว หมายถึง ผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีด าเนินกิจกรรม

เสร็จสิน้ไปได้สกัระยะเวลาหนึ่ง 
1.1 ก าหนดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 

ในขัน้ของการก าหนดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงนี ้เป็นการก าหนดทัง้
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ในระยะสัน้ และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระยะยาว  โดยในวงรอบท่ี 1 ได้
ด าเนินการก าหนดผลลพัธ์ ดงันี ้

ตาราง 11 แสดงการก าหนดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 

ประเดน็การเปลีย่นท่ี
คาดหวงั 

ผลลพัธ์ระยะสัน้ ผลลพัธ์ระยะยาว 

ทั ก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง
ข้อเสนอโครงการเพ่ือ
ขอทนุจากแหลง่ทนุ 

- ได้ข้อเสนอโครงการ หรือแนวคิด
ในการเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
สนบัสนนุทนุ 
- เกิดความรู้กระบวนการวิจยั 
เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 
- เกิ ด แรงบั น ดาล ใจ ใน การท า
ประโยชน์เพ่ือสว่นรวม 

- ได้รับการสนับสนุนทุนการ
ด าเนินกิจกรรมนกัวิจยั 
- นกัวิจยัชมุชนสามารถคิดอย่าง
เป็นระบบ และสามารถเช่ือมโยง
กระบวนการคิดเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

มีการท าโครงการวิจยั
เพ่ื อแก้ ปัญหาและ
พฒันาชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

- นักวิจัยชุมชนสามารถด าเนินการ
แก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดย
อ า ศั ย ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมได้ 
- เกิดความรู้การท าวิจัยแบบการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม 
- เกิดผลผลิตจากการด าเนิน 

- นัก วิจั ย ชุมชนสามารถน า
แนวคิดจากกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ได้ 
เช่น  สามารถระบุ ปัญหา คิด
วางแผน ก าหนดกิจกรรมและลง
มือปฏิบตัิ สงัเกต และสะท้อนผล
การปฏิบตัิ  
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ประเดน็การเปลีย่นท่ี
คาดหวงั 

ผลลพัธ์ระยะสัน้ ผลลพัธ์ระยะยาว 

 -เ กิ ด ผ ลผลิ ต จ าก ก ารด า เนิ น
โค รงก าร /กิ จ ก รรม อย่ าง เป็ น
รูปธรรม 

- เกิดการพัฒนาทักษะนักวิจัยท่ี
เพ่ิมขึน้ เช่น ทักษะการถาม การ
จดบนัทึก การประเมินผล เป็นต้น 

มีแหล่งเรียน รู้ด้ าน
การวิจัยของชุมชน
โดยนกัวิจยัชมุชน 

- เกิดแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัใน
ชมุชน 
- นกัวิจยัชมุชนสามารถสง่ตอ่องค์
ความรู้สูส่าธารณะได้ 
- เกิดการรวมกลุม่อย่างมีพลงัใน
การด าเนินการสง่ตอ่องค์ความรู้ 
- เกิดเครือขา่ยทัง้ภายในและ
ภายนอกในการร่วมพฒันาแหลง่
เรียนรู้ 

- มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการ
วิจยัอย่างยัง่ยืน 
- เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างยัง่ยืน 

 
จากการก าหนดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่านักวิจัยชุมชนได้

ก าหนดทัง้ผลลพัธ์ระยะสัน้และผลลพัธ์ระยะยาวท่ีจะน าไปสู่การตอบประเด็นท่ีคาดหวงัในแต่ละ
ประเดน็ ประกอบด้วย 

1) ทกัษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทนุจากแหลง่ทนุ  
ทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุน เป็น

เป้าหมายหนึ่งของการน าไปก าหนดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งท่ีต้องการพฒันา โดยเน้นการพฒันา
ท่ีกระบวนการคิด อนัน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ดงันัน้หากสามารถฝึกกระบวนการคิดอย่าง
มีพลงัผ่านการฝึกทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการ ซึ่งจะสะท้อนความส าเร็จจากผลลพัธ์ระยะสัน้
และระยะยาว ก็จะเป็นสิ่งท่ีสะท้อนศักยภาพนักวิจัยชุมชนท่ีเกิดการพัฒนากระบวนการคิดได้ 
รวมถึงผลผลิตท่ีจะเกิดจากกิจกรรม คือ ข้อเสนอโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานจากผู้ ให้ทนุ หรือสามารถน าแนวคิดจากโครงการไปเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมได้ 
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“อยากใหพ้วกเรานกัวิจยัชุมชนเขียนโครงการและขอทนุได”้ (นกัวิจยัชมุชน9) 
 

“ไม่ตอ้งถึงทนุที่เป็นระดบัใหญ่อย่าง สกว. แต่เป็นทนุจากหน่วยงานอ่ืนๆก็ได ้อย่างเช่น มศว อบต. 
เทศบาล หรือที่อ่ืนที่เขาสนบัสนนุ” (นกัวิจยัชมุชน2) 

 
“เราก็อยากใหไ้ดเ้กิดโครงการทีเ่ป็นรูปธรรม เป็นโครงการจากพวกเราเอง” (นกัวิจยัชมุชน4) 

 
นอกจากนี ้ยงัเกิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา

หรือพัฒนาชมุชน เกิดทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการ เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเอง 
 
“ถา้เราท าไดน้ะเราก็จะมีแรงในการทีจ่ะท าต่อ มนัเหมือนเป็นการแสดงศกัยภาพอย่างหน่ึงของเรา
อย่างที่อาจารย์ไดบ้อกว่าเราตอ้งท าใหเ้ขาเห็นก่อนเขาถึงจะมาสนบัสนนุเรา” (นกัวิจยัชมุชน1) 

 
“พอเราไดฝึ้กฝนแลว้ท าเป็นเราก็จะมัน่ใจมากข้ึน นกัวิจยัชมุชนเราก็จะเกิดความเช่ือมัน่ในตวัเอง

ว่าท าไดม้ากข้ึน” (นกัวิจยัชมุชน21) 
 

2) มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม   

การท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นเป้าหมายท่ีเน้นให้นกัวิจยัชมุชนได้ฝึกฝนการปฏิบตัิ เพ่ือให้รู้ขัน้ตอน กระบวนการการ
วิจัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้ โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีกระบวนการท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน ผลการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนนี ้
นอกจากสามารถด าเนินการตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมได้แล้ว อาจยงัเกิด
ผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรมจากการแก้ปัญหาหรือพฒันานัน้ด้วย 
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“ตอนนี้ก็ยงัไม่ค่อยเขา้ใจขัน้ตอนการท าวิจยัเท่าไหร่ เราตอ้งไดรั้บความรู้และฝึกลงมือท าจริง...” 
(นกัวจิยัชมุชน20) 

 
“ทกัษะต่างๆ ป้าว่ามนัมาจากการที่ไดล้งมือท านะ เม่ือก่อนป้าก็ไม่เป็นเลย แต่พอไดม้าช่วย มาท า
ก็เลยท าเป็น แตเ่รายงัไม่ไดท้ าแบบมีส่วนร่วมมนัก็เลยยงัเห็นผลไม่ชดั และไม่เขา้ใจกระบวนการ

...” (นกัวจิยัชมุชน21)   
 

3) มีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน 
การมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน เป็น

เป้าหมายท่ีเน้นให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ ส่งตอ่องค์ความรู้ โดยผา่นพืน้ท่ีการเรียนรู้คือแหล่ง
เรียนรู้ด้านการวิจยัของชมุชน เน้นการฝึกทกัษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นกัวิจยัชมุชน รวมถึง
การเกิดเครือขา่ยและเช่ือมโยงเครือขา่ยทัง้ภายในและภายนอก จากการพฒันาแหลง่เรียนรู้  
 
“ป้าก็อยากใหมี้แหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ เพ่ือใหค้นที่อยากเรียนรู้เขาไดรั้บ

ความรู้กลบัไปอย่างเต็มที่...” (นกัวจิยัชมุชน15) 
 

“การถ่ายทอดตอนนี้เรายงัไม่มัน่ใจแต่ถา้ไดฝึ้กเราก็สามารถพูดได ้เพราะเป็นการพูดจาก
ประสบการณ์การท าจริงของเรา” (นกัวิจยัชมุชน5) 

 
1.2 ก าหนดกิจกรรม 

หลงัจากท่ีก าหนดเป้าหมายหรือผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัแล้ว 
ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ดงันี ้

1.2.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง: ทักษะการสร้างข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอทนุจากแหลง่ทนุ 

1) กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการแก้ปัญหาชมุชน 
ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนในกิจกรรมสร้างแรง

บนัดาลใจในการแก้ปัญหาชุมชนโดยอาศยักระบวนการวิจัย ทัง้นีจ้ากการศึกษาสถานการณ์การ
พฒันานกัวิจยัชมุชนและการสะท้อนประวตัิศาสตร์แห่งการปฏิบตัิ ท าให้เห็นสิ่งท่ีเป็นช่องวา่งของผู้
ร่วมวิจยัประการหนึ่งท่ีส าคญัคือ การขาดการยอมรับในความสามารถของตนเอง และขาดความ
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พร้อมของทีมในการเข้ามาท างานเพ่ือส่วนรวมอย่างเต็มก าลังความสามารถ ท าให้การเข้ามา
เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และร่วมแก้ปัญหายงัไมส่ามารถท าได้เต็มท่ี อีกทัง้ยงัมองไมเ่ห็นความส าเร็จท่ี
เป็นรูปธรรมจากการท างานวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาชมุชน ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัพิจารณาและเห็นวา่ประการ
แรกควรมีกิจกรรมท่ีท าให้นักวิจัยชุมชนเกิดแรงบันดาลใจในการท างานเพ่ือชุมชนก่อน จึงได้
วางแผนและก าหนดกิจกรรมสร้างแรงบนัดาลในใจการแก้ปัญหาชมุชน ดงันี  ้

1.1) ก าหนดเนือ้หาการสร้างแรงบนัดาลใจ 
ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่า กลุ่มนักวิจัยชุมชนยังมองไม่เห็นภาพ

ความส าเร็จจากการใช้กระบวนการวิจยัแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน จึงท าให้แรงผลกัดนัในการเข้า
มามีส่วนร่วมอาจยังไมเ่ตม็ท่ี ดงันัน้จึงร่วมกนัก าหนดเนือ้หาในการสร้างแรงบันดาลใจ คือ ผู้ วิจัย
และผู้ ร่วมวิจัย ร่วมกันน าเสนอภาพความส าเร็จท่ีอยากเห็นเก่ียวกับชุมชนท่ีตนเองจะสามารถ
ด าเนินการด้วยกระบวนการวิจัย และผู้ วิจัยน าเสนอพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการวิจยั และส าเร็จผลเป็นรูปธรรม  
 

“การสร้างแรงบนัดาลใจเป็นส่ิงแรกที่เราควรท า ถา้นกัวิจยัชุมชนไม่มีแรงบนัดาลใจก็จะไม่เขา้
มาร่วมตรงนี้” (นกัวิจยัชมุชน5) 

 
1.2) ก าหนดกิจกรรมการสร้างแรงบนัดาลใจ 

กิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นกัวิจัย
ชมุชน ประกอบด้วย 1) การสร้างภาพอนาคต: พฒันาชมุชนบนฐานการวิจัยโดยนักวิจยัชุมชน คือ
การท่ีนักวิจัยชุมชนร่วมกนัก าหนดอนาคตท่ีอยากเห็นจากการด าเนินการของนักวิจยัชุมชน โดย
อาศยัการขบัเคลื่อนแบบกระบวนการวิจยั 

 
“เราตอ้งมองส่ิงที่เราอยากจะเหน็ร่วมกนัก่อนว่าจุดหมายปลายทางอยากใหเ้ป็นยงัไง อยากเหน็เรา
ท าวิจยัได ้อยากเหน็การรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือท าส่ิงดีๆ มนัก็จะช่วยใหเ้รามีก าลงัใจในการเดินต่อ

เพ่ือไปถึงจดุที่คาดหวงั” (นกัวิจยัชมุชน17) 
 

การสร้างแรงกระตุ้นหนนุเสริมพลงัด้วยพืน้ท่ีต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจโดยผู้ วิจยัน าเสนอภาพของพืน้ท่ีท่ีประสบความส าเร็จจาก
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การแก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการวิจยั ทัง้ประเด็นของบริบทพืน้ท่ี และปัจจัยท่ีเกือ้หนุนให้เกิด
ความส าเร็จ 
 
“เราก็ยงัมองไม่ค่อยเหน็ภาพเนอะว่าพอเราท าแลว้มนัจะเป็นยงัไง เราน่าจะไดเ้หน็ตวัอย่างทีเ่ขาท า

ก่อน ที่ผ่านมาที่เคยไปดูงานก็เป็นการดงูานแต่ละเร่ืองไป ยงัไม่เคยเหน็ทีเ่ป็นนกัวิจยัชุมชน” 
(นกัวจิยัชมุชน1) 

 
2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชน 

ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัร่วมกันก าหนดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชน ดงันี ้

2.1) ก าหนดประเด็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
งานวิจยัเพ่ือชมุชน 

จากสถานการณ์การพฒันานกัวิจยัชมุชนท่ีผา่นมา ผู้ ร่วมวิจัย
สะท้อนช่องว่างของการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือชุมชน รวมถึงบทบาทของ
นกัวิจัยชมุชน จึงท าให้การด าเนินการวิจัยยงัไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างเตม็ท่ี ดงันัน้ผู้ ร่วมวิจัย
จึงก าหนดประเด็นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจัยเพ่ือชุมชน ประกอบด้วย 
สร้างความเข้าใจค าวา่นกัวิจยัชมุชน และบทบาทของนกัวิจยัชมุชน 
 

“มาแรกๆ ก็งง ว่านกัวิจยัชุมชนคืออะไร ก่อนอ่ืนเลยเราตอ้งเขา้ใจร่วมกนัก่อนถึงค าว่านกัวิจยั
ชุมชนว่าเป็นยงัไง ท าอะไรบา้ง” (นกัวจิยัชมุชน13) 

 
“เราตอ้งมีความเขา้ใจการท าวิจยัชุมชนว่าเขาท าอย่างอยา่งไร 1 2 3 4 5 ท าอย่างไร เราก็จะได้

น ามาปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัส่ิงที่เราจะท า” (นกัวิจยัชมุชน3) 
 

2.2) ก าหนดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
งานวิจยัเพ่ือชมุชน 

ผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชนตามประเดน็ท่ีก าหนด โดยเร่ิมจากให้นักวิจยัชมุชน
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เป็นผู้สะท้อนความเข้าใจค าวา่ “นกัวิจัยชมุชน” วา่แต่ละคนเข้าใจวา่อย่างไร บทบาทของนักวิจัย
ชมุชนเป็นอย่างไร จากนัน้ให้ผู้ วิจยัสรุปและสร้างความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัค าวา่นกัวิจยัชมุชน  
 

3) กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจยัอย่างมีพลงั 
ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและ

พฒันาโครงการวิจยัอย่างมีพลงั ดงันี ้
3.1) ก าหนดประเดน็การเรียนรู้ 

จากผลการศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชน จะ
เห็นได้วา่นักวิจัยชุมชนยังขาดทักษะการเขียน และการค้นหาปัญหาท่ีมาจากความต้องการของ
ชมุชน ท าให้การด าเนินการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนยงัไมส่ามารถน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายได้ 
ดงันัน้ผู้ ร่วมวิจัยจึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมท่ีท าให้สามารถค้นหาและระบุปัญหาท่ีแท้จริงได้ และ
กิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการท่ีเป็นโครงการท่ีมาจากความต้องการของชมุชน 
 
“ส่ิงที่อยากเติมคือเร่ืองของการคน้หาปัญหา เรารู้ว่าเราตอ้งไปหาปัญหาจากชุมชนในเร่ืองทีจ่ะท า 

แต่ไม่รู้ว่าเทคนิค วิธีการตอ้งท ายงัไง” (นกัวจิยัชมุชน4) 
 

“ก็เคยไปคยุนะ แต่พอไปคยุไปถามบางทีชาวบา้นก็ไม่อยากตอบในส่ิงทีเ่ป็นปัญหา ท าใหเ้ราไม่รู้
ปัญหาจริงๆของเขาว่าเป็นยงัไง” (นกัวิจยัชมุชน2) 

 
3.2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจัยอย่างมี
พลงั ผู้ ร่วมวิจัยก าหนดให้ผู้ วิจัยเป็นผู้ ฝึกฝนทักษะการค้นหาและระบุปัญหา รวมถึงแนวทางการ
เขียนโครงการวิจยัท่ีสามารถน าเสนอเพ่ือขอรับการสนบัสนนุการด าเนินการได้ 
 
“ก็ใหพ่ี้เล้ียงจาก มศว นี่แหละมาสอนเราท า ก าหนดเลยวา่เป็นพ่ีเล้ียง แลว้เราก็นดัเวลารวมกลุ่ม

มาฝึก มาท ากนั...” (นกัวจิยัชมุชน19) 
 
 



  

 

187 

1.2.2 ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั:  มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพฒันาชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ผู้ วิจัยและร่วมวิจยัร่วมกันก าหนดกิจกรรมเพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมายของ
การท่ีนักวิจัยชมุชนสามารถท าโครงการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสูก่ารการมีสว่นร่วมของชมุชน 
1.1) ก าหนดประเดน็การเรียนรู้ 

จากผลการศึกษาสถานการณ์และผลการวิเคราะห์ศกัยภาพ
นกัวิจยัชมุชนท่ีมอียู่ น ามาสูก่ารก าหนดกิจกรรมเพ่ือน าไปสูก่ารเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนท่ี
ขับเคลื่อนโดยการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กิจกรรมการวิเคราะห์บทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบและน ามาประยกุต์ใช้กบับริบทของพืน้ท่ี  
 
“อยากเหน็ที่อ่ืนว่าเขาท ายงัไงเขาถึงท าได ้แก้ปัญหาได ้เราก็จะไดเ้อาไอที้่ดีนะมาท าบา้ง เอามา

เป็นแบบอย่าง” (นกัวิจยัชมุชน12) 
 

“เราก็ท าของเราตามที่ความสามารถเรามี แต่มนัก็ยงัไปไมส่ดุ ก็อยากจะท าใหม้นัส าเร็จ” (นกัวจิยั
ชมุชน14) 

 
1.2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากประเด็นการเรียนรู้น ามาสู่การก าหนดกิจกรรมการ
วิเคราะห์บทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ โดยผู้ วิจยัน าเสนอบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ โดยเฉพาะในสว่น
ของกระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน เพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจยัได้ร่วมกนัวิเคราะห์และก าหนดเป็นแนวทาง
ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาของกลุม่ตนเอง 
 
“จากทีน่อ้งจอยไดเ้ล่าว่ามีชุมชนทีเ่ขาใชก้ระบวนการวิจยัแก้ปัญหา เราก็ช่วยกนัคิดว่าจะเอามาใช้

กบัพื้นที่เรายงัไง โดยทีป่รับใหเ้หมาะสมกบับริบทของเรา” (นกัวิจยัชมุชน1) 
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“พวกเราตอ้งช่วยกนัเอาตน้แบบที่เขาท าส าเร็จมาคยุกนั ว่าจะมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัเรายงัไง อย่าง
ทางดา้นวฒันธรรมนี่ก็จะเอามาใช้ไดย้งัไงบา้ง” (นกัวจิยัชมุชน3) 

 
2) กิจกรรมสร้างความเข้าใจการ “การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม” 

2.1) ก าหนดประเด็นการสร้างความเข้าใจ  “การวิจัย เชิ ง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม” 

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์และผลการวิเคราะห์
ศักยภาพของนัก วิจัยชุมชน ท่ีสะท้อนถึ งช่ องว่างของการขาดความ รู้ความเข้าใจ ใน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม จึงท าให้การด าเนินกิจกรรมท่ีผ่านมายังไมน่ าไปสู่
การบรรลผุลอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ด้วยผู้ ร่วมวิจัยเช่ือว่ากระบวนการวิจัยดงักล่าวจะน าพาไปสู่
การแก้ไขปัญหาของชมุชนได้ จึงน ามาสูก่ารก าหนดประเดน็การเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนเกิดความรู้ความเข้าใจการท างานวิจยัแบบ
มีสว่นร่วม และน าไปสูก่ารปฏิบตัิการเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน 
 

“ผมว่าจะพวกเรายงัไม่เขา้ใจเร่ืองวิจยักนัสกัเท่าไหร่ ก็รู้ว่ามนัตอ้งมีการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล แต่วิจยัชุมชนจริงๆเราก็ยงัไม่ค่อยรู้ เราตอ้งเรียนรู้เพ่ิมเติมตรงนี้...” (นกัวจิยัชมุชน13) 

 
“พวกเราตอ้งรู้จริงนะเวลาที่ท าจะไดท้ าได ้ก่อนอ่ืนตอ้งใหอ้าจารย์มาสร้างความกระจ่างใหเ้ราก่อน

เก่ียวกบัเร่ืองวิจยั เรารู้แต่ตอ้งวางแผน ลงมือท า สะทอ้นผล...” (นกัวิจยัชมุชน10) 
 

2.2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จากประเดน็ท่ีผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด น ามาสูกิ่จกรรมการ

เรียนรู้เร่ืองการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม โดยการให้ความรู้การท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วมแก่นักวิจยัชุมชน และลงมือปฏิบตัิการโดยใช้วงจรการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
อนัประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติและสงัเกต และการสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทัง้ 3 แหลง่ ในการท าวิจยัปฏิบตัิการ 
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“เรียนนี่ตอ้งทัง้ทฤษฎีและปฏิบติันะ พอรู้หลกัการแลว้ก็ลงมือท า วิจยันี่ถา้รู้อย่างเดียวไม่ไดน้ะเรา
ตอ้งรู้และท าดว้ย” (นกัวิจยัชมุชน9) 

 
“เราตอ้งเรียนรู้การระบปัุญหา วางแผน ลงมือท า สงัเกต สะทอ้นผล ว่าแต่ละอย่างนีท่ ายงัไงนะ ที่
ผ่านมาเรารู้แค่ว่ามนัมีเหล่านี้แต่ไม่ค่อยชดั ท าไม่ค่อยเป็น ตอนนีเ้ราตอ้งรู้จริงแลว้ และก็ตอ้งเอา

ไปลองท าจริงดว้ยถึงจะท าใหรู้้ว่าเรารู้จริงไหม” (นกัวจิยัชมุชน2) 
 

1.2.3 ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั: มีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของ
ชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน 

การมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน เป็นอีก
หนึ่งสิ่งท่ีคาดหวงัของนกัวิจัยชมุชน นักวิจัยชุมชนต้องการเติมเตม็ศกัยภาพผา่นการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านการวิจยัชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน โดยก าหนดกิจกรรมท่ีจะน าไปสูก่ารมีแหลง่เรียนรู้ ดงันี  ้

1) กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั 
1.1) ก าหนดประเดน็ชวนคดิอย่างมีสว่นรวม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั 

ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวางแผนในกิจกรรมชวนคิด
อย่างมีส่วนร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉัน ทัง้นีจ้ากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานักวิจัย
ชมุชนและสถานการณ์ด้านศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  ท าให้เห็นวา่นกัวิจยัชมุชนต้องการการเติมเตม็
ศกัยภาพด้านการปฏิบตัิเพ่ือน าไปสูก่ารเรียนรู้การใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาและพฒันา
ชมุชน โดยผู้ ร่วมวิจัยเห็นวา่หากนักวิจยัชุมชนสามารถพัฒนาศนูย์การการเรียนรู้อนัเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ท่ีสะท้อนความเป็นนักวิจัยชุมชน ให้ส าเร็จได้ เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนศกัยภาพของนักวิจัย
ชมุชนได้ ดงันัน้กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะ
สามารถเสริมศักยภาพให้แก่นักวิจัยชุมชนท่ีจะน าไปสู่การสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาได้ 
 
“พ่ีอยากใหเ้รามีการท างานอย่างมีระบบ ช่วยกนัคิดวางแผนพอท าแลว้ก็จะเดินตามแผนนัน้แหละ 

แต่มนัก็จะตอ้งมาจากพวกเราทกุคน” (นกัวจิยัชมุชน7) 
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“เราก็เห็นว่าตอนนี้เราก็มีแหล่งเรียนรู้แลว้แหละ แต่มนัยงัไม่ชดัเจน ยงัไม่รู้ว่าภายในแหล่งเรียนรู้
นัน้มีอะไร เราจะน าเสนออย่างไร มาช่วยกนัคิดตรงนี้มาช่วยกนัวางแผนว่าเราจะพฒันาใหเ้ป็น

ศูนย์การเรียนรู้ไดย้งัไง...” (นกัวิจยัชมุชน5) 
 

1.2) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จากประเดน็ท่ีก าหนดน ามาสูก่ารวางแผนกิจกรรมการ โดยผู้

ร่วมวิจยัร่วมกนัวางแผนการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ท่ีอยากให้เกิดขึน้ ตามวงจรวิจยัเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่นร่วม ก าหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผล รวมถึงการ
ทดลองปฏิบตัิจริงในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือประเมินการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 
 
“อย่างธนาคารขยะนีเ่ราวางแผนกนัว่าจะท าเป็นแหล่งเรียนรู้ทัง้เร่ืองการคดัแยกขยะ ที่ขายไดเ้อา
มาขาย ที่ขายไม่ไดจ้ะมีวิธีการจดัการอย่างไร อนันี้เราตอ้งวางแผนในการใหค้วามรู้แก่ชาวบา้น” 

(นกัวจิยัชมุชน2) 
 

“วฒันธรรมนะเรามีตรงนีเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เราจะท าเป็นฐานแต่ละเร่ืองทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของไทย
พวนเรานะ เช่น การแต่งกาย อาหาร ประเพณี” (นกัวจิยัชมุชน3) 

 
2. ขัน้ปฏิบตัิการ สงัเกต และสะท้อนผลการปฏิบตัิ 

ในขัน้ของการปฏิบัติการ การสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจัย
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดในแตล่ะกิจกรรม ดงันี ้ 

2.1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั:  ทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอทนุจากแหลง่ทนุ 

2.1.1 กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการแก้ปัญหาชมุชน 
1) ปฏิบตัิการและการสงัเกต 

ในขัน้ของการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็น
กิจกรรมหนึ่งก่อนน าไปสูก่ารสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทนุจากแหลง่ทุนนัน้ ผู้ วิจัยและผู้ ร่วม
วิจยัได้ปฏิบตัิกิจกรรมดงันี ้
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1. ก าหนดภาพอนาคต: เร่ืองเลา่เร้าพลงัสร้างแรงบนัดาลใจ 
กิจกรรมนีมุ้ง่เน้นการสร้างแรงบนัดาลใจและความรู้สกึท่ีดีต่อ

การท างานพัฒนาชุมชนให้แก่ผู้ ร่วมวิจัย เพราะผู้ ร่วมวิจัยเช่ือว่าแรงบันดาลใจจะเป็นพลัง
ขบัเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ  โดยใช้เร่ืองเล่าเร้าพลังสร้างแรงบันดาลใจ ผู้ วิจัย
ด าเนินกิจกรรมดังนี ้1) ให้ผู้ ร่วมวิจัยเล่าภาพความส าเร็จท่ีอยากเห็นจากการเป็นนักวิจัยชุมชน 
และตนเองจะน าพาไปสู่ความส าเร็จนัน้ได้อย่างไร  2) ผู้ วิจัยสรุปสิ่งท่ีผู้ ร่วมวิจัยได้บอกเล่า และ
น าเสนอชมุชนต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาชมุชน 3) ผู้
ร่วมวิจยัสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการก าหนดอนาคตผา่นเร่ืองเลา่ 
 

 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมก าหนดภาพอนาคต: เร่ืองเลา่เร้าพลงัสร้างแรงบนัดาลใจ 

จากกิจกรรมก าหนดภาพอนาคต: เร่ืองเล่าเร้าพลงัสร้างแรง
บนัดาลใจ ขณะท่ีท ากิจกรรม ผู้ วิจยัได้สงัเกต และสมัภาษณ์นกัวิจยัชมุชนปรากฏผลดงันี  ้

ด้านบริบท ผู้ วิจัยพบว่ากิจกรรมก าหนดภาพอนาคต: เร่ือง
เล่าเร้าพลงัสร้างแรงบันดาลใจ มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้ ร่วมวิจัยซึ่งเป็นนักวิจัยชุมชน 
เน่ืองจากให้ได้เล่าในสิ่งท่ีเขาอยากเห็น ภาพท่ีอยากให้เกิด และเกิดจากกลุม่นกัวิจยัชมุชน จึงเป็น
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บรรยากาศการเล่าเร่ืองท่ีผู้ ร่วมวิจยัมีความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเล่า ประกอบกับสถานท่ีใน
การจดักิจกรรมเป็นพืน้ท่ีในชมุชนท าให้นักวิจัยชุมชนมีความสบายใจในการเล่ามากขึน้ เพราะได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีคุ้นเคย  

ด้านพฤติกรรม จากการสงัเกตพบว่า ผู้ ร่วมวิจัยมีการพูดคยุ 
ปรึกษาและเตรียมการน าเสนอก่อนท่ีจะออกมาเลา่เร่ือง ช่วยกนัวางโครงเร่ืองท่ีจะเลา่วา่มีอะไรบ้าง 
เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม และจากการสัมภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัย 
พบวา่การได้ก าหนดภาพอนาคตนีเ้ป็นแรงกระตุ้นให้นกัวิจยัชมุชนอยากท างานร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่
ภาพอนาคตท่ีก าหนด 

“พอเราไดเ้ห็นภาพร่วมกนัจากที่ช่วยกนัคิด ช่วยกนัเล่าออกมามนัท าใหเ้ห็นว่าเราก็มีเพ่ือนร่วม
อดุมการณ์ทีจ่ะพาไปดว้ยกนัต่อนะ” (นกัวจิยัชมุชน4) 

นอกจากนีห้ลังจากท่ีผู้ วิจัยได้เล่าถึงพืน้ ท่ี ต้นแบบท่ีใช้
กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาให้นักวิจัยชุมชนได้ฟัง จากการสมัภาษณ์พบวา่ผู้ วิจัยเห็นภาพ
การน าวิจัยไปใช้แก้ปัญหามากขึน้ และเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะน ากระบวนการวิจัยมาใช้
พฒันาและแก้ปัญหาในชมุชนของตนเอง 

“พอหมูจอยเล่าท าใหอ้ยากไปดเูลย แตก็่เห็นภาพนะเขาใชวิ้จยัไปแก้ปัญหาได ้มนัท าใหเ้รา
อยากจะลองเอามาท าใหเ้กิดผลบา้ง” (นกัวจิยัชมุชน1) 

 

“อยากท าใหส้ าเร็จ เห็นว่ามีคนที่เขาท าไดป้้าก็อยากจะท าของเราใหม้นัเกิดผลแบบเขาบา้ง...” 
(นกัวจิยัชมุชน13) 

2) สะท้อนผลจากการปฏิบตัิ 
หลงัจากได้ด าเนินกิจกรรมก าหนดภาพอนาคต: เร่ืองเลา่เร้าพลงั

สร้างแรงบันดาลใจ แล้ว ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจัยให้แก่ผู้ ร่วม
วิจยั เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ จากการสะท้อนผลการปฏิบัติโดยผู้ วิจยัใช้
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ค าถามการสะท้อนผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดีขึน้
จะท าอย่างไร 

ผู้ ร่วมวิจยั สะท้อนผลการปฏิบัติในกิจกรรมก าหนดภาพอนาคต: 
เร่ืองเลา่เร้าพลงัสร้างแรงบนัดาลใจ ดงันี ้

ด้านความรู้ความเข้าใจ เกิดความความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจยัมากขึน้ ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกันสะท้อนผลวา่ จากเดิมท่ีพอมีทักษะการวิจยักนัแล้วบ้าง 
พอได้ฟังเร่ืองเล่าจากชุมชนตวัอย่างท่ีมีการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชน ท าให้เห็น
ภาพกระบวนการท างานและเข้าใจกระบวนการวิจัยมากขึน้ และเกิดความรู้ในกระบวนการวิจยัท่ี
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาชมุชนของตนเองได้  

“นกัวิจยัชุมชนตอ้งรู้จกัใช้ความรู้ ทกัษะที่มีน าไปสู่ความส าเร็จ อย่างที่เราคิดจะเป็นชุมชนตน้แบบ
เราก็ตอ้งเป็นตน้แบบจริงๆ ใหเ้หมือนอย่างที่ไปดูงานเขาก็เป็นตน้แบบจริงๆ แตจ่ะเร่ืองอะไรก็

แลว้แต่พ้ืนที่” (นกัวิจยัชมุชน19) 

“เห็นภาพทีชุ่มชนตน้แบบเขาแก้ปัญหาโดยใช้วิจยั เขาเอามาแก้ปัญหาไดจ้ริง เราก็ไดเ้รียนรู้วิธีการ
ท าวิจยัจากเขาไปดว้ย และเอามาใช้กบัชุมชนของเรา” (นกัวิจยัชมุชน12) 

ด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติ ท่ี
สะท้อนด้านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดความรู้สึกต้องการท่ีจะน าพาชมุชนไปสูค่วามส าเร็จ ทัง้จาก
เร่ืองเลา่และการสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่าการท่ีได้น าเสนอภาพความส าเร็จของกลุ่ม
นกัวิจยัชมุชน ท าให้เห็นคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกัน นอกจากภาพความส าเร็จท่ีอยากเห็นแล้ว ส่ิงท่ี
เห็นอีกคือ ความมุง่มัน่ตัง้ใจของคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั ท่ีต้องการน าพาชมุชนไปสูก่ารพฒันาท่ี
ดีขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคมวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิด
แรงบนัดาลใจในการท าประโยชน์เพ่ือชมุ 

“ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้จากเร่ืองเล่า ไดเ้หน็ส่ิงทีท่กุคนอยากใหเ้กิดจากพวกเรานกัวิจยัชุมชน และเห็นคนที่มี
ความคิดเดียวกนั มนัก็เกิดแรงบนัดาลใจที่จะท าต่อนะ เหมือนเราไม่ไดเ้ดินคนเดียว” (นกัวิจยั

ชมุชน1) 
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“พอไดฟ้ังถึงชุมชนทีเ่ขาใช้การวิจยัแก้ปัญหา เราก็เออเห็นภาพข้ึนมาว่าเขามีปัญหาขนาดนัน้ยงั
สามารถแก้ได ้ปัญหาเขาใหญ่กว่าเรามาก แต่เขาสามารถแก้ไขไดด้ว้ยวิจยั ถา้เราเอามาท าอย่าง

จริงจงัเราก็น่าจะท าไดอ้ย่างเขา ท าใหเ้ป็นตน้แบบเลยกลุม่เรา” (นกัวจิยัชมุชน6) 

ด้านทกัษะ ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจัย ร่วมกนัสะท้อนสิ่งท่ีแสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ คือ ทักษะการเล่าเร่ือง ทัง้จากการสังเกตและการสะท้อนผลจาก
นกัวิจยัชมุชน นอกจากจะเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความรู้จากเร่ืองเล่าแล้ว ยังได้ฝึกฝนและเพ่ิมพูน
ทักษะการน าเสนอให้แก่ผู้ ร่วมวิจัยอีกด้วย ผู้ ร่วมวิจัยได้ฝึกฝนกระบวนการคิด เรียบเรียง วาง
โครงสร้างการเลา่เร่ือง ก่อนน าเสนอเร่ืองเลา่ แม้จะเป็นการน าเสนอภายในกลุม่ผู้ ร่วมวิจยัแตก่็เป็น
เวทีหนึ่งท่ีท าให้เกิดการฝึกฝน 

“ไดฝึ้กทกัษะการพูด การเล่าเร่ืองใหค้นอ่ืนฟัง โดยก่อนจะเล่าเราก็ไดมี้การวางโครงสร้างก่อนว่าจะ
เล่าอะไรก่อนหลงั มนัก็ท าใหเ้ราไดฝึ้กตวัเอง...” (นกัวิจยัชมุชน4) 

2.1.2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชน 
1) ปฏิบตัิการและการสงัเกต 

ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชน ตามแผนท่ีได้ก าหนดร่วมกนั โดยมีการปฏิบตัิกิจกรรม ดงันี ้

ผู้ วิจัยให้ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนค าว่า “นักวิจัยชุมชน” ในมมุมอง
ของตนเองว่าเป็นอย่างไร บทบาทของนักวิจัยชุมชนเป็นอย่างไร เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจ
เบือ้งต้น จากนัน้ผู้ วิจัยให้ความรู้แก่ผู้ ร่วมวิจัยเก่ียวกับงานวิจัยชุมชน ทัง้มิติของความหมาย 
ลกัษณะ และยกตวัอย่างประกอบการอธิบายในบริบทท่ีใกล้เคียงกับพืน้ท่ีของนักวิจัยชุมชน เช่น 
โครงการวิจัยเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โครงการวิจัยเก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชมุชน โครงการวิจยัเก่ียวกับการสืบสานวฒันธรรมประเพณี งานวิจัยเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาเร่ืองการท าการเกษตร เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าในงานวิจัยชุมชนผ่านโครงการวิจัย
ตวัอย่าง 
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ภาพประกอบ 13 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชน 

ในขณะท่ีท ากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
งานวิจัยเพ่ือชุมชน ผู้ วิจัยได้ท าการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัยเพ่ือสะท้อนผลกิจกรรม พบว่า 
ก่อนท่ีจะมีการให้ความรู้งานวิจยัชมุชน นกัวิจยัชุมชนมีความเข้าใจค าวา่นกัวิจยัชมุชน การท างาน
วิจัยเพ่ือชุมชน เพียงบางส่วน เช่น เข้าใจว่าคือการเก็บข้อมลูชุมชน การร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ชมุชนท่ีหน่วยจดัขึน้ เป็นต้น  

“ก่อนที่นอ้งจอยจะมาอธิบายใหเ้ราฟังถึงงานวิจยัชุมชน พ่ีก็เขา้ใจส่วนหน่ึงเขา้ใจว่ามนัคือการเก็บ
ขอ้มูลเร่ืองที่เราอยากจะท า อย่างที่ไดเ้ขียนไปตอนแรก”  (นกัวิจยัชมุชน7) 
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หลังจากท่ีได้ฟังการอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจาก
ผู้ วิจัย ท าให้เข้าใจงานวิจัยเพ่ือชุมชนมากขึน้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึง
ขัน้ตอนการท างานวิจัยท่ีนักวิจัยชุมชนยังมองว่าเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก แต่พอได้เห็นตัวอย่างก็
มองเห็นภาพมากขึน้ 

“พอนอ้งจอยเล่าแลว้ก็ยกตวัอย่างโครงการวิจยัที่เขาท าเสร็จแลว้ก็เห็นว่ามนัมีอะไรมากกว่านัน้ 
และที่ส าคญัคือชาวบา้นตอ้งมีส่วนร่วม” (นกัวจิยัชมุชน1) 

“ก็จะคลา้ยๆ ของเราแหละ อยู่ที่บางที่เร่ิมจากปัญหา บางที่ไม่ไดเ้ร่ิมจากปัญหา จากที่ไดฟั้งก็
เขา้ใจมากข้ึนนะ ที่ส าคญัคือเห็นการเปล่ียนแปลงจากงานวิจยัทีเ่ขาท า...” (นกัวจิยัชมุชน2) 

2) สะท้อนผลจากการปฏิบตัิ 
จากการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

งานวิจัยเพ่ือชุมชน ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจัย ร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบัติเพ่ือประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมและน าไปสูก่ารวางแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป โดยผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการ
สงัเกตและการสมัภาษณ์แก่ผู้ ร่วมวิจยัเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการน ามาสะท้อนผลการปฏิบัติ และท า
การสะท้อนผลการปฏิบตัิด้วยค าถาม 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท า
ใหม่ให้ดีขึน้จะท าอย่างไร จากการสะท้อนผลการปฏิบัติ พบการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความ
เข้าใจ และด้านอารมณ์ความรู้สกึ ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านความรู้ความเข้าใจ พบวา่ผู้ ร่วมวิจยัมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชนมากขึน้ โดยผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจวา่งานวิจัยชมุชน
เป็นการท างานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชนท่ีคนในชมุชนได้ร่วมกนัคิด ก าหนดปัญหา วางแผน
ร่วมกนั เก็บข้อมลู วิเคราะห์และทดลองแก้ไข และน าเสนอผลตอ่สาธารณะ 

“ไดเ้รียนรู้ว่างานวิจยัชุมชนนี่เป็นการท าโดยคนในชุมชนทีช่่วยกนัคิดและก าหนดปัญหาของตวัเอง
ก่อนที่จะลงมือแก้ไข มีการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ดว้ย” (นกัวิจยัชมุชน10) 
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“ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ก็คือไดค้วามรู้การท างานวิจยัเพ่ือชุมชนว่ามนัเป็นการท าทีต่อ้งเกิดจากพวกเราใน
หมู่บา้นช่วยกนัตัง้แต่ตน้จนจบการวิจยั” (นกัวจิยัชมุชน9) 

ด้านอารมณ์ความรู้สกึ พบว่าผู้ ร่วมวิจัยเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
การท าวิจยัเพ่ือชุมชนมากขึน้ จากเดิมท่ีเห็นว่างานวิจัยเป็นเร่ืองยาก แม้จะเคยมีประสบการณ์ มี
ความรู้และได้ฝึกทักษะมาแล้วบ้างจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน แต่ด้วยความท่ีไม่ได้
ฝึกฝนอย่างตอ่เน่ืองจึงท าให้รู้สกึวา่งานวิจยัเป็นเร่ืองยาก แตห่ลงัจากท่ีได้ท ากิจกรรมความรู้สกึต่อ
การท างานวิจยัเปลี่ยนไป รู้สกึวา่งานวิจยัชาวบ้านก็สามารถท าได้หากเข้าใจกระบวนการและได้ลง
มือปฏิบตัิ 

“งานวิจยัคือยาขม ก่อนที่จะเหน็ตวัอย่างจากคนทีท่ ามาแลว้นะแมว่้าจะเคยท าวิจยัมาแลว้แต่ก็ยงั
เป็นยาขม แต่พอมาเห็นว่าที่อ่ืนเขาก็มีเขาก็ท าได ้และเราก็ไดเ้รียนรู้กระบวนการวิจยัก็รู้สึกว่าไม่

เกินความสามารถของนกัวิจยัชุมชนของเรา” (นกัวจิยัชมุชน9) 

“เคยรู้สึกว่าเราท าไม่ไดห้รอกวิจยันี่ มนัไกลตวัเรามาก แตพ่อมาตรงนี้ความคิดเราก็เปล่ียนก็พอจะ
มองเห็นว่าเราท าได”้ (นกัวจิยัชมุชน2) 

รู้สกึวา่งานวิจยัสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชมุชน จากการท า
กิจกรรมผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลการปฏิบัติว่า เกิดความรู้สึกว่างานวิจัยเพ่ือชุมชนท้องถ่ินช่วยสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้แก่ชมุชน เน่ืองจากมาจากการท าของคนในชมุชน  

“รู้สึกเลยว่างานวิจยัชุมชนท าใหชุ้มชนพฒันาได ้อยูที่่เราว่าท าไดแ้ค่ไหน...” (นกัวจิยัชมุชน4) 

“งานวิจยัชุมชนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยแก้ปัญหาของชุมชน อย่างผมท าเร่ืองธนาคารขยะผมก็
สามารถท าวิจยัเพ่ือพฒันาธนาคารขยะของกลุ่มผมได้” (นกัวิจยัชมุชน2) 
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2.1.3 กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจยัอย่างมีพลงั 
1) การปฏิบตัิและการสงัเกต 

ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย ด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนา
โครงการวิจยัอย่างมีพลงั ตามแผนท่ีได้ก าหนด ดงันี ้

ให้ความรู้การค้นหาปัญหาและหลกัการเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือขอทนุ โดยผู้ วิจัยให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการ แนวทางการค้นหาปัญหา และน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
พฒันาเป็นโครงการวิจัย จากนัน้ให้ผู้ ร่วมวิจยัแบ่งกลุม่เพ่ือฝึกการคิดประเดน็ท่ีต้องการแก้ปัญหา
หรือต้องการพฒันา และฝึกปฏิบตัิการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั 

จากกิจกรรมดงักล่าว ผู้ วิจยัได้ท าการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้
ร่วมกิจกรรม พบว่าผู้ ร่วมวิจัยสามารถระบุปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและพัฒนาได้ โดยจากการ
แบ่งกลุม่ปฏิบตัิทัง้ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ท่ีสนใจด้านวฒันธรรม กลุม่ท่ีสนใจด้านเศรษฐกิจชมุชน และ
กลุ่มท่ีสนใจด้านสิ่งแวดล้อม แต่ละกลุ่มสามารถระบุสิ่งท่ีเป็นช่องว่างของปัญหาและอยากท่ีจะ
ด าเนินการพฒันาได้ จากการวิเคราะห์ร่วมกนัภายในกลุม่ 

“เราก็ช่วยกนัคิดว่าเราอยากท าอะไร ชุมชนของเรามีอะไรดีโดดเดน่เร่ืองอะไร แลว้เราอยากพฒันา
ไปยงัไง ก็เอามาระบเุป็นส่ิงทีเ่ราอยากท า” (นกัวิจยัชมุชน17) 

“อย่างกลุ่มทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เราอยากใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตนกัศึกษา และคนที่สนใจการ
ท าปุ๋ ยหมกั การเผาถ่าน การท าปุ๋ ยจุลินทรีย์ เราก็เอาตรงนี้มาเป็นโจทย์ของเรา” (นกัวิจยัชมุชน1) 

ส าหรับการเขียนโครงการ จากการสงัเกตพบว่าผู้ ร่วมวิจัย
สามารถเขียนโครงการได้สว่นหนึ่ง กล่าวคือสามารถระบุท่ีมา วตัถปุระสงค์ และวิธีการด าเนินการ
ได้ แต่ยังต้องเติมเต็มในเร่ืองของการระบุผลลัพธ์ การวิ เคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และ
ประโยชน์จากการวิจยั  

“ก็พอเขียนไดต้ามหวัขอ้ที่ก าหนด แต่อย่างผลลพัธ์นีก็่ไม่รู้ว่าเราท าถูกไหม การวิเคราะห์ขอ้มูลก็ยงั
เขียนไม่ค่อยเป็น” (นกัวิจยัชมุชน4) 
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“ผมว่าก็พอท าไดน้ะถา้มีหวัขอ้มาให ้แต่ตรงการวิเคราะห์ขอ้มูลเขียนไม่ค่อยเป็น เรายงัไมเ่คย
วิเคราะห์ขอ้มูลจริงจงั มีแตม่านัง่คยุกนัมนัเลยเขียนไม่ค่อยได ้แต่ถา้มีพ่ีเล้ียงมาแนะน าก็ไปไดน้ะ

ผมว่า” (นกัวิจยัชมุชน2) 

2) สะท้อนผลจากการปฏิบตัิ 
หลงัจากได้ด าเนินกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจัย

อย่างมีพลงั ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัย ร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิเพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจยัให้แก่ผู้ ร่วมวิจัย เพ่ือเป็นสว่น
หนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบตัิ จากการสะท้อนผลการปฏิบตัิโดยผู้ วิจยัใช้ค าถามการสะท้อน
ผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดีขึน้จะท าอย่างไร ผู้ ร่วม
วิจัยได้สะท้อนผลจากกิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความรู้ความเข้าใจ มิติด้านอารมณ์
ความรู้สกึ มิติด้านการน าไปปฏิบตัิ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ ร่วมวิจัยได้สะท้อนด้านความรู้
ความเข้าใจจากกิจกรรมคือ เกิดความรู้การระบปัุญหา ท่ีมาก่อนการระบปัุญหาวา่ได้มาอย่างไร ผู้
ร่วมวิจยัสะท้อนผลวา่ก่อนท ากิจกรรมมีความรู้เพียงวา่ก่อนท่ีจะวางแผนการท าวิจยัต้องระบปัุญหา
ก่อน ซึ่งปัญหามาจากชมุชน แตวิ่ธีการศกึษาปัญหายงัไมเ่ข้าใจวา่ท าอย่างไรเราจึงจะได้มาซึ่งการ
ระบุปัญหา จากการได้ฝึกการระบปัุญหาก็ท าให้ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ปัญหาของชมุชน จึงท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์และการระบปัุญหามากขึน้ 

“ไดรู้้วิธีการก่อนที่เราจะก าหนดปัญหา และช่วยกนัวิเคราะห์ว่าอะไรที่เป็นปัญหาและเราอยากจะ
แก้จริงๆแลว้เอามาก าหนดเป็นเร่ืองที่จะท าวิจยั” (นกัวิจยัชมุชน1) 

ส าหรับความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ ผู้ ร่วมวิจัย
สะท้อนวา่การได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการนี ้ท าให้เข้าใจวิธีการเขียนโครงการมากขึน้ 
เข้าใจแตล่ะหวัข้อท่ีเขียนอย่างละเอียดมากขึน้ เช่น ท่ีมาต้องเขียนอย่างไร การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
วิธีการด าเนินกิจกรรม การคิดงบประมาณ  

“เขา้ใจการเขียนแต่ละหวัขอ้ของโครงการมากข้ึน เม่ือก่อนที่เขาใหเ้ขียนเราก็เขียนตามทีเ่คยเขียน
มาโดยไม่เขา้ใจที่มาที่ไป ไมเ่คยมีคนมาสอนเราแบบนี้ว่าแต่ละหวัขอ้ตอ้งเขียนยงัไง” (นกัวิจยั

ชมุชน4) 
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“พ่ีเคยเขียนนะโครงการนะ แตก็่ไม่เคยรู้ว่าแต่ละหวัขอ้มนัมีที่มาที่ไปหรือตอ้งเขียนยงัไง ที่ผ่านมา
เราก็คิดว่าจะท าอะไรก็เขียน แตนี่่ไดวิ้เคราะห์ปัญหาก่อนมาเขียน มนัท าใหเ้ห็นภาพของปัญหา

ชดัเจนข้ึน เวลาเขียนก็สามารถเขียนไดดี้ข้ึน...” (นกัวจิยัชมุชน7) 

นอกจากนีผู้้ ร่วมวิจัยยังได้สะท้อนว่าสิ่งท่ียากส าหรับการ
เขียนข้อเสนอโครงการ คือหัวข้อการวิเคราะห์ผล และผลลัพธ์ของโครงการ เน่ืองจากยังไม่มี
ประสบการณ์ทัง้การเขียนในหวัข้อนีแ้ละประสบการณ์การปฏิบตัิ 

“หวัขอ้ที่เขียนกนัไม่ค่อยเป็นเร่ืองการวิเคราะห์ผล เราไม่เคยเขียน และจริงๆตอนท าเราก็คือมานัง่
คยุกนั ไม่ไดเ้ขียนออกมาเป็นรายงาน” (นกัวจิยัชมุชน21) 

“ผลกบัการวิเคราะห์เรายงัไม่เคยเขียน เลยเขียนไปไม่รู้ว่าจะถูกไหม” (นกัวิจยัชมุชน2) 

ด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลด้านอารมณ์
ความรู้สึกวา่ รู้สึกภาคภมูิใจท่ีสามารถร่วมกนัเขียนข้อเสนอโครงการได้ โดยเห็นการเขียนข้อเสนอ
โครงการท่ีจะเสนอขอทุนนัน้ต้องเป็นข้อเสนอท่ีมีจุดแข็งจึงจะสามารถส่งไปขอทุนหรือขอรับการ
สนบัสนนุการด าเนินการ การท่ีนกัวิจัยชมุชนสามารถเขียนโครงการถึงแม้จะยงัไมส่มบรูณ์ แตก่็ท า
ให้เกิดความภาคภมูิใจวา่กลุม่ตนเองสามารถสร้างขึน้มาได้  

“ภูมิใจนะพอไดเ้ขียนมนัออกมา ก็ท าใหรู้้ว่าเออนะเราก็เขียนไดถ้า้ฝึกมากกว่านี้ก็จะท าไดดี้กว่านี้ 
นี่เป็นเพียงการเร่ิมตน้...” (นกัวิจยัชมุชน6) 

นอกจากนีผู้้ ร่วมวิจัยยังสะท้อนว่ารู้สึกมีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม แม้เป็นเพียงการเร่ิมเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการ แตเ่ป็นข้อเสนอเพ่ือ
การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ดงันัน้นักวิจัยชุมชนจึงเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนในการ
พฒันาชมุชน 

“รู้สึกว่าไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนถึงจะแค่การเขียนโครงการ แตก่ว่าจะไดห้วัขอ้ไดร่้างนี้
มาเราก็คิดมาจากส่ิงที่อยากท าใหก้บัชุมชน” (นกัวิจยัชมุชน12) 
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จากกิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือตอบผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั (1) คือ ทักษะการ
สร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุน ด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสร้าง
แรงบนัดาลใจในการแก้ปัญหาชมุชน กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจัยเพ่ือชมุชน 
และกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจัยอย่างมีพลงั ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลว่ากิจกรรมทัง้ 
3 กิจกรรม สามารถน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ท่ีคาดหวังท่ีส าคัญ คือ ข้อเสนอโครงการได้รับทุน
สนบัสนนุให้ด าเนินการจากหน่วยงานภาควิชาการในพืน้ท่ี จ านวน 3 ข้อเสนอ คือ โครงการพฒันา
แหลง่เรียนรู้ด้านวฒันธรรม โครงการพฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการพฒันาแหลง่
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ และสามารถขอรับการสนบัสนุนงบประมาณการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม
จากการน าเสนอแนวคิดดงักลา่วจากองค์กรอ่ืนๆ เช่น เบทาโกร หน่วยงานท้องถ่ิน เป็นต้น 

แตท่ัง้นีผู้้ ร่วมวิจยัได้สะท้อนสิ่งท่ียังไมบ่รรลกุารเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจน คือ
การสร้างแรงบนัดาลใจในการท างานเพ่ือชมุชน การบอกเลา่เป็นเพียงการสร้างแรงบนัดาลใจระดบั
หนึ่ง แต่หากได้เห็นพืน้ท่ีจริงท่ีประสบความส าเร็จ หรือพืน้ท่ีต้นแบบ ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่าจะสามารถ
ช่วยให้เกิดแรงบนัดาลใจ และน ามาเป็นแนวปฏิบตัิในการพฒันานกัวิจยัชมุชนได้ จึงเสนอให้มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมท่ีน าไปสู่การบรรลผุลลพัธ์ท่ีเน้นการสร้างแรงบันดาลใจโดยการพาไปเรียนรู้จาก
พืน้ท่ีจริงท่ีเป็นพืน้ท่ีต้นแบบการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนด้วยกระบวนการวิจยั 

 
2.2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั: มีการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ

พฒันาชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2.2.1 กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสูก่ารมีสว่นร่วมของชมุชน 

1) ปฏิบตัิการและการสงัเกต 
ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั ได้ร่วมกนัก าหนดกิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ี

ต้นแบบสูก่ารมีสว่นร่วมของชมุชน โดยน ากระบวนการท่ีได้จากการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบทัง้จากพืน้ท่ี
จริงและเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการท าโครงการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพฒันาชมุชน โดยผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1) รวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกัน 2) สร้างความเช่ือมมั่นในศกัยภาพ 3) 
ปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก 4) สร้างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม 5) เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ: ไปอย่างมวยวดั 6) วิเคราะห์ตนเองหาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ 7) ปฏิบตัิซ า้: ท าอย่างมีหลกัการ
และฐานคิด 8) ร่วมกันคิดประมวลผลข้อมลูรวบยอด 9) น าเสนอเผยแพร่สูส่าธารณะ และปัจจัย
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เง่ือนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยเง่ือนไขด้านบุคคล ได้แก่ มีนักวิจัยชุมชนผู้ ร่วม
อดุมการณ์ มีพ่ีเลีย้ง ความร่วมมือจากสมาชิกในชมุชน 2) ปัจจยัเง่ือนไขด้านทรัพยากร ได้แก่ พืน้ท่ี 
การสนับสนุนด้านงบประมาณ การหนุนเสริมด้านการเสริมสร้างศกัยภาพ เมื่อร่วมกันวิเคราะห์
กระบวนการจากพืน้ท่ีต้นแบบแล้ว ผู้ ร่วมวิจยัก าหนดประเดน็ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน ลง
มือปฏิบตัิกิจกรรม และสะท้อนผลการปฏิบตัิ 

ผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานกัวิจัยชมุชนจาก
พืน้ท่ีต้นแบบ โดยวิเคราะห์แล้วเห็นวา่ทัง้ในส่วนของกระบวนการและปัจจัยเง่ือนไขความส าเร็จ 
สามารถน ามาเป็นแนวปฏิบตัิในการด าเนินการวิจยัของกลุม่ผู้ ร่วมวิจยัได้ จึงน ามาเป็นกรอบในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาของกลุม่ โดยผู้ ร่วมวิจยัได้ก าหนดประเดน็ในการ
ด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ขยายผลธนาคารขยะ
ประชารัฐสู่ความยั่งยืนของชุมชน 2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ3) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านวฒันธรรม 

ในขณะท่ีท ากิจกรรม และหลงัท ากิจกรรมผู้ วิจัยได้ท าการสงัเกต
และสมัภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัย พบว่า กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบท าให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้
จากกระบวนพฒันานกัวิจยัชมุชน จากบริบทอ่ืนและน ามาปรับใช้ในการท าวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและ
พฒันาชมุชนของตนเอง จากการสงัเกตพบวา่ กระบวนการท่ีได้จากการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบทัง้พืน้ท่ี
จริงและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของผู้ ร่วมวิจัย เน่ืองจากเป็นต้นแบบท่ี
เป็นการพัฒนานักวิจัยชุมชน ส่วนใหญ่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นักวิจัยชุมชน หรือใช้เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา จึงท าให้
กระบวนการท่ีได้จากพืน้ท่ีต้นแบบมีความสอดคล้องกบับริบทของการเรียนรู้ของผู้ ร่วมวิจยั 
 
“เขาก็ท าคลา้ยๆ เรา มีรวมคน มีเก็บขอ้มูล มีน าเสนอ เราก็มีแบบเขาเพียงแต่ว่าเรายงัไม่ไดล้งมือ

ท าแบบเป็นตอนอย่างเขา...” (นกัวจิยัชมุชน17) 
 

“บางขัน้ตอนทีเ่ขามีเรายงัไม่มีเราก็มาดูว่ามนัเหมาะสมกบัเราไหม ถา้เหมาะก็เอามาปรับ อย่าง
สร้างความเช่ือมัน่นี่เราก็เอามาพูดกบัทีมเราว่าท าไดน้ะ หาพ่ีเล้ียงซ่ึงเราก็มี... เอามาใชด้ว้ยกนัได้

เขาก็ท าในชุมชนเหมือนกนักบัเรา” (นกัวจิยัชมุชน2) 
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นอกจากนี ้พฤติกรรมของนักวิจัยชุมชนในการเรียนรู้กิจกรรม
บทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ ผู้ วิจยัพบวา่ ผู้ ร่วมวิจยัมีความสนใจในการวิเคราะห์บทเรียน โดยสงัเกต
จากการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกนัวิเคราะห์และน ามาเทียบเคียงกับสิ่งท่ีตนเอง
ท า และน ามาวางแผนการท ากิจกรรมของตนเอง 
 
“นี่นะดทีู่เขาท าแลว้เทียบกบัที่เราท า บางอย่างเราก็ท าคลา้ยกนัแต่ยงัมีหลายอย่างที่เขามีแลว้เรา
ยงัไม่มี เขาท าส าเร็จเพราะเขามีการวิเคราะห์ตวัเองดว้ย แต่ตรงนี้เรายงัไม่มี เราก็เอามาเสริมกบั

ของเรา” (นกัวจิยัชมุชน5) 
  

2) สะท้อนผลการปฏิบตัิ 
หลังจากท่ีได้ด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน

สะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจัยให้แก่ผู้
ร่วมวิจยั เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบตัิ จากการสะท้อนผลการปฏิบตัิโดยผู้ วิจยั
ใช้ค าถามการสะท้อนผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดี
ขึน้จะท าอย่างไร ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิ ดงันี ้

มิติของความรู้ความเข้าใจ ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่าจากกิจกรรมท า
ให้ เกิดความรู้ในการกระบวนการวิจัยมากขึน้  โดยเห็นได้จากสามารถร่วมกันวิเคราะห์
กระบวนการวิจัยจากบทเรียนความส าเร็จ เช่ือมโยงกับสิ่งท่ีกลุ่มจะด าเนินการ และน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินการของกลุ่มได้ ผู้ ร่วมวิจัยสามารถระบุได้ว่ามีความเข้าใจว่าจะน า
กระบวนการวิจยัมาปรับใช้กับการด าเนินงานของกลุม่อย่างไร เช่น ต้องรวมคนท่ีมีความคิด ความ
เช่ือเดียวกันมาท าร่วมกนั ต้องพดูสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่กลุม่วา่สามารถท าได้ มีพืน้ท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หาพ่ีเลีย้งคอยเติมเตม็ระหวา่งการท าวิจยั เป็นต้น 
 

“เราก็เอาวิธีการของเขามาใช้ไดอ้ย่างแรกเราก็ตอ้งรวมคน อย่างใครทีจ่ะท าเร่ืองวฒันธรรมก็ไป
กลุ่มวฒันธรรม ใครจะท าเร่ืองปุ๋ ยก็ไปอยู่ส่ิงแวดลอ้ม ใครจะท าเร่ืองขยะก็มาอยู่กบัผม... ”  

(นกัวจิยัชมุชน2) 
 
“พ่ีเล้ียงนี้ส าคญันะอย่างเขาก็มีพ่ีเล้ียงมาช่วย ขาดเหลือตรงไหนเขาก็มาเติมให ้เขาเรียกว่ารู้จกัใช้

เคร่ืองมือ” (นกัวจิยัชมุชน4) 
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มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันสะท้อนว่า จาก
กิจกรรมท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัยมากขึน้ รู้สึกต้องการท่ีจะท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง สังเกตได้จากการท่ีผู้ ร่วมวิจัยมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันคิด 
วิเคราะห์กระบวนการจากพืน้ท่ี และช่วยกนัวางแผนกิจกรรมการวิจยัของตนเอง นอกจากนี ้ผู้ ร่วม
วิจยัยงัสะท้อนวา่พอได้แนวทางในการท า ก็รู้สกึมีพลงัท่ีอยากจะท าให้ส าเร็จ  
 

“พอไดเ้ห็นเขาท าส าเร็จเห็นขัน้ตอนของเขาเราก็รู้สึกว่ามีแนวทางในการท าก็เอามาท าบา้ง รู้สึก
อยากเอามาลองท าของตวัเอง” (นกัวิจยัชมุชน16) 

 
นอกจากนีย้งัท าให้ผู้ ร่วมวิจยัเกิดการคิดอย่างเป็นระบบมาก

ขึน้ จากขัน้ตอนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ท่ีน าไปสูก่ารคิดวางแผนการท างานวิจยัของตนเอง 
 
“รู้สึกว่ากิจกรรมนี้มนัช่วยใหพ้วกเรานกัวิจยัชมุชนคิดแบบมีระบบมีขัน้ตอน รู้ว่าอะไรจะท าก่อนท า

หลงัและก็ตอ้งท ายงัไง” (นกัวิจยัชมุชน21) 
 

มิติของการน าไปปฏิบตัิ ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนให้เห็นถึงการน าสิ่ง
ท่ีได้เรียนรู้จากบทเรียนต้นแบบไปสูก่ารปฏิบตัิคือ น ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
วิจัยของตนเอง ดงัเช่น น าขัน้ตอนของการก าหนดโจทย์วิจัย มาวิเคราะห์และก าหนดประเด็นขอ
ตนเองอย่างสอดคล้องกบับริบท จึงเกิดประเดน็การด าเนินการใน 3 ประเดน็ น าแนวทางการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิมาวางแผนการด าเนินการ และมองหาพ่ีเลีย้งมาคอยหนนุเสริม เป็นต้น 
 
“ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้คือก่อนก าหนดหวัขอ้ที่จะท าก็มาวิเคราะห์กนัก่อนว่าจะท าอะไร เราอยากจะพฒันา
อะไร อย่างศูนย์พ่ีมลนี่มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะโฟกสัที่ตรงไหนก่อน อะไรที่อยากจะแกก่้อนก็มา
คยุกนั ช่วยกนัคิด เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าสร้างโจทย์ใหเ้หมาะสมกบับริบท...” (นกัวิจยัชมุชน1) 
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2.2.2 กิจกรรมสร้างความเข้าใจ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม” 
และลงมือปฏิบตัิการ 

1) ปฏิบตัิการและสงัเกต 
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม” และลงมือปฏิบัติการ  เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ ร่วมวิจัยถึงกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม พร้อมทัง้ให้ผู้ ร่วมวิจยัได้ฝึกปฏิบตัิตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมี
สว่นร่วม ด้วยความเช่ือว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีจะน าพาไปสู่
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม มากกวา่การวิจยัแบบอ่ืน  

การด าเนินการในกิจกรรมนี ้คือการให้ความรู้เก่ียวกบัการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทัง้ความหมาย ความส าคญั และวงจรการปฏิบัติการ จากนัน้ให้ผู้ ร่วม
วิจยัทัง้ 3 กลุม่ ได้ร่วมกนัวางแผนการปฏิบตัิตามวงจรปฏิบตัิการ จากโจทย์วิจยัท่ีได้ร่วมกันคิดใน
กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
แก้ปัญหาจากโจทย์วิจยัของตนเอง 

ในขณะท่ีด าเนินกิจกรรมและหลงัการด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจัยได้
สงัเกตและสัมภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัย เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม ท าให้เห็นว่า กิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจ “การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบตัิการ เป็นกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ร่วมวิจัย เน่ืองจากเป็นการ วิจัยท่ีมีกระบวนการด าเนินการท่ี
เหมาะสมกบัการแก้ปัญหาของชมุชน เมื่อได้ความรู้เพ่ิมเติมท าให้เห็นวา่สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนท่ีผู้ ร่วมวิจยัได้ก าหนดแตล่ะประเดน็ได้ 
 
“กิจกรรมนี้ก็เหมาะสมกบัพวกเรานะ ความรู้ที่ไดส้ามารถมาใช้กบัส่ิงทีเ่ราจะไปท าเลยเราก็เอาตรง

นี้แหละไปท า ท าแบบที่ไดเ้รียนมานะ” (นกัวจิยัชมุชน20) 
 

“ผมเอามาก าหนดกิจกรรมในกลุ่มว่าจะเดินต่อกนัยงัไงนะ จากที่ไดดู้ตวัอย่างจากชุมชนตน้แบบก็
เอามาคิดต่อตามวงรอบที่บอก...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

 
นอกจากนี ้การจดักิจกรรมโดยเน้นการลงมือปฏิบตัิ ให้ผู้ ร่วมวิจัย

ได้ร่วมคิด แสดงความคิดเห็น รวมถึงการได้สะท้อนผลการปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้
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ของผู้ ร่วมวิจัย มากกว่าการให้ความรู้โดยท่ีไม่ได้ให้ลงมือปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจัยเกิดการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมการมีสว่นร่วมในกลุม่ ประกอบกบัการมอบหมายบทบาทให้แตล่ะกลุม่ เช่น หวัหน้ากลุม่ 
ผู้ เขียน ผู้น าเสนอ เป็นต้น ท าให้ผู้ ร่วมวิจยัได้แสดงบทบาทของตนเอง 
 
“แบบนี้นะดีไม่ง่วง ไดท้ ากิจกรรมดว้ยไม่ตอ้งนัง่ฟังอย่างเดียวไดช่้วยกนัคิดในกลุ่ม ป้าท าหนา้ทีใ่น

การช่วยเขาออกความเห็น” (นกัวิจยัชมุชน21) 
 

“ชอบที่ไดช่้วยกนัคิดวางแผน ท าใหเ้ราเอาตรงนี้ไปท าต่อตอนท าจริง อย่างปกติพอไดอ้บรมได้
ความรู้ไปแลว้คนที่คิดวางแผน คิดกิจกรรมก็จะมีไม่ก่ีคน แต่จากกิจกรรมนีเ้ราไดท้ าตรงนี้ ก็ท าให้
ทกุคนในกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการคิดวางแผน ก าหนดหนา้ที่ว่าใครจะท าอะไรต่อ...” (นกัวิจยัชมุชน1) 
  

2) สะท้อนผลการปฏิบตัิ 
หลังจากท่ีได้ด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน

สะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจัยให้แก่ผู้
ร่วมวิจยั เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบตัิ จากการสะท้อนผลการปฏิบตัิโดยผู้ วิจยั
ใช้ค าถามการสะท้อนผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดี
ขึน้จะท าอย่างไร ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิ ดงันี ้

มิติของความรู้ความเข้าใจ ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลว่า จาก
กิจกรรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมมากขึน้ รู้ว่าวงจรของ
การวิจยัประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติและสงัเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตัิ และเข้าใจ
แตล่ะขัน้ตอนวา่ด าเนินการอย่างไร 
 

“ไดรู้้การวิจยัเพ่ิมข้ึน เราเคยรู้มาบา้งแลว้แต่วนันีเ้ราไดเ้ขา้ใจมากข้ึนว่ามนัเป็นยงัไง เอามาใช้ใน
การท าวิจยัแบบชาวบา้นเราได.้..” (นกัวจิยัชมุชน6) 

 
“ขัน้ตอนการท าก็เป็นวงจรท าใหเ้ขา้ใจง่าย แลว้ก็เขา้ใจแตล่ะวิธีว่าจะตอ้งท ากนัยงัไง อย่างอนัแรก
วางแผนก็รู้ว่าจะตอ้งช่วยกนัคิดนะวาจะท าอะไร เสร็จแลว้ก็มาคิดกิจกรรมว่าตอ้งมีอะไรบา้ง ใคร

รับผิดชอบอะไร...” (นกัวิจยัชมุชน1) 
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ด้านอารมณ์ความรู้สกึ ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลวา่เกิดความรู้สึก
วา่งานวิจยัไมใ่ช่เร่ืองยาก ชาวบ้านสามารถท าวิจัยได้ แตเ่ป็นงานวิจัยแบบชาวบ้าน ท่ีมีขัน้ตอนไม่
ซบัซ้อนมาก  
 
“รู้สึกว่างานวิจยัพวกเราก็สามารถท าได ้เดินตามขัน้ตอนนี้มนัก็จะท าไดง้่ายข้ึน...” (นกัวิจยัชมุชน5) 

 
“รู้สึกว่าเราก็สามารถท าวิจยัได ้เป็นวิจยัแบบง่ายๆที่มาจากพวกเราช่วยกนัคิด ช่วยกนัวางแผน 

และลงมือท าดว้ยกนั นกัวิจยัชุมชนของเรานะ...” (นกัวจิยัชมุชน8) 
 

นอกจากนี ้ผู้ ร่วมวิจัยยังสะท้อนว่าการเรียนรู้จากกิจกรรมนี ้
ท าให้มีความคิดท่ีเป็นระบบมากขึน้ คิดเป็นขัน้เป็นตอน เน่ืองจากมีแนวทางให้ผู้ ร่วมวิจัยได้
ด าเนินการตามอย่างเป็นขัน้ตอน ประกอบกับกิจกรรมท่ีให้ผู้ วิจัยได้คิดวางแผน ก าหนดกิจกรรม 
จนถึงก าหนดวิธีการประเมินผลและสะท้อนผลการปฏิบัติ ท าให้นักวิจัยชุมชนเรียนรู้การคิดอย่า
เป็นระบบ 
 
“เม่ือก่อนคิดอยากจะท าอะไรก็ท าเลย ไม่ค่อยไดม้าวางแผนวางกิจกรรมแบบนีห้รอก ท าใหบ้างทีก็
หลงทาง แต่อนันี้มนัท าใหรู้้จกัคิดวางแผนเป็นขัน้ตอนมากข้ึน...คิดแบบนกัวิจยัชุมชน” (นกัวิจยั

ชมุชน9) 
 

“คิดเป็นมากข้ึน คิดเป็นยงัไงก็คือระบบคิดเรามีขัน้ตอนตามกระบวนการที่ไดเ้รียนนะ ขัน้ตอนการ
วิจยันี่แหละ ไม่สะเปะสะปะหลงทางไปเหมือนเม่ือก่อน...” (นกัวิจยัชมุชน10) 

 
เกิดทักษะ นักวิจัยชุมชนสะท้อนผลจากการได้เรียน รู้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชน ท าให้เกิดทักษะการฟัง การถาม การจดบันทึก การสงัเกต เป็นทักษะท่ีนักวิจัย
ชมุชนได้เรียนรู้จากการให้ความรู้และการลงมือปฏิบตัิ  
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“จากที่อาจารย์มาสอนเราก็ไดฝึ้กการฟังนะ ฟังแบบจบัประเด็นว่าอาจารย์สอนอะไร และก็ 
จดความรู้นัน้” (นกัวิจยัชมุชน10) 

 
“ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้คือรู้จกัการถาม การจดบนัทึก จากที่ไดเ้รียนรู้เร่ืองการวิจยัแบบปฏิบติัการ” (นกัวิจยั

ชมุชน11) 
 

“จากที่ไดท้ าโครงการพฒันาก็ท าใหเ้ราเนี่ยไดส้งัเกตจากกิจกรรม รู้จกัถามในส่ิงที่ไม่รู้จากผูรู้้ และ
จดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ” (นกัวจิยัชมุชน7) 

 
มิติของการน าความรู้ไปปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลจาก

กิจกรรมวา่สามารถน าไปก าหนดแผนการท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนของตนเองได้ 
โดยท่ีผู้ ร่วมวิจัยน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้นีไ้ปวางแผนโครงการ ก าหนดกิจกรรม ก าหนดผู้ รับผิดชอบ 
ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล การสะท้อนผล  
 
“เราก็ไดน้ ามาออกแบบโครงการเรานะ นี่ก็วางแผนกนัว่าจะขยายผลความรู้ธนาคารขยะไปเร่ือยๆ 
ไปประชุม อบรมที่ไหนเราก็จะประชาสมัพนัธ์รับสมคัรสมาชิกไปดว้ย ใหค้วามรู้เขา้ไปดว้ย ทีมเราก็

พร้อมและก็วางแผนอยากพฒันาใหเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป...” (นกัวิจยัชมุชน2) 
 

“กลุ่มเราตอนนี้วางแผนกนัว่าจะท าผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ทีต่่อยอดจากทีเ่รามี อย่างถ่านนีก็่เอามา
ท าที่ดบักล่ิน ท าสบู่ เราก็วางแผนกนัว่าจะเร่ิมยงัไง จะตอ้งขอความรู้จากใครบา้ง...” (นกัวิจยั

ชมุชน8) 
 
“วฒันธรรมเรานี่วางแผนว่าจะมีจดุเรียนรู้ทางวฒันธรรมในชุมชน ไม่ตอ้งไปฝ่ังวดัฝ่ังคลองแต่อยู่ที่
หมู่บา้นเราเลย กลุ่มเราใครมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือก็เอามารวมกนัทีเ่ดียว คนก็จะไดม้าดูไดเ้ห็น...”

(นกัวจิยัชมุชน3) 
 

นอกจากนี ้ผู้ ร่วมวิจัยยังสะท้อนความส าเร็จในมิติของการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้
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เกิดผลผลิตท่ีเป็นรูปธรรม คือ เกิดผลิตภณัฑ์ชมุชน ลดปริมาณขยะในชมุชน และเกิดพืน้ท่ีรวบรวม
องค์ความรู้ทางวฒันธรรม 

จากกิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือตอบผลลัพธ์ท่ีคาดหวงั (2) คือ มีการท า
โครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสู่การการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
การ “การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบตัิการ ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลการปฏิบัติ 
กิจกรรมวา่สามารถน าไปสูผ่ลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัได้ ทัง้ผลลพัธ์ระยะสัน้และระยะยาว 
กลา่วคือ นกัวิจยัชมุชนด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนของตนเอง ตามแนวทางการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  จนเกิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง คือ เกิดความรู้ในกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เกิดกิจกรรมท่ีเป็นผลผลิตจากการวิจัย ได้แก่ เกิดแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวฒันธรรมในชมุชนท่ีมีพืน้ท่ีอย่างชัดเจน เกิดผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเกิดจากการตอ่ยอดจาก
การพฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สบู่ ถ่านดดูกลิ่น   ลดปริมาณขยะในชมุชน และสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกในชมุชน จากการด าเนินโครงการตอ่ยอดธนาคารขยะประชารัฐ 

 
2.3 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง: มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของ

ชมุชนโดยนกัวิจยัชมุชน 
2.3.1 กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั 

1) ปฏิบตัิการและการสงัเกต 
กิจกรรมชวนคิดอย่างมีส่วนร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉัน ผู้ วิจัย

และผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด วางแผนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนฐานการวิจัย โดย
นกัวิจยัชมุชนใช้กระบวนการวิจยัในการปฏิบตัิการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการ ดงันี ้1) ท า
ความเข้าใจค าวา่ “ศนูย์การเรียนรู้” โดยผู้ ร่วมวิจัยร่วมกนัสะท้อนความเข้าใจค าวา่ศนูย์การเรียนรู้ 
และสรุปร่วมกัน 2) ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท่ีผู้ ร่วมวิจัยอยากเห็น ประกอบด้วย สถานท่ีตัง้ 
วตัถุประสงค์ คณะกรรมการด าเนินงาน กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง กิจกรรมของศนูย์การเรียนรู้ 3) 
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ โดยนักวิจัยชุมชนด าเนินกิจกรรมตามท่ีออกแบบ ท าการ
สงัเกตและสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยระยะเวลาของการด าเนินกิจกรรม 2 สปัดาห์ ก่อน
สะท้อนผลการปฏิบตัิ 
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ในระหว่างท่ีด าเนินกิจกรรมท าความเข้าใจค าว่า “ศูนย์การ
เรียนรู้” และออกแบบศนูย์การเรียนรู้ ผู้ วิจัยท าการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้ ร่วมวิจัย พบว่า บริบท
ของเนือ้หาการชวนคิดมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ร่วมวิจัย โดยผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่า
ก่อนท่ีจะออกแบบศนูย์การเรียนรู้นักวิจัยชุมชนควรมีความเข้าใจค าว่า ศนูย์การเรียนรู้ท่ีตรงกัน 
เพ่ือน าไปสูก่ารออกแบบอย่างเข้าใจและเป็นไปตามเป้าหมายของกลุม่อย่างแท้จริง 

 

 

ภาพประกอบ 14 วางแผนการด าเนินการศนูย์การเรียนรู้ของนกัวิจยัชมุชน 

“เขา้ใจศูนย์การเรียนรู้ตรงกนัแลว้ว่าศูนย์การเรียนรู้ของเราเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือใหค้น
มาเรียนรู้ แลว้เราก็มาออกแบบศนูย์ดว้ยกนัว่าศนูย์การเรียนรู้เราจะเป็นเร่ืองอะไรบา้ง...” (นกัวิจยั

ชมุชน4) 
 

“เคยคยุกบัสมาชิกในกลุ่มถึงศูนย์การเรียนรู้ เขาก็ยงัถามมาว่ามนัเป็นยงัไง ก็บอกเขาไม่ค่อยได ้
บอกไดแ้ต่ว่าเป็นแหล่งใหค้นมาศึกษาดูงาน พอวนันี้เราก็เขา้ใจตรงกนัมามนัตอ้งมีความรู้ก่อนแลว้

จึงจะใหค้นเขา้มาเรียนรู้...” (นกัวิจยัชมุชน2) 
 

ในช่วงของการออกแบบศนูย์การเรียนรู้ พบว่าผู้ ร่วมวิจัยร่วมกัน
ออกแบบโดยการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ และวางแผนร่วมกัน ร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
และรับฟังความเห็นของกลุม่และหามติร่วมกนักอ่นน ามาออกแบบศนูย์การเรียนรู้ในแตล่ะประเดน็  
เช่น ประเดน็การก าหนดวตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียนรู้ มีการถกกนัว่าจริงๆ แล้วเป้าหมายของ
ศนูย์การเรียนรู้คืออะไร ต้องการน าเสนออะไรให้แก่ผู้มาเรียนรู้ เป็นต้น 
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“กิจกรรมนี้ก็ท าใหเ้ราไดม้าวางแผนร่วมกนัตามหวัขอ้ของการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ ที่ส าคญัคือ

ไดม้าร่วมกนัคิดและวางเป้าหมายดว้ยกนั ถา้ใหเ้ราท าเอง ต่างคนต่างคิดแลว้มนัก็กระจดักระจาย” 
(นกัวจิยัชมุชน3) 

 
“เห็นการท างานของสมาชิกในกลุ่มที่ชดัเจนข้ึน พอไดม้าวางแผนมาคิดว่าในศูนย์เราตอ้งมี

อะไรบา้ง ใครท าหนา้ที่อะไร มนัก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างข้ึนนะ” (นกัวจิยัชมุชน6) 
 

ในช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนเพ่ือเร่ิมต้นพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ ทัง้ 3 พืน้ท่ี ได้แก่ ศนูย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศนูย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐาน
สิ่งแวดล้อม และศนูย์การเรียนรู้ด้านวฒันธรรมไทยพวน ได้เร่ิมพฒันาทางด้านกายภาพ และองค์
ความรู้ภายในศนูย์การเรียนรู้ จากการสงัเกตและสมัภาษณ์ พบว่า ผู้ ร่วมวิจัยได้ด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีพ้บว่าส่วนใหญ่ด าเนินการในส่วนของการปรับปรุงทางด้านกายภาพ เช่น 
พืน้ฐานจดัฐานการเรียนรู้ จัดหาอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น เป็นต้น สว่นด้านองค์ความรู้มีการรวบรวมองค์
ความรู้บางสว่นแตย่งัไมม่ีการจดัระเบียบข้อมลูท่ีพร้อมน าเสนอ 
 
“ตอนนี้เราก็ท าตามแผนและตามที่เราท าได ้ตามก าลงัที่เรามีแลว้ค่อยมาดูว่ามนัตอ้งท ายงัไงต่อ...”

(นกัวจิยัชมุชน20) 
 

“สถานที่พร้อมแลว้ตอนนี ้แลว้เราก็เตรียมจดัหาของใชที้่แต่ละบา้นมีของไทยพวนมาจดัแสดง พวก
เอกสารความรู้ตอนนีเ้รามีพวกงานวิจยั มีหนงัสือความรู้ไทยพวนแตย่งัไม่มีทีจ่ดัเก็บเอกสาร”

(นกัวจิยัชมุชน6) 
 

นอกจากนี  ้จากการสังเกตท าให้เห็นว่าผู้ ร่วมวิจัยเร่ิมมีการ
ด าเนินการตามกระบวนการวิจยั หรือมีการใช้กระบวนการวิจยัในการออกแบบศนูย์การเรียนรู้ คือ
มีการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดสิ่งท่ีต้องการด าเนินการ มีการวางแผน ก าหนดกิจกรรม และปฏิบัติ
ตามแผนท่ีได้ก าหนด  
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2) สะท้อนผลการปฏิบตัิ 
หลังจากท่ีได้ด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกัน

สะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจัยให้แก่ผู้
ร่วมวิจยั เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบตัิ จากการสะท้อนผลการปฏิบตัิโดยผู้ วิจยั
ใช้ค าถามการสะท้อนผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดี
ขึน้จะท าอย่างไร ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิ ดงันี ้

จากการสะท้อนผลการปฏิบัติในกิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่น
ร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงดงันี  ้

เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการ
มากขึน้ รู้วา่จะด าเนินการอย่างไรในแต่ละขัน้ตอน จากการได้ลงมือปฏิบัติตัง้แต่ขัน้การวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผน การก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบตัิตามกิจกรรม และการสะท้อนผลการปฏิบตัิ 
 
“ไดล้งมือท าก็ไดรู้้ รู้อย่างเขา้ใจ ก่อนหนา้นี้เรารู้แตย่งัไม่ไดล้งมือท าก็รู้ระดบัหน่ึง แตพ่อตอนนีเ้รารู้

และเขา้ใจแต่ละขัน้ว่าท ายงัไง” (นกัวจิยัชมุชน7) 
 

“วิจยัเราตอ้งลงมือปฏิบติันะถึงจะเป็นการรู้ที่แทจ้ริง ผมนีพ่อไดท้ าก็ย่ิงเขา้ใจมากข้ึน เราก็เดิน
ต่อไปได”้ (นกัวิจยัชมุชน10) 

 
เกิดความปรารถนาเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากการ

ได้ลงมือปฏิบัติท าให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิดความรู้สึกว่ามีความปรารถนาให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เพราะเห็นแนวทางท่ีจะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงนัน้ได้ 
 
“นี่นะพอไดท้ าตอนนี้ก็คือพฒันาฐานต่างๆ ของเรา ก็อยากจะเห็นผลอยากใหชุ้มชนของเรามีศนูย์

การเรียนรู้ที่คนมาดงูานไดน้ะ...” (นกัวิจยัชมุชน6) 
 

“อยากจะท าใหเ้ป็นศนูย์การเรียนรู้ทีเ่ป็นเหมือนหอ้งเรียนของชุมชน คนที่มาเรียนรู้เขาจะไม่ไดแ้ค่
ความรู้ในเร่ืองที่เขาอยากรู้ แต่เขาจะไดรู้้ที่มาที่ไปของนกัวิจยัชุมชนเราดว้ย...” (นกัวิจยัชมุชน4) 
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เปลี่ยนการปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลวา่จากกิจกรรมนี ้ได้
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิของนกัวิจยัชมุชน คือจากท่ีเคยท าแบบไมม่ีแผน ไมม่ีหลกั
คิดหลกัการ ก็เร่ิมด าเนินการตามแผนมากขึน้ กล่าวคือมีการพดูคยุวางแผนร่วมกันของสมาชิกใน
กลุม่ ร่วมกนัด าเนินกิจกรรม และมีการสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 
 
“ส่ิงที่เห็นชดัจากกลุ่มคือเร่ิมมีการมาพูดคยุวางแผนก่อนลงมือท ามากข้ึน จากเม่ือก่อนนีเ้ราคิดคน
เดียวหรือคิดกนั2 3 คน แลว้ก็หาคนมาช่วยท า แตต่อนนีเ้ราคิดเราท ากนัเป็นกลุม่” (นกัวิจยัชมุชน1) 
 

“วนัก่อนทางกลุ่มก็นดัประชุมวางแผนกนัว่าศนูย์เราจากทีอ่อกแบบไวเ้ราจะเร่ิมท าอะไรก่อน ท า
ยงัไง เราก็ท าในรูปแบบของคณะกรรมการ ซ่ึงเม่ือก่อนเรายงัไม่มี...” (นกัวิจยัชมุชน3) 

 
จากกิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือตอบผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง (3) คือ มีแหล่ง

เรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน ด้วยกิจกรรมชวนคิดอย่างมีส่วนร่วม: ศนูย์การ
เรียนรู้ของฉัน ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลการปฏิบตัิว่าสามารถตอบผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการ
ให้เกิดในประเดน็เกิดแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของชมุชน แตเ่ป็นแหลง่เรียนรู้ท่ียงัไมเ่ตม็รูปแบบ ทัง้
ทางด้านกายภาพ ด้านการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านผู้ถ่ายทอดความรู้ เน่ืองจากผู้ ร่วมวิจัยยัง
ด าเนินการได้เพียงบางสว่น และบางกระบวนการยงัต้องการการเติมเต็มความรู้ เช่น การรวบรวม
องค์ความรู้ ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนว่าไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบได้ องค์
ความรู้ยังติดอยู่ท่ีตวัผู้ วิจัย วิธีการถ่ายทอด ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่ายังขาดผู้ถ่ายทอดความรู้หรือส่งต่อ
ความรู้ท่ีมีทกัษะเพียงพอ ในแตล่ะกลุม่จะมีผู้ ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เพียง 2-3 คน ในขณะท่ี
ฐานการเรียนรู้มีมากกว่า 5 ฐาน ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนวา่ การได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั ท าให้สามารถพฒันาแหลง่เรียนรู้ได้จริง แต่ทัง้นีใ้นบางขัน้ตอน บาง
กระบวนการ ผู้ ร่วมวิจยัยงัไมส่ามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากยงัมีความรู้ไมเ่พียงพอและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติยังมีน้อย รวมถึงไม่มีแบบอย่างท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะท าให้สามารถเป็น
แบบอย่างในเชิงรูปธรรมได้ ดังนัน้ผู้ ร่วมวิจัยจึงเห็นว่าการด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบผลลัพธ์ท่ี
คาดหวงั (3) ยงัคงต้องมีการปรับปรุงกิจกรรม โดยเห็นว่าควรมีกิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้โดย
กระบวนการวิจัย เพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจัยได้มีโอกาสปรับปรุงจากกิจกรรมท่ีเคยได้ท า และฝึกการใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือด าเนินการซ า้  มีการศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จากพืน้ท่ี
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ต้นแบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงศนูย์การเรียนรู้ และควรมีการทดลองให้ผู้ ร่วมวิจัยได้ฝึกการส่งต่อ
ความรู้ ผา่นกิจกรรมในศนูย์การเรียนรู้  

จากการสะท้อนผลการปฏิบัติเพ่ือตอบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ี
คาดหวงัทัง้ 3 ประเดน็ พบวา่ยงัต้องมีการปรับปรุงทัง้รูปแบบของกิจกรรม และกระบวนการในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้สามารถตอบสนองตอ่ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการได้ โดยการสะท้อน
ผลปรากฏผลดงันี ้1) ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงั: ทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
ทนุจากแหลง่ทนุ ประเดน็การปรับปรุงคือ เรียนรู้จากพืน้ท่ีจริงท่ีเป็นพืน้ท่ีต้นแบบการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย 2)  ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง: มีการท าวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นการปรับปรุง คือควรได้เรียนรู้วิธีการ
สะท้อนผลการปฏิบตัิจากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีเป็นพืน้ท่ีจริง และได้ฝึกการใช้ทกัษะ กระบวนการวิจยัใน
การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนเพ่ือต่อยอดการพัฒนาจากการด าเนินการครัง้นี ้3) 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวัง: มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน 
ประเด็นการปรับปรุง คือควรมีกิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้ผู้ ร่วม
วิจยัได้มีโอกาสปรับปรุงจากกิจกรรมท่ีเคยได้ท า และฝึกการใช้กระบวนการวิจยัเพ่ือด าเนินการซ า้  
มีการศกึษากระบวนการพฒันาศนูย์การเรียนรู้จากพืน้ท่ีต้นแบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงศนูย์การเรียนรู้ 
และควรมีการทดลองให้ผู้ ร่วมวิจัยได้ฝึกการส่งตอ่ความรู้ ผ่านกิจกรรมในศนูย์การเรียนรู้  จากการ
สะท้อนผลการเรียนรู้ดังกล่าวจึงน ามาสู่การวางแผนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในวงรอบท่ี 2 ดังได้
น าเสนอให้เห็นในหวัข้อตอ่ไป 
 

วงรอบท่ี 2 
จากการสะท้อนผลการปฏิบัติจากวงรอบท่ี 1 ท่ียังพบประเด็นท่ีต้องมีการ

ปรับปรุง จึงน ามาสู่การปฏิบัติการในวงรอบท่ี 2 เพ่ือนไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้การวางแผน 
การวางแผนในวงรอบท่ี 2 นี ้เป็นการพิจารณาก าหนดกิจกรรมท่ีมาจากการ

สะท้อนผลในวงรอบท่ี 1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้บรรลผุลตามผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง
ทัง้ 3 ประเด็น โดยจากการสะท้อนผลการปฏิบัติในวงรอบท่ี 1 น ามาสู่การก าหนดกิจกรรมใน
วงรอบท่ี 2 ดงันี ้
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ตาราง 12 การวางแผนกิจกรรมในวงรอบท่ี 2 

ผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ี
คาดหวัง 

การสะท้อนผลจากวงรอบท่ี 
1 

ก าหนดกิจกรรมวงรอบท่ี 
2 

ทกัษะการสร้างข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอทนุจากแหลง่
ทนุ 

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ี
ต้นแบบ 

มีการท าวิจยัเพ่ือแก้ปัญหา
และพฒันาชมุชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

- เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
- ฝึกการใช้ทกัษะ 
กระบวนการวิจยัในการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาและ
พฒันาชมุชนเพ่ือตอ่ยอดการ
พฒันา 

กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ี
ต้นแบบ 
กิจกรรมพฒันาศนูย์การ
เรียนรู้สูก่ารถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

มีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยั
ของชมุชนโดยนกัวจิยัชมุชน 

- ฝึกปฏิบตัิซ า้จากกิจกรรม
พฒันาศนูย์การเรียนรู้โดย
กระบวนการวิจยั 
- การศกึษา
กระบวนการพฒันาศนูย์การ
เรียนรู้จากพืน้ท่ีต้นแบ 

กิจกรรมพฒันาศนูย์การ
เรียนรู้สูก่ารถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ี
ต้นแบบ 
 

 
จากการสะท้อนผลการปฏิบัติในวงรอบท่ี 1 น ามาสู่การก าหนดกิจกรรมใน

วงรอบท่ี 2 ดงันี ้
1.1 กิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้ สูก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผู้ ร่วมวิจัยเห็นวา่กิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้ เป็นการฝึกฝนให้นกัวิจัย
ชุมชนได้เรียนรู้จากการท าซ า้ด้วยกระบวนการแบบเดิม เป็นการฝึกฝนให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิดความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตัิ ด้วยความเช่ือวา่หากได้ท าซ า้ๆ แล้วจะช่วยเกิดการ
เรียนรู้ได้มากขึน้ ดังนัน้ผู้ ร่วมวิจัยจึงเห็นว่าควรมีการฝึกปฏิบัติผ่านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจยัได้ฝึกฝนประสบการณ์ เรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาจากการลง
มือปฏิบตัิ รวมถึงได้มีโอกาสแก้ไข ปรับปรุงสิ่งท่ีท าได้ไมด่ีจากการสะท้อนผลในวงรอบท่ี 1 
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ภาพประกอบ 15 ปฏิบตัิการวางแผน รวบรวมองค์ความรู้ และออกแบบฐานกิจกรรม 
ในศนูย์การเรียนรู้ 

“อยากใหพ้ฒันาศูนย์การเรียนรู้ต่อไป ช่วยใหไ้ดฝึ้กเยอะตัง้แต่การวางแผนว่าจะท ายงัไง มีกิจกรรม
อะไรบา้ง ใครรับผิดชอบอะไร ตอนนี้ก็พอจะเห็นเป็นรูปธรรมบา้งแลว้แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์ ถา้ไดท้ า

ต่อก็จะสมบูรณ์ข้ึน” (นกัวิจยัชมุชน6) 

“มนัตอ้งท าต่อนะศนูย์การเรียนรู้ ทีท่ ามาถือว่าส าเร็จระดบัหน่ึงแต่ว่ายงัมีหลายจุดทีต่อ้งปรับปรุง 
อย่างฐานการเรียนรู้ก็ยงัไม่สมบูรณ์ วิทยากรประจ าฐานยงัไม่ครบ เราก็ตอ้งท าต่อ” (นกัวิจยัชมุชน2) 

“การฝึกนกัวิจยัชุมชนผ่านการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ท าใหเ้รารู้จากการลงมือท า ไดท้ าซ ้าก็จะเกิด
ความช านาญมากข้ึน” (นกัวิจยัชมุชน17) 

ดงันัน้ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมการพัฒนาศนูย์
การเรียนรู้ โดยเน้นการพฒันาและรวบรวมองค์ความรู้ของแตล่ะศนูย์การเรียนรู้ การฝึกทักษะการ
สง่ต่อองค์ความรู้ และทดลองปฏิบตัิจริง โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหวา่งศนูย์การเรียนรู้ของนกัวิจัย
ชมุชน 
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1.2 กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ีการเรียนรู้ต้นแบบ 
ผู้ ร่วมวิจัยเห็นว่าทัง้ 3 ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง หากได้เรียนรู้จากพืน้ท่ี

จริง ท่ีมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชมุชนโดยใช้กระบวนการวิจยั จะท าให้เห็นภาพ
การพฒันาและการด าเนินการท่ีชัดเจนขึน้ ผู้ ร่วมวิจยัจะเกิดความรู้ และเกิดแรงบันดาลใจจากการ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพืน้ท่ีท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือน าแนวทางการด าเนินการมาปรับใช้ในการ
พฒันาการท างานของนกัวิจยัชมุชนได้ 

“ถา้ไดเ้ห็นตวัอย่างจากพ้ืนทีจ่ริงอย่างเช่นพ้ืนทีที่่เขาท าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เราก็ไปเรียนรู้จากเขา
มา ประกอบกบัของเรา มนัก็จะช่วยใหเ้ราท าไดดี้ข้ึน” (นกัวิจยัชมุชน1) 

“การที่ยงัไม่เห็นของจริงเราก็มองภาพไม่คอยออกว่าไอที้่เขาท าแลว้ส าเร็จมนัเป็นยงัไง ถา้ไปไดไ้ปดู
สถานทีจ่ริงเราก็จะเกิดแรงบนัดาลใจมาท ากบัของเราบา้ง...” (นกัวิจยัชมุชน3) 

ผู้ ร่วมวิจยัจึงเห็นว่าการได้เรียนรู้จากพืน้ท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันา
นักวิจัยชุมชนเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีให้แก่นักวิจัยชุมชน โดยนักวิจัยชุมชนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองสกัระยะหนึ่งจากวงรอบท่ี 1 แล้ว จึงท าให้ความต้องการเรียนรู้จากพืน้ท่ีต้นแบบมี
เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ท่ีชดัเจน จึงได้น าประเดน็มาพิจารณาร่วมกับผู้ วิจัยและก าหนดให้มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการพฒันานกัวิจยัชมุชน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การพฒันานกัวิจยัชมุชน ทัง้นีไ้ด้ก าหนดพืน้ท่ีในการศึกษาเรียนรู้ โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้1) เป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีการพฒันานกัวิจยัชมุชน 2) มีการใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน 3) เป็น
พืน้ท่ีท่ีเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ให้แก่พืน้ท่ี อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ใช้เป็นพืน้ท่ีต้นแบบใน
การศกึษาเรียนรู้ 

 
2. ขัน้ปฏิบตัิการ การสงัเกต และสะท้อนผล 

2.1 กิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้ สูก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ 
1) ปฏิบตัิการและการสงัเกต 

กิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ สูก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ วิจยัและ
ผู้ ร่วมวิจยัได้ร่วมกันด าเนินการ ดงันี ้1) ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตัิจากการ
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พฒันาศนูย์การเรียนรู้ท่ีผา่นมา 2) วิเคราะห์สิ่งท่ีท าได้ดี และส่ิงท่ีควรปรับปรุง 3) ก าหนดแผนและ
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการปรับปรุง 4) ด าเนินกิจกรรมตามแผน 5) สงัเกตและสะท้อนผลการปฏิบตัิ 

การปฏิบตัิกิจกรรม ผู้ วิจยัสะท้อนผลการปฏิบตัิท่ีต้องปรับปรุง คือ 
1) การรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ โดยรวบรวมและจัดท าในรูปขอเอกสาร เช่น 
แผ่นพับ ป้ายความรู้ โดยก าหนดผู้ ให้ความรู้แต่ละฐานการเรียนรู้ ตามประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญ ก าหนดผู้ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้ 2) ฝึกการถ่ายทอดองค์ความรู้จากแตล่ะฐาน
กิจกรรม โดยก าหนดผู้ รับผิดชอบประจ าฐานและท าการฝึกฝนโดยใช้การถ่ายทอดจากเพ่ือน
นกัวิจยัสูเ่พ่ือนนกัวิจยั 3) จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยจ าลองการเปิดศนูย์การเรียนรู้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 กิจกรรมพฒันาและทดลองเปิดศนูย์การเรียนรู้ของนกัวิจยัชมุชน 
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ระหวา่งท่ีด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจยัได้ท าการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้
ร่วมวิจัย พบวา่กิจกรรมการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ ท าให้ผู้ ร่วมวิจัยเกิด
การฝึกฝนการใช้ทักษะของการเป็นนักวิจัย ตัง้แต่การก าหนดประเด็นท่ีจะปรับปรุง วางแผน 
ก าหนดกิจกรรม และการด าเนินกิจกรรม การสงัเกตและสะท้อนผลการปฏิบตัิ ทัง้นีน้ักวิจยัชมุชน
ได้สะท้อนวา่กิจกรรมดงักลา่วมีความเหมาะสม สามารถฝึกทักษะการเป็นนักวิจัย และเกิดความ
มัน่ใจมากย่ิงขึน้จากการได้ปฏิบตัิซ า้ 
 
“การท าครั้งนี้ก็เหมือนเราไดท้ าซ ้าอีกครั้งเนอะ ก็พอมีประสบการณ์มาแลว้เป็นการปรบัปรุงใหดี้ข้ึน 

ก็มัน่ใจมากข้ึน” (นกัวิจยัชมุชน14) 
 
“คณุลงุเห็นว่ากิจกรรมแบบนี้ดีนะ ฝึกใหเ้ราไดคิ้ดวางแผนร่วมกนั ท าร่วมกนั มีจิตอาสา เสร็จแลว้

เราก็มาพูดคยุกนัว่าจะตอ้งปรับตรงไหน เราก็ปรับปรุงต่อ...” (นกัวิจยัชมุชน3) 
 

2) สะท้อนผลการปฏิบตัิ 
หลงัจากท่ีได้ด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อน

ผลการปฏิบัติ ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจยัให้แก่ผู้ ร่วมวิจัย 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ จากการสะท้อนผลการปฏิบัติโดยผู้ วิจัยใช้
ค าถามการสะท้อนผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดีขึน้
จะท าอย่างไร ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนว่าจากการได้ลงมือ
ปฏิบัติการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้อนัเป็นการปรับปรุงจากท่ีเคยปฏิบัติในวงรอบท่ี 1 ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ เน่ืองจากได้ฝึกซ า้ตัง้แต่การวางแผน จนกระทัง้
สิน้สดุการด าเนินการและสะท้อนผลการปฏิบตัิ 
 
“การไดท้ าซ ้าในกระบวนการเดิมก็ท าใหพ่ี้เขา้ใจมนัมากข้ึนนะว่าจะตอ้งเร่ิมยงัไง เราก็เร่ิมเป็นแลว้

...” (นกัวิจยัชมุชน19) 
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“ความรู้มนัเกิดจากการไดล้องท า นีก็่ลองมา 2 ครั้งแลว้ก็มีความเขา้ใจขัน้ตอนมากข้ึน ไดม้า
วางแผนร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั” (นกัวจิยัชมุชน4) 

 
นอกจากนี  ้ผู้ ร่วมวิจัยยังได้สะท้อนถึงการมีองค์ความรู้จากการ

รวบรวมองค์ความรู้ในศนูย์การเรียนรู้ องค์ความรู้จากการฝึกการถ่ายทอด การน าเสนอ  
 
“เหมือนพอไดเ้ล่าใหฟั้งมนัก็จะย่ิงจ าไดน้ะ อย่างปุ๋ ยหมกันีเ่ราก็ท าเองพอไดพู้ดเร่ือยๆ ใหค้นมาฟัง

เร่ือยๆ เราก็พูดได ้เพราะเราพูดจากประสบการณ์” (นกัวจิยัชมุชน5) 
 

“กลุ่มเราก็มีการถอดความรู้และถ่ายทอดผ่านป้ายไวนิลใหค้วามรู้แต่ละฐาน มนัก็ไดเ้ก็บความรู้
ตรงนี้ไวด้ว้ยนะ เวลาเราเล่าออกมาเพ่ือท าป้ายเราก็ไดท้บทวนตวัเองดว้ย...” (นกัวจิยัชมุชน13) 

 
ด้านการคิด ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลจากกิจกรรมว่าได้ฝึกการคิดของ

ตนเอง ทัง้การคิดอย่างเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ โดยสิ่งท่ีสะท้อนการคิดอย่างเป็ น
ระบบ ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัพิจารณาสถานการณ์และระบปัุญหาก่อนด าเนินการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 
วางแผนการด าเนินการและออกแบบการพฒันาศนูย์การเรียนรู้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน 
 
“ก็มาคิดกนัว่าความรู้แต่ละฐานจะมีอะไรบา้ง อะไรที่เรามีอยู่แลว้ อะไรที่ยงัไม่มี แลว้มาช่วยกนัคิด

ว่าเราจะท ายงัไง” (นกัวจิยัชมุชน1) 
  

คิดแก้ปัญหา ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนผลวา่เกิดการคิดแก้ปัญหาในลกัษณะ
ของการค้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เช่น วิธีการรวบรวมความรู้ รวบรวมจากผู้ รู้แต่ละฐานและ
น ามาจดัเก็บในลกัษณะของแผน่ป้ายความรู้ แผน่พบั เป็นต้น ซึ่งผู้ ร่วมวิจัยเห็นวา่วิธีการดงักลา่ว
จะเป็นการช่วยให้องค์ความรู้คงอยู่และสามารถสง่ตอ่ไปยงัผู้ อ่ืนได้ 
 
“ก็มาออกแบบกนัว่าจะท ายงัไงก็มาลงที่การท าไวนิลแต่ละฐาน กบัมีแผ่นพบันะ คนที่มาเรียนรู้เขา

จะไดเ้หน็ว่าตรงนีเ้ราตอ้งการน าเสนออะไร” (นกัวจิยัชมุชน2) 
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คิดวิเคราะห์ ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนวา่ก่อนท่ีจะด าเนินการพฒันาศนูย์การ
เรียนรู้นัน้ ได้ร่วมกันสะท้อนสิ่งท่ีเคยปฏิบัติจากกิจกรรมก่อนหน้า แล้วคิดวิเคราะห์สิ่งท่ียังเป็น
ช่องวา่งท่ีศนูย์การเรียนรู้ยงัขาด และต้องการการเติมเตม็ ทัง้ด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และด้าน
อ่ืนๆ  
 
“เรามาช่วยกนัวิเคราะห์ก่อนว่าศนูย์การเรียนรู้ของเรานัน้ขาดเหลืออะไร อย่างที่นีก็่ยงัขาดในเร่ือง
ของอปุกรณ์ เช่น ตู ้หุ่นใส่เส้ือผา้ ขาดแผ่นพบัความรู้ เราก็ช่วยกนัจดัหาจดัท า” (นกัวิจยัชมุชน3) 

 
ด้านการปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลว่าจากกิจกรรมดงักลา่วท าให้ผู้

ร่วมวิจยัเปลี่ยนการปฏิบตัิ เช่น การน าเสนอด้วยความมัน่ใจ น าเสนอด้วยความเข้าใจ ปฏิบัติด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจ และสามารถบริหารจัดการในการจ าลองการการเปิดศนูย์การเรียนรู้ได้ด้วย
กลุม่นกัวิจยัชมุชนเอง  
 
“จากที่ไดท้ดลองเปิดศูนย์และมีผูม้าเรียนรู้ เราก็ไดฝึ้กการน าเสนอนะ ก็มีติดขดับา้งแตก็่ถือว่าเป็น
การฝึก อย่างลงุธีระนี่แกก็เพ่ิงไดอ้อกงานอยู่ประจ าฐานคร้ังแรก เราก็ฝึกกนัไป” (นกัวจิยัชมุชน5) 

 
“จากกิจกรรมเม่ือวาน เราไม่ไดเ้ซ็ท เพราะเป็นพ้ืนที่สวน ตอ้งขอบคณุทีมนกัวิจยั ใครสะดวกวนั
ไหนเราก็มาช่วยกนั เราอยากท าใหไ้ดม้ากกว่านี ้พ่ีธีระไปท าเพิงให ้ไสเ้ดือนตอนนี้เราเป็นการ
ทดลองน าร่อง ปัญหาตอนนี้คือมด เราอยากพฒันาเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบนัการศึกษา 

มศว นิสิต...” (นกัวิจยัชมุชน1) 
 

2.2 กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ีต้นแบบ 
1) ปฏิบตัิการและสงัเกต 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยด าเนินการดังนี ้1) 
เลือกพืน้ท่ีศึกษาดูงานร่วมกันตามคุณสมบัติท่ีก าหนด โดยครอบคลุมทัง้พืน้ท่ีท่ีมีการพัฒนา
นักวิจัยชุมชน 2) ก าหนดประเด็นในการศึกษาดงูาน ได้แก่ กระบวนการในการแก้ปัญหาและ
พฒันาชมุชน เทคนิควิธีการในการแก้ปัญหาหรือพฒันาชมุชน แนวทางการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ 

ในขณะท่ีปฏิบตัิกิจกรรม ผู้ วิจัยได้ท าการสงัเกตและสมัภาษณ์ผู้ ร่วม
วิจัย พบว่า พืน้ท่ีในการศกึษาดงูานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ร่วมวิจัย 
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กลา่วคือเป็นพืน้ท่ีท่ีใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน และพืน้ท่ีศนูย์การเรียนรู้
ชุมชน นักวิจัยชุมชนได้ใช้ประสบการณ์จากท่ีเคยปฏิบัติร่วมแลกเปลี่ยนกัน บรรยากาศใน
การศึกษาดูงานจึงเป็นไปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพืน้ท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
บรรยากาศท่ีเหมาะสม ไม่เป็นทางการ ทางพืน้ท่ีศึกษาดงูานใช้พืน้ท่ีสว่นกลางของกลุม่เป็นพืน้ท่ี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพืน้ท่ีหนึ่งของการด าเนินการวิจยั คือกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ การจดัเวที
แลกเปลี่ยนเรียนเรียนจดัแบบกลุม่ จึงท าให้มีโอกาสพดูคยุ ซกัถาม และแลกเปลี่ยนได้อย่างเตม็ท่ี 

 

 

ภาพประกอบ 17 กิจกรรมศกึษาดงูานพืน้ท่ีต้นแบบการพฒันานกัวจิยัชมุชน 

“ตรงเลยนะที่นี ่นกัวิจยัชุมชนเขาท าจริงๆ ท าแลว้แก้ปัญหาใหญ่ๆ ของเขาได ้เราก็ดูเขาแลว้ก็เอา
มาปรับ” (นกัวจิยัชมุชน6) 

“มนัก็มีแรงบนัดาลใจจากที่ไดเ้ห็นของเขานะ เขาปัญหาใหญ่กว่าเราแต่ก็สามารถแก้ไดด้ว้ยการ
วิจยั...” (นกัวจิยัชมุชน11) 
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“อย่างกรณีอย่างนี้มนัก็คลา้ยๆกบัของเรา อย่างที่ศนูย์การเรียนรู้มนัก็เป็นเหมือนศูนย์กลาง ไปตรง
นี้ก็มีฟาร์มแพะ ไปมลัเบอร์ร่ี ไปสวนบา้นรุ่ง มนัก็จะเป็นคลา้ยๆกนั อีกหน่อยเราก็จะตอ้งเช่ือมโยง

กนั ของเขาก็ของใครของมนัเหมือนกนัเขาก็ยงัมาเช่ือมโยงกนัได”้ (นกัวิจยัชมุชน1) 

ส าหรับพฤติกรรมของนักวิจยัชุมชน จากการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่า
นกัวิจยัชุมชนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน ซกัถาม ทัง้ประเดน็ท่ีตนเองเคย
ปฏิบตัิและประเดน็ท่ีอยากเรียนรู้จากพืน้ท่ี 

 
2) สะท้อนผลการปฏิบตัิ 

จากการปฏิบัติกิจกรรมศึกษาดงูานพืน้ท่ีต้นแบบการพฒันานักวิจัย
ชมุชน พบวา่นกัวิจยัชมุชนเกิดการเปลี่ยนแปลงดงันี ้

ด้านความรู้ความเข้าใจ นกัวิจยัชมุชนสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้ความเข้าใจว่า รู้แนวคิดการวิจยัมากขึน้ เช่น การวิจัยเป็นการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
โจทย์วิจยัมาจากชมุชน และการด าเนินการต้องมีแผนงานก ากบั 

“ที่พ่ีแมวกบันอ้งอาร์ตบอกแหละว่าวิจยัมนัตอ้งมีส่วนร่วม ชาวบา้นมาร่วมกนัเร่ิมแรกไม่ตอ้ง
ทัง้หมดก็ได ้แต่ใหค้นที่อยากท ามีใจมาก่อน ช่วยกนัคิดโจทย์วิจยัที่ตอ้งการแก ้และก็ท าแผนการ

ท างาน บางอย่างเราก็ท าเหมือนเขา แตเ่รารวมคนไดไ้ม่เทา่เขา...” (นกัวิจยัชมุชน4) 

รู้กระบวนการวิจัย นอกจากได้ความรู้เก่ียวกับแนวคิดแล้ว 
นกัวิจยัชุมชนยงัสะท้อนวา่ได้กระบวนการวิจัยจากพืน้ท่ีจริง นักวิจยัชมุชนคนท่ีปฏิบตัิมาเลา่ให้ฟัง
โดยตรง ท าให้เห็นภาพท่ีชัดเจนมากย่ิงขึน้  เน่ืองจากเป็นการบอก เล่าจากประสบการณ์ 
ประกอบการยกตวัอย่างสิ่งท่ีได้เคยปฏิบตั ิเชน่ การพฒันาโจทย์วิจยั การสร้างความเข้าใจ การเก็บ
ข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สรุปและคืนข้อมลูสูช่มุชน ทดลองปฏิบตัิกิจกรรมการแก้ปัญหา 

“วิธีการวิจยัเขาก็คลา้ยๆเรา บางอย่างเราก็ไดท้ าแลว้ แต่อย่างวิเคราะห์โจทย์บางทีเราก็ยงัไม่ชดั 
เพราะเราไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลชุมชนทีเ่พียงพอ มนัก็ท าใหย้งัไม่ชดัเหมือนเขา อีกอย่างเขา้เร่ิมตน้จาก

ปัญหามนัก็เลยมีโจทย์ทีค่่อนขา้งเฉพาะ...” (นกัวิจยัชมุชน2) 
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“เราก็เห็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของเขาจากป้ามารุ่นพ่ีแมวมารุ่นพ่ีนอ้ง เราเหน็การถ่ายทอดของ
เขาว่ามนัตอ้งมีรุ่นต่อนะ นอกจากมีพ่ีเล้ียงแลว้มนัก็ตอ้งมีการถ่ายทอดกนัต่อ” (นกัวิจยัชมุชน7) 

เกิดทกัษะ นกัวิจัยชมุชนสะท้อนวา่จากการศกึษาดงูานท าให้เกิด
ทกัษะการวิจัยเพ่ิมขึน้ เช่น ทกัษะการตัง้ค าถาม ทกัษะการท ากระบวนการกลุม่ ทกัษะการพูดการ
สื่อสาร ทกัษะการบริหารจดัการกลุม่ เป็นต้น ทัง้นีท้ัง้จากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการพฒันานกัวิจยัชมุชน 
และพืน้ท่ีศนูย์การเรียนรู้ ท าให้นกัวิจยัชมุชนได้ฝึกทกัษะการวิจัยท่ีหลากหลาย เกิดการตัง้ค าถาม
ในระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้เห็นกระบวนการกลุ่มจากการชวนคิด ชวนคยุของนักวิจัย
ชมุชนในพืน้ท่ี ได้เห็นแบบอย่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีเทคนิคการส่ือสารท่ียกสถานการณ์ใกล้
ตวัมาเป็นเร่ืองเลา่ เช่ือมโยงกบัองค์ความรู้ เทคนิคการเข้าพืน้ท่ีเพ่ือค้นหาปัญหาจากชมุชน เป็นต้น 

“เขาก็เร่ิมจากพูดในทิศทางเดียวกนัก่อนชอบหลกัการเดียวกนัก่อน  ก็ประทบัใจตรงนี้แลว้ก็ไดจ้ดุๆ
นี้มาเป็นเหมือนกบัเวลาเราจะท างานครั้งต่อไปเราก็จะตอ้งออกแนวจิตวิทยานิดหน่ึง ไมใ่ช่ไปถึงก็
ว่ามาเขา้นกัวิจยัชุมชนกบัเราไหมไปท าอนันัน้อนันี้ไหมเขาก็จะเบือนหนา้หนี” (นกัวจิยัชมุชน4) 

“พอไดไ้ปเรียนรู้กระบวนการการท างานของเขามนัชดัตรงค าว่าวิถี  เขาเอาวิถีมาคยุกนัอย่างที่พ่ีนา
บอก ว่าความคิดเห็นต่างเอาไวก่้อน แตเ่อาเร่ืองเดียวกนัอย่างพ่ีมลใช้ค าว่ามนัเป็นจุดเช่ือม” 

(นกัวจิยัชมุชน1) 

“อย่างฐานคนเอาถ่านนี่ตอ้งใหเ้ขาเลย เขาพูดเช่ือมโยงเก่งมากไม่ตอ้งท่องเลยก็สามารถพูดได ้เขา
เช่ือมกบัสภาพแวดลอ้มอยูใ่กลว้ดัดึงเอามาพูดใหส้นกุและเราไปดูงานก็จ าไดด้ว้ย...” (นกัวิจยั

ชมุชน6) 

ด้านการปฏิบัติ ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลจากการศึกษาดงูานพืน้ท่ี
ต้นแบบวา่หลงัจากท่ีได้ไปเรียนรู้ก็น ามาสูก่ารปฏิบตัิ เช่น การถอดบทเรียนหลงัการปฏิบตัิ นกัวิจัย
ชมุชนสะท้อนว่าสิ่งหนึ่งท่ีท าให้พืน้ท่ีต้นแบบท่ีได้ไปเรียนรู้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ คือมีการ
ถอดบทเรียน นกัวิจัยชมุชนจึงได้เกิดการวางแผนและเร่ิมมีการปฏิบตัิการถอดบทเรียนหลงัจากได้
ท ากิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ เช่น หลังจากท่ีมีผู้มาศึกษาเรียนรู้ น าแนวคิดมาปฏิบัติในการ
เช่ือมโยงศนูย์การเรียนรู้สูก่ารพฒันาเป็นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นต้น 
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“หลงัจากกลบัมาทางทีมเราก็มาคยุกนัว่าส่ิงหน่ึงที่เห็นชดัเลยก็คือเขามีการถอดบทเรียนทกุครั้ง
หลงัจากการท างาน พอถอดบทเรียนแลว้ก็เห็นว่าจดุไหนทีต่อ้งปรับปรุง เขาก็หาพ่ีเล้ียงมาช่วยเติม 

เราก็มาคยุกนัว่าจะเร่ิมท าตรงนี้...” (นกัวจิยัชมุชน1) 

“กลบัมาก็ไดล้องท าแลว้ พอคนมาดูงานเสร็จเราก็มาถอดบทเรียนกนั อย่างวนันี้ไดเ้รียนรู้อะไรจาก
คนที่มาดูงาน และตรงไหนที่ตอ้งปรับปรุงจากทีเ่ราเหน็...” (นกัวจิยัชมุชน4) 

จากการด าเนินกิจกรรมในวงรอบท่ี 2 อันเป็นการปรับปรุงจากการ
สะท้อนผลจากการปฏิบัติการในวงรอบท่ี 1 ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนผลว่าสามารถตอบผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีคาดหวงัตามท่ีก าหนดไว้ กลา่วคือกิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้สูก่ารถ่ายทอดองค์
ความรู้ ท าให้เกิดการพฒันาศนูย์การเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทัง้ด้านกายภาพ ด้านการรวบรวมองค์
ความรู้ และการถ่ายทอด สง่ตอ่องค์ความรู้จากการได้ฝึกปฏิบตัิเปิดฐานการเรียนรู้ 

แตอ่ย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีผู้ ร่วมวิจยัเห็นวา่ยังเป็นช่องวา่งของการปฏิบตัิการ
กิจกรรมนีค้ือประเดน็ของการถ่ายทอดองค์ความรู้สูส่าธารณะ ทัง้นีเ้น่ืองจากยงัขาดเทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดท่ีดี วิทยากรประจ าฐานหลายฐานยงัสื่อสารจากการท่องจ า และไมเ่ป็นธรรมชาติ เวลาใน
การน าเสนอแต่ลานการเรียนรู้ยังไม่สามารถก าหนดได้อย่างแน่ชัด ดงันัน้นักวิจัยชมุชนจึงเห็นว่า
ควรมีกิจกรรมเพ่ือให้ฝึกการถ่ายทอดองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัวิจยัชมุชนเกิดทกัษะ
การสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ และเป็นการน าความรู้ เทคนิคจากการศกึษาดงูานน ามา
ปรับใช้ในการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ด้วย อนัน าไปสูก่ารวางแผนปฏิบตัิการในวงรอบท่ี 3 ตอ่ไป 
 

วงรอบท่ี 3 ต่อยอดศักยภาพนักวจัิยชุมชนสู่ความเข้มแขง็และยั่งยืน 
จากการสะท้อนผลการปฏิบัติในวงรอบท่ี 2 น ามาสู่การก าหนดแผนเพ่ือต่อยอด

ศกัยภาพนกัวิจัยชุมชนสู่ความเข้มแขง็และยั่งยืนในวงรอบท่ี 3 โดยผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัได้ร่วมกัน
ก าหนดแผนการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวิเคราะห์
บทเรียนจากประสบการณ์จริงสู่การปรับปรุงศนูย์การเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้สู่
การเป็นแหลง่เรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั 

1. ขัน้การวางแผน 
ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันวางแผนก าหนดกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ขัน้การ

ปฏิบตัิและสงัเกต และสะท้อนผลการปฏิบตัิ ดงันี ้
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1.1 กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสูก่ารน ามาปฏิบตัิ  
ในกิจกรรมนีผู้้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยก าหนดกิจกรรม โดยให้ผู้ ร่วมวิจัยได้

สะท้อนผลการเรียนรู้จากการศึกษาดงูานในพืน้ท่ีต้นแบบ เพ่ือน ามาร่วมกนัวิเคราะห์ถึงประเดน็ท่ี
จะน ามาต่อยอดการพัฒนา และร่วมกันก าหนดกิจกรรมการพัฒนาตามประเด็นท่ีได้ร่วมกัน
วิเคราะห์  

 
“จากที่ไดไ้ปศึกษาดูงานถา้เราไดม้าคิดร่วมกนั น าส่ิงที่เขาท าส าเร็จมาเป็นแนวทางส าหรับการ

ปรับปรุงศูนย์ของเราก็จะท าใหศ้นูย์เราเขม้แข็งกว่าเดิมนะ” (นกัวิจยัชมุชน6) 
 

“ตอ้งช่วยกนันะนกัวิจยัชุมชนของเรา ช่วยกนัคิดต่อว่าที่ไปดูมานี่จะเอามาพฒันาอย่างไร ผมมอง
ไวแ้ลว้ว่าอยากจะท าเสน้ทางการท่องเที่ยวในชุมชนเรา แต่เดี๋ยวลองเสนอดูว่ายงัไง...” (นกัวิจยั

ชมุชน10) 
 

1.2 กิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้สูก่ารเป็นแหลง่เรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั 
ในกิจกรรมนี ้จากการสะท้อนผลการปฏิบัติในวงรอบท่ี 2 ในรอบนีก้าร

ปฏิบัติการถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดกิจกรรมดังนี ้  
1) วางแผนปรับปรุงองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้และวางแผนพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) 
ปฏิบัติกิจกรรมปรับปรุงองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3) เตรียมการเปิดศนูย์การเรียนรู้
เพ่ือการสง่ต่อองค์ความรู้ 4) ด าเนินกิจกรรมสง่ตอ่องค์ความรู้ผา่นการเปิดศนูย์การเรียนรู้นักวิจัย
ชมุชน 
 
“คราวนี้งานใหญ่เราตอ้งวางแผนดีๆ ก่อนอ่ืนเลยตอ้งเช็คก่อนว่าความรู้ในฐานและศูนย์การเรียนรู้
ของเรามีครบถว้นและถูกตอ้งหรือยงัก่อน ตรงไหนไม่ถกูหรือไม่ครบก็เติม ก็ปรับ” (นกัวจิยัชมุชน2) 

 
“ผมจะไปเนน้เร่ืองวิทยากรประจ าฐาน ถา้วิทยากรประจ าฐานเราไปไดดี้ ก็จะดีแน่ๆละตอนนี้ เรา

ตอ้งฝึกกนั ฝึกช่วยกนันี่แหละ...” (นกัวิจยัชมุชน17) 
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2. ขัน้ปฏิบตัิการ การสงัเกต และสะท้อนผล 
2.1 กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสูก่ารน ามาปฏิบตัิ 

1) ปฏิบตัิการและการสงัเกต 
การด าเนินกิจกรรมจากประสบการณ์จริงสู่การน ามาปฏิบัติ ผู้ ร่วม

วิจัยได้ร่วมกันสะท้อนประเดน็จากการเรียนรู้จากพืน้ท่ีจริง พบประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาปรับปรุง
ศนูย์การเรียนรู้และการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชน คือ ประเดน็การวิเคราะห์ตนเองและหาพ่ี
เลีย้งมาเติมเตม็ ประเดน็การสร้างทีมท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั การวิเคราะห์ปัญหาโดยเช่ือมโยงกับ
การศกึษาประวตัิศาสตร์ของชมุชน และการสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ 
 
“จากที่ไปดูงานเราก็เหน็จดุแข็งของเขาที่อยากจะน ามาพฒันาศูนย์ของเรา อย่างเร่ืองของการที่เขา
มีการวิเคราะห์ตวัเองหลงัจากที่ไดล้งพ้ืนที ่เขาก็จะรู้ว่าขาดอะไรแลว้ก็หาคนมาเติมความรู้นัน้ให ้

และก็ลงมือท าอีกครั้ง เราก็น่าจะเอาตรงนี้มาท าบา้ง” (นกัวิจยัชมุชน2) 
 

“ที่ผา่นมาเรายงัขาดการวิเคราะห์ตวัเองหลงัจากการท ากิจกรรมหรือท าอะไรก็ตาม มีการสะทอ้น
ผลแต่ยงัไม่มีการวิเคราะห์ว่าสะทอ้นแลว้น ามาปรับปรุงยงัไง” (นกัวิจยัชมุชน4) 

 
“คนเราตอนนี้บางคนก็ไม่ไดม้าดว้ยจิตอาสาจริงๆ เราก็ตอ้งหาคนทีมี่จิตอาสาจริงๆที่เขาอยากท า

กบัเรานะ มาร่วมกนัก่อนแลว้ก็ค่อยขยายไปคนอ่ืน” (นกัวิจยัชมุชน6) 
 

“การถ่ายทอดของเขามีการเช่ือมกบัส่ิงใกลต้วั แลว้พูดจากประสบการณ์ เขาก็ท าไดดี้ เราก็ฟัง
เพลินไม่อยากกลบั อยากจะฟังเขาพูดต่อ ไม่ง่วงดว้ยแลว้มนัก็จ าไดด้ว้ยนะ” (นกัวิจยัชมุชน21) 

 
เมื่อได้ประเด็นแล้วผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดกิจกรรมและด าเนิน

กิจกรรม ได้แก่  ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ตนเองหลงัจากมีผู้มาศกึษาดงูานในรอบถัดไป วางแผน
การศึกษาปัญหาโดยเช่ือมโยงกับประวตัิศาสตร์ชมุชน โดยการหาพ่ีเลีย้งมาเติมเต็มความรู้เร่ือง
การศกึษาชมุชน ทัง้นีผู้้ ร่วมวิจัยได้ก าหนดให้ผู้ วิจยัเป็นผู้ เติมเต็มความรู้เร่ืองการศึกษาชุมชน ซึ่ง
ผู้ วิจัย ได้ให้หลกัการและเคร่ืองมือในการศึกษาชุมชนเพ่ือให้ผู้ ร่วมวิจัยได้ทดลองน าไปปฏิบัติใน
การแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนครัง้ตอ่ไป เช่น การศกึษาประวตัิศาสตร์ชมุชน การท าแผนท่ีเดินดิน 
การท าผงัเครือญาติ เป็นต้น  
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ส าหรับการถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ ผู้ ร่วมวิจัยใช้การฝึกฝนโดย
การฝึกการเล่าเร่ืองจากโครงสร้างการเล่าเร่ือง และฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ือง การถ่ายทอดในกลุ่ม
นกัวิจยัชมุชนด้วยกนั และให้เพ่ือนนกัวิจยัและผู้ วิจยัร่วมกนัสะท้อนการถ่ายทอด รวมถึงการฝึกฝน
จากการลงมือปฏิบตัิจริงจากผู้ ท่ีมาเรียนรู้ในศนูย์การเรียนรู้ 

ในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมและหลังการปฏิบัติกิจกรรม ผู้ วิจัยได้
สงัเกตการณ์ปฏิบัติและสมัภาษณ์ผู้ ร่วมวิจยัถึงสิ่งท่ีได้ปฏิบัติ พบว่า กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงสูก่ารน ามาปฏิบตัิ ท าให้ผู้ ร่วมวิจยัได้เกิดการสะท้อนคิดเก่ียวกับตนเองและ
กลุม่ และเทียบเคียงกบัประสบการณ์จากพืน้ท่ีจริง ท าให้เห็นช่องวา่งของตนเอง จดุเดน่ของตนเอง 
และสิ่งท่ีต้องการเติมเตม็ รวมถึงวิธีการเติมเตม็วา่ควรท าอย่างไร สงัเกตได้จากการท่ีเร่ิมมีการหาพ่ี
เลีย้งมาเติมเตม็ศกัยภาพ 
 
“กิจกรรมที่ท านีน่ะก็เหมือนกบัว่าเราไดส้ะทอ้นตวัเองจากการดูงาน สะทอ้นว่าตอนนีเ้ราอยู่จุดไหน 
มีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเราและตอ้งเติม เสริมตรงไหนจึงจะเพ่ิมใหเ้ราเขม้แข็งมากข้ึน” (นกัวจิยั

ชมุชน7) 
 

“เราเร่ิมไดใ้ช้งานพ่ีเล้ียง อย่างที่ไปดูงานเขาก็จะมีพ่ีเล้ียงคอยมาเติมเต็มส่ิงที่ตอ้งการเนอะ เราก็
ลองมาวิเคราะห์และหาพ่ีเล้ียงมาช่วยในส่ิงทีย่งัขาดบา้ง เป็นการใช้เคร่ืองมือ...” (นกัวิจยัชมุชน4) 

 
2) สะท้อนผลการปฏิบตัิ 

หลงัจากท่ีได้ด าเนินกิจกรรม ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อน
ผลการปฏิบัติ ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการคืนข้อมลูจากการสงัเกตและประเมินผลโดยผู้ วิจยัให้แก่ผู้ ร่วมวิจัย 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติ จากการสะท้อนผลการปฏิบัติโดยผู้ วิจัยใช้
ค าถามการสะท้อนผลใน 3 ประเดน็ คือ 1) ได้เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึอย่างไร 3) หากจะท าใหมใ่ห้ดีขึน้
จะท าอย่างไร ผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิ ดงันี ้

เปลี่ยนแปลงด้านความคิด นกัวิจยัชมุชนสะท้อนผลการปฏิบตัิวา่จาก
กิจกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คือรู้จักการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์พืน้ท่ี
ต้นแบบ คิดอย่างเป็นระบบ จากการท าผลการวิเคราะห์มาวางแผนการปฏิบตัิ และคิดต่อยอด คือ
รู้จกัการคิดเพ่ือน ามาตอ่ยอดการพฒันาศนูย์การเรียนรู้และนกัวิจยัชมุชนในพืน้ท่ีของตนเอง 
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“รู้เลยว่าเราคิดเป็นมากข้ึน จากป้าเม่ือก่อนที่ท าจากทีเ่ห็น ท าตามทีเ่ขาบอกส่วนใหญ่ เราใหค้วาม
ร่วมมือตลอด มาพอมาท าตรงนี้ฝึกเราคิดเยอะมาก เดียวก็ถูกถามแลว้ว่าไดเ้รียนรู้อะไร น าไปใช้
ยงัไง มนัก็ช่วยใหเ้ราไดฝึ้กคิดนะ อย่างวิเคราะห์ที่ไปดงูานนี่ก็เหมือนกนัถา้ไม่มานัง่คิดดว้ยกนัเราก็

จะไม่รู้ว่าเราตอ้งปรับปรุงอะไร...” (นกัวจิยัชมุชน6) 
 

“จากกิจกรรมนะก็ท าใหพ่ี้รู้ว่าเราตอ้งคิดเป็นขัน้ตอนถึงจะวางแผนไดง้่าย และก็เอาที่วางแผนนี่
แหละไปท า ไปพฒันา” (นกัวิจยัชมุชน7) 

 
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ จากการวิเคราะห์สิ่งท่ีได้เรียนรู้

จากการศกึษาดงูาน นกัวิจัยชมุชนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจว่า รู้วา่แนวคิด
การวิจัยคืออะไร รู้ว่ากระบวนการวิจยัท่ีเขาท ามีอะไรบ้าง และเรามีอะไรบ้าง รู้วา่การท่ีจะท าวิจัย
ส าเร็จต้องรู้จกัการคิดวิเคราะห์ และรู้วา่การลงมือปฏิบตัิซ า้ๆ และหาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ช่วยให้เกิด
ทกัษะการวิจยั 
 

“เขามีความเขม้แข็งแลว้เนอะ เขาท ามานานกล่าเรา เราก็ไดบ้ทเรียนจากเขาอย่างแรกเลยจาก
สามเหล่ียมที่เขาโชว์เราก็ท าใหรู้้ว่าวิจยัมนัตอ้งมีการมีส่วนร่วม มีโจทย์จากชุมชน มีการวางแผน

...” (นกัวิจยัชมุชน4) 
 

“ที่ไดเ้รียนรู้เลยก็คือเห็นความส าเร็จจากทีเ่ขาไดท้ าซ ้าๆ ท าแลว้มาคยุกนัแลว้ก็กลบัไปท าอีก เขาก็
จะชินแลว้พอไดท้ าหลายๆครั้ง แลว้ก็ตรงไหนไม่ไดก็้ใหพ่ี้เล้ียงช่วย...” (นกัวิจยัชมุชน1) 

 
“เขามีการคิดทีเ่ป็นระบบ เป็นขัน้เป็นตอน และก็วิเคราะห์ส่ิงที่ไดท้ าเป็นประจ า ก็ท าใหเ้กิดการ

เรียนรู้จากตรงนัน้...” (นกัวิจยัชมุชน7) 
 

เกิดการเปลี่ ยนแปลงการปฏิบัติ  นัก วิจัยชุมชนสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะห์สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการศกึษาดงูานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 
คือท าอย่างเข้าใจมากขึน้ ท าอย่างมีหลกัการจากกระบวนการท างานท่ีได้เรียนรู้ ท าโดยนึกถึง
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอยากให้เกิดอยู่เสมอ รวมทัง้พยายามปฏิบัติซ า้ๆ และสะท้อนผลการ
ปฏิบตัิ 
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“จากทีเ่ราวิเคราะห์และเหน็ภาพการท างานของนกัวิจยัชุมชน เหน็กระบวนการทีเ่ขาท าและส่ิงที่
เราท า ก็ท าใหเ้ราท าอย่างเขา้ใจมากข้ึน อย่างรู้ว่าท าไมถึงตอ้งเขา้ไปศึกษาโดยเร่ิมจาก

ประวติัศาสตร์ชุมชน ท าไมตอ้งมีการวิเคราะห์ตวัเอง...” (นกัวิจยัชมุชน2) 
 

“ท าบ่อยๆจะช่วยใหเ้ราท าไดดี้ข้ึน อย่างพ่ีเม่ือก่อนเร่ิมจากที่ไม่กลา้พูด แต่ตอนนี้ไดท้ าบ่อยๆก็กลา้
มากข้ึน แต่ก็ยงัไม่ถึงขัน้ว่าเช่ียวชาญอะไรนะแตก็่ดีข้ึนกว่าเม่ือก่อนเยอะ ตอนนี้ก็พยายามฝึกพูด 

น าเสนอบ่อยๆ” (นกัวจิยัชมุชน8) 
 

2.2 กิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้สูก่ารเป็นแหลง่เรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั 
1) ขัน้ปฏิบตัิการและสงัเกต 

จากการวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่การเป็น
แหลง่เรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั ผา่นเนือ้หาความรู้ของแตล่ะศนูย์การเรียนรู้ ผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัได้
ร่วมกันก าหนดกิจกรรม ดังนี ้1.1) วางแผนปรับปรุงองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้และวางแผน
พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 1.2) ปฏิบัติกิจกรรมปรับปรุงองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ 1.3) เตรียมการเปิดศนูย์การเรียนรู้เพ่ือการสง่ตอ่องค์ความรู้ และด าเนินกิจกรรมสง่ตอ่องค์
ความรู้ผา่นการเปิดศนูย์การเรียนรู้นกัวิจยัชมุชน ในขัน้การปฏิบตัิ ผู้ ร่วมวิจยัได้ด าเนินการดงันี  ้

1.1) วางแผนปรับปรุงองค์ความรู้ศูนย์การเรียน รู้และวางแผน
พฒันาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันก าหนดแผนการปรับปรุงองค์
ความรู้ในศนูย์การเรียนรู้ โดยการถอดความรู้จากการบอกเล่าจากผู้ รู้ในแต่ละฐาน แล้วน ามาวาง
แผนการน าเสนอองค์ความรู้ 

1.2) ปฏิบตัิกิจกรรมปรับปรุงองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ผู้ ร่วมวิจัยและผู้ วิจัยได้ร่วมกันรวบรวมองค์ความรู้ โดยการถอด

องค์ความรู้จากนักวิจยัชุมชนท่ีปฏิบัติในแต่ละฐานการเรียนรู้ และน าเสนอสื่อความรู้ในลกัษณะ
ต่างๆ ได้แก่ ไว้นิลให้ความรู้ แผ่นพับให้ความรู้ อีกทัง้นักวิจัยชุมชนยังได้วางแผนการฝึกการ
น าเสนอโดยเรียนรู้จากนกัวิจยัชมุชนด้วยกนัเองเป็นผู้ ร่วมสะท้อนการน าเสนอ 
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ภาพประกอบ 18 กิจกรรมพฒันาศนูย์การเรียนรู้ของนกัวิจยัชมุชน 

นอกจากนี ้นักวิจัยชุมชนยังได้ร่วมกันออกแบบเคร่ืองมือเ พ่ือ
ประเมินผลฐานการเรียนรู้ โดยนักวิจัยชุมชนร่วมกันออกแบบทัง้การประเมินในเชิงปริมาณ และ
การประเมินในเชิงคณุภาพ ดงัตวัอย่างแบบประเมินฐานการเรียนรู้จากการสร้างของนกัวิจยัชมุชน 

 

ภาพประกอบ 19 ตวัอย่าเคร่ืองมือการประเมินท่ีออกแบบโดยนกัวจิยัชมุชน 
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1.3) เตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการส่งต่อองค์ความรู้ และ
ด าเนินกิจกรรมสง่ตอ่องค์ความรู้ผา่นการเปิดศนูย์การเรียนรู้นกัวิจยัชมุชน 

ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยร่วมกันเตรียมการเพ่ือการสง่ต่อองค์ความรู้
ผา่นการด าเนินกิจกรรมเปิดศนูย์การเรียนรู้ โดยแต่ละศนูย์การเรียนรู้มีการเตรียมความพร้อมทัง้
ทางด้านองค์ความรู้ในฐานการเรียนรู้ องค์ความรู้เ ร่ืองการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจยั และฝึกการน าเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้สูส่าธารณะ 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 กิจกรรมเปิดศนูย์การเรียนรู้โดยนกัวิจยัชมุชน 

ขณะท่ีปฏิบตัิกิจกรรม ผู้ วิจยัได้สงัเกตและสมัภาษณ์ผู้ ร่วมวิจยั พบว่า
ผู้ ร่วมวิจยัมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นในการพฒันาศนูย์การเรียนรู้เพ่ือการสง่ตอ่ ด้วยเห็นวา่เป็น
การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และน าไปสู่เป้าหมายของการมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยส าหรับ
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ชมุชน นักวิจยัชมุชนมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการพัฒนา เช่น มีการสร้างทีม
การท างาน ทีมการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความร่วมมือในการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเตรียมพร้อม
สูก่ารถ่ายทอด เป็นต้น กิจกรรมท่ีได้ให้นกัวิจัยชุมชนได้ลงมือปฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิ 

“อย่างวนัก่อนทีน่อ้งจอยจะมาเราก็ไดป้ระชุมกนัแลว้ว่าจะท ายงัไง พอนอ้งจอยมาก็จะน าเสนอ
แผนของเราไดเ้ลย มีการก าหนดแลว้ว่าใครจะน าเสนอหวัขอ้ไหนบา้ง เอาที่ส าคญัๆ” (นกัวิจยั

ชมุชน2) 

“เราก็ใหน้อ้งโจจ้ากเบทาโกรมาช่วยดู ช่วยฝึกการน าเสนอให ้เราก็ลองน าเสนอและนอ้งโจ้และ
เพ่ือนในทีมก็ช่วยกนัปรับ” (นกัวิจยัชมุชน1) 

ส าหรับการเปิดศนูย์การเรียนรู้ จากการสงัเกตพบวา่นักวิจยัชุมชนมี
การบริหารจดัการและเตรียมการโดยอาศยัทกัษะ ความรู้ของนกัวิจยัชมุชน มาใช้ในการเตรียมการ
เปิดศนูย์การเรียนรู้ คือ มีการวางแผน ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ก าหนดบทบาทของนักวิจัยชุมชน 
และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม จนสามารถด าเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้โดย
นกัวิจยัชมุชนได้ส าเร็จ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ ท่ีเข้ามาเรียนรู้ได้ 

“ก่อนเปิดศูนย์เราก็มีการมาวางแผนกนันะว่าใครจะท าอะไร ก าหนดขัน้ตอน บทบาท วางต าแหน่ง
ใครจะอยูฐ่านไหนและก็ฝึกการน าเสนอ...” (นกัวิจยัชมุชน3) 

“ใครจะเตรียมเบรก อาหาร ใครจะตอ้นรับผูว่้า ใครจะน าเสนอภาพรวม ใครอยู่ประจ าฐานเราก็ได้
มีการเตรียมการและก าหนดคนไวท้กุจุด” (นกัวจิยัชมุชน7) 

2) การสะท้อนผลการปฏิบตัิ 
หลังจากการปฏิบัติกิจกรรม ผู้ ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสะท้อนผลการ

ปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด เปลี่ยนแปลงด้านความรู้
ความเข้าใจ และเปลี่ยนการปฏิบตัิ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด นักวิจัยชุมชนสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงด้านความคิดว่า จากกิจรรมท าให้เกิดความคิดว่างานวิจัยไมใ่ช่เร่ืองยาก ชาวบ้านก็
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สามารถท าวิจัยได้ ทัง้นีต้้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน มีการคิดอย่างเป็นระบบ จากการคิดวางแผนเป็น
ขัน้เป็นตอน และมีการคิดวิเคราะห์ รู้จักการวิเคราะห์สาเหตกุ่อนน ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการ
กิจกรรมตา่ง ๆ 

“ความรู้สึก ผมไม่นึกว่าจะมีมาถึงวนันี้ได ้ถึงกบัไดเ้ป็นศนูย์การเรียนรู้ นะครับ เพราะจากการทีเ่รา
ตัง้ใจร่วมกนัมาของนกัวิจยัชุมชน ก็ท าใหเ้กิดมีศูนย์ข้ึนมาทัง้ 3 ศูนย์ เราก็จะมาเป็นเครือข่ายกนั
ต่อไป ประทบัใจมาก ไม่นึกว่าผูว่้าท่านจะมานะครับ เพราะว่ายากมากที่ท่านผูว่้าจะมา ผมก็คิดว่า

ยงัไงท่านก็คงไม่มา” (นกัวจิยัชมุชน2) 

“นกัวิจยัชุมชนเรามีการคิดอย่างเป็นระบบมากข้ึน ก่อนท าอะไรก็มาวางแผนมาคิดร่วมกนัก่อน เรา
ไม่ไดคิ้ดอยากจะท าอะไรก็ท าเหมือนเม่ือก่อน แต่เรามีขัน้ตอนในการท า” (นกัวิจยัชมุชน3) 

“ทกุอย่างมีเหตผุลในการท า อย่างจะพฒันาศนูย์นีก็่ตอ้งมาวิเคราะห์กนัแลว้ว่าจะพฒันายงัไง 
ศูนย์จะเดินไปยงัไงต่อ มีแลว้ตอ้งพฒันาขา้งในยงัไงก็มาคิดวิเคราะห์ช่วยกนั” (นกัวิจยัชมุชน15) 

เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจ นกัวิจยัชมุชนได้สะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจว่า จากกิจกรรมท าให้เกิดคามเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนว่าการ
วางแผนท่ีดีน าไปสูค่วามส าเร็จ และภายใต้การวางแผนนัน้ต้องมาจากการมีข้อมลูท่ีเพียงพอจึงจะ
น ามาก าหนดแผนได้ดี  เข้าใจวา่การมีสว่นร่วมจากสมาชิกช่วยให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จ ซึ่งเป็น
การมีส่วนร่วมทัง้ในส่วนของนักวิจัยชุมชน และชาวบ้านในชุมชน รวมถึงการมีภาคีเครือข่ายทัง้
ภายในและภายนอกชมุชน 

“ป้าเหน็ว่านะเรามาช่วยกนัวางแผนเหมือนทีห่นูมาพาท านี่ดีนะ ท าเห็นว่าเราจะท ายงัไงแลว้เราก็
ท าตามนัน้ แลว้อีกอย่างที่ป้าว่ามนัท าใหเ้ราส าเร็จก็คือเรามาช่วยกนั ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท าไม่
เฉพาะนกัวิจยัเรานะของป้ามีชาวบา้นมาช่วยดว้ย อย่างกลุ่มดนตรีนีเ่ขาก็มาช่วย...” (นกัวจิยั

ชมุชน6) 
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“เนื่องจากเราท าศนูย์การเรียนรู้คนละดา้นนะครับ อย่างของผมไม่ไดท้ าเร่ืองวฒันธรรม ไม่ไดท้ า
ส่ิงแวดลอ้ม เราไม่ไดม้าแข่งกนั เราตอ้งช่วยกนัเช่ือมโยง ช่วยกนัสนบัสนนุ เวลาใครขอเข้าศึกษาดู
งาน ช่วยคยุใหด้ว้ยเรามีศูนย์การเรียนรู้วฒันธรรม ท่านจะขอดูงานไหม มีศูนย์การเรียนรู้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม แลว้เป็นเครือข่ายกนั คนเราตอ้งมีเครือข่ายภายในแลว้ก็เครือข่ายภายนอก” (นกัวจิยั
ชมุชน2) 

เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติ  ผู้ ร่วมวิจัยสะท้อนว่าจาก
กิจกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิ คือ มีการสร้างทีมท างานท่ีเข้มแขง็ สามารถมองเห็น
ศักยภาพของทีมและดึงเอาเอาใช้ สร้างทีมท่ีมาจากทัง้นักวิจัยชุมชนด้วยกันเอง และมาจาก
เครือขา่ยภายนอกเพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติด้าน
การถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ กลา่วคือ นกัวิจัยชุมชนสามารถสื่อสารข้อมลู องค์ความรู้ทัง้ท่ีอยู่
ในตนเอง และองค์ความรู้จากการสืบค้นเพ่ิมเติม ท่ีเป็นองค์ความรู้ในฐานการเรียนรู้สูส่าธารณะได้ 
โดยสื่อสารในลกัษณะขององค์ความรู้ท่ีมาจากกระบวนการวิจยั ดงันัน้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนจึงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบของนักวิจัยชุมชน ท่ีมีแนวคิดของการวิจัย
สอดแทรกในการอธิบาย การถ่ายทอด 

“ตรงนี้เราเกิดโดยกลุ่มธรรมชาติ เกิดจากนกัวิจยัแต่ละท่าน ซ่ึงมีความสามารถที่หลากหลาย จาก
โรงไสเ้ดือนลงุธีระ เราออกแรงช่วยกนั ช่วยกนัออกความคิด แลว้มนักลายเป็นเสน่ห์ กลายเป็นวิถี
ของพวกเรา พวกเราอยู่คนละที่ ท างานกนัคนละแห่งแต่ก็มาช่วยกนั...” (นกัวจิยัชมุชน1)  

“การน าเสนอเราก็น าเสนอจากประสบการณ์เป็นหลกั และก็บวกกบัหลกัการที่อ.เคยใหม้า คือ
เรียบเรียงล าดบัความคิดเราก่อน เตรียมหวัขอ้ที่จะพูด และก็พูดตามส่ิงทีเ่ราท า มนัก็พูดไดดี้ข้ึน...”

(นกัวจิยัชมุชน16) 

จากการปฏิบัติในวงรอบท่ี 3 นี ้เป็นวงรอบท่ีก่อให้เกิดการสง่ต่อความรู้สู่
สาธารณะ ซึ่งเป็นการส่งต่อท่ีน าไปสู่การสร้างความยั่งยืน โดยกลุ่มผู้ ร่วมวิจัยได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเข้าใจและเข้มแข็ง สามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่และศกัยภาพท่ีได้รับการเติมเต็ม
ตลอดการด าเนินการวิจัย มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ผา่นศนูย์การเรียนรู้ชุมชน อนัเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา น ามาสู่การคิดอย่างมีพลัง การปฏิบัติอย่างมี
ส่วนร่วม และการส่งต่อความรู้สู่ความยั่งยืน และผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
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ศกัยภาพนักวิจัยชุมชนโดยอาศยัการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี ้น าไปสู่การสงัเคราะห์
รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงัได้น าเสนอในหวัข้อถดัไป 

ส่วนท่ี 3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจิัยชมุชน 
การสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชน ผู้ วิจยัด าเนินการสงัเคราะห์

โดยพิจารณาจาก มิติด้านสถานการณ์การสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน มิติด้านผลลพัธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และมิติด้านความยั่งยืน ซึ่งในการ
สงัเคราะห์ความส าเร็จดงักล่าวผู้ วิจัยได้เช่ือมโยงกับการวิเคราะห์กิจกรรมท่ีด าเนินการในแต่ละ
วงรอบ  ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากกิจกรรม ทัง้ในระดบับุคคลและ
ระดับชุมชน ท าให้ผู้ วิจัยสามารถน ามาสู่การสร้างข้อสรุปเป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
นกัวิจยัชมุชน ทัง้นีก้่อนการน าเสนอผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 
ผู้ วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การสงัเคราะห์
รูปแบบตอ่ไป ท่ีจะได้น าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 3.1 ผลการวเิคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม 
จากการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัย

ชมุชน ผู้ วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมปฏิบัติการจาก 3 วงรอบ ซึ่ง
สะท้อนจากผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละกิจกรรมแต่ละวงรอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้าน
ความคิดความรู้สึก ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ความคิด และอารมณ์ความรู้สกึ เกิดทกัษะ 
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิ และการสง่ต่อองค์ความรู้ ดงัแสดงในตารางการวิเคราะห์ความส าเร็จ
จากการด าเนินกิจกรรม 

 



  

 

237 
ตา
รา
ง 1

3 ก
าร
วิเค

รา
ะห์
คว
าม
ส า
เร็จ

จา
กก
าร
ด า
เนิ
นกิ
จก
รร
ม 

  
 
 
 



  

 

238 
ตา
รา
ง 1

3 (
ตอ่
) 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

239 
ตา
รา
ง 1

3 (
ตอ่
) 

 

 
 
 
 
 



  

 

240 

ตา
รา
ง 1

3 (
ตอ่
) 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

241 

ตา
รา
ง 1

3 (
ตอ่
) 

 

  
 
 
 



  

 

242 

 
จากตารางวิเคราะห์ความส าเร็จด้านการด าเนินกิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการทัง้ 3 

วงรอบ พบว่าในแต่ละกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 3 มิติ  คือ การ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สึก และการ
เปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การด าเนินกิจกรรมในวงรอบท่ี 1 พบวา่เกิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สึก และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมี
จดุเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีตา่งกนั ดงันี ้ 

1) กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาชุมชน เน้นการเปลี่ยนด้าน
ความคิดความรู้สึก ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรมนี ้ด้านความรู้ความเข้าใจ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในกระบวนการวิจัย โดยนักวิจยัชุมชนเข้าใจภาพรวมและองค์ประกอบ
ของกระบวนการวิจยัมากขึน้ เช่น การวิจยัต้องประกอบด้วย การระบปัุญหา การวางแผน การเก็บ
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลต่อสาธารณะ เปลี่ยนอารมณ์
ความรู้สกึ คือนกัวิจยัชมุชนเกิดแรงบนัดาลใจในการแก้ปัญหาเพ่ือชมุชน เปลี่ยนด้านพฤติกรรม คือ
มีความคิดเป็นระบบ 

2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานวิจัยเพ่ือชมุชน เน้นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นกัวิจยัชมุชนในการใช้กระบวนการคิดแบบการวิจยัในการแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชน ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ในมิติความรู้ความเข้าใจ คือนักวิจัย
ชมุชนมีความเข้าใจในกระบวนการวิจยัมากขึน้ โดยเฉพาะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมี
ส่วนร่วม เน่ืองจากเห็นว่าเป็นกระบวนการวิจัยท่ีสามารถน ามาแก้ปัญหาชุมชนได้ ด้านอารมณ์
ความรู้สึก คือ เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างานเพ่ือชุมชน โดยนักวิจยัชุมชนเร่ิมมองเห็นความส าคญั
ของการท างานเพ่ือชุมชน และเกิดเจตคติท่ีดีต่องานวิจัย จากการเห็นภาพความส าเร็จของการ
ท างานวิจยัเพ่ือชมุชน เห็นวา่งานวิจยัสามารถใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาชมุชนได้  

3) กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจยัอย่างมีพลงั กิจกรรมนีเ้น้น
การพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ในมิติความรู้ความเข้าใจ 
นกัวิจยัชมุชนมีความเข้าใจในกระบวนการวิจยัมากขึน้  โดยเข้าใจวา่การวิจยัมีขัน้ตอนอย่างไรจาก
การฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น ขัน้การระบุปัญหา การวางแผน การก าหนด
กิจกรรมการพฒันา เป็นต้น ด้านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดความภาคภมูิใจ เป็นความภาคภมูิใจท่ี
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เป็นสว่นหนึ่งในการท าประโยชน์เพ่ือสว่นรวม และภาคภมูิใจท่ีตนเองสามารถเขียนโครงการวิจยัได้ 
ด้านพฤติกรรม คือแสดงออกการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ จากการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
และเกิดทกัษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั  

4)  กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสูก่ารการมีสว่นร่วมของชมุชน กิจกรรม
นีเ้น้นการสร้างความรู้จากบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ และการปฏิบตัิตามวงจรปฏิบัติการ ผลลพัธ์
การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้มิติด้านความรู้ความเข้าใจ คือมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมากขึน้ เน่ืองจากเป็นกระบวนการวิจัยท่ีนักวิจัยชุมชนใช้ในกา ร
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย รู้สึกว่า
งานวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาของชุมชนได้ ด้านพฤติกรรม คือแสดงออกการคิดเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์ เกิดทักษะการฟัง การจดบันทึก สามารถก าหนดประเด็นปัญหา วางแผน และก าหนด
กิจกรรมการแก้ปัญหาได้  

5)  กิจกรรมสร้างความเข้าใจการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” 
และลงมือปฏิบตัิการ กิจกรรมนีเ้น้นการสร้างความรู้ความเข้าใจการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่น
ร่วม และฝึกปฏิบตัิ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือมีความ
เข้าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างลึกซึง้มากขึน้ในแต่ละขัน้ตอน ด้าน
อารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือแสดงออกการคิดเป็นระบบ 
คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา เกิดทกัษะการฟัง การถาม การสงัเกต การจดบนัทึก จากการได้ลง
มือปฏิบตัิกิจกรรมการวิจยั สามารถก าหนดประเดน็ท่ีต้องการพฒันา วางแผน ก าหนดกิจกรรม ลง
มือปฏิบตัิ สงัเกตและสะท้อนผลได้  

6) กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉัน กิจกรรมนีเ้น้นให้
เกิดการคิด การวางแผน และปฏิบตัิการตามกระบวนการวิจยัผา่นการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้มิติความคิดรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจความหมายของศนูย์
การเรียนรู้ เข้าใจในกระบวนการวิจยัมากขึน้จากการได้ลงมือปฏิบตัิ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิด
เจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือ แสดงออกการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิด
แก้ปัญหา เกิดทักษะการฟัง การถาม การสังเกต การจดบันทึก การก าหนดประเด็น สามารถ
วางแผน ก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สงัเกตและสะท้อนผล และเกิดการส่งต่อองค์ความรู้จาก
นกัวิจยัชมุชนสูน่กัวิจยัชมุชนด้วยกนัเอง 
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การด าเนินกิจกรรมในวงรอบท่ี 2 พบวา่เกิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยแตล่ะกิจกรรมมีจดุเน้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีตา่งกนั ดงันี ้ 

1) กิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมนีเ้น้น
การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศนูย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมนี ้มิติความรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มากขึน้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือแสดงออกถึง
การคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา เกิดทักษะการฟัง การถาม การสงัเกต การจด
บนัทึก และทกัษะการน าเสนอ สามารถก าหนดประเดน็ ร่วมวางแผน ก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบตัิ 
สงัเกตและสะท้อนผล เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่สมาชิกในชุมชนจากการทดลองเปิดศนูย์การ
เรียนรู้ชมุชน  

2) กิจกรรมศึกษาดูงานพืน้ ท่ี ต้นแบบ กิจกรรมนี เ้น้นให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการวิจัยจากพืน้ท่ีจริง และเกิดแรงบันดาลใจในการท างานเพ่ือชุมชน ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้มิติความรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจในกระบวนการวิจัยท่ีด าเนินการโดย
ชาวบ้านมากขึน้จากตวัอย่างพืน้ท่ีต้นแบบ  ด้านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจัย 
เกิดแรงบันดาลใจในการท างานเพ่ือชุมชน ด้านพฤติกรรม คือแสดงออกถึงการคิดเป็นระบบ คิด
แก้ปัญหา เกิดทักษะการฟัง การถาม การสงัเกต การจดบันทึก และทักษะการน าเสนอ และเกิด
การสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัพืน้ท่ีศกึษาดงูาน 

การด าเนินกิจกรรมในวงรอบท่ี 3 พบว่าเกิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงด้านด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สึก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมี
จดุเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดงันี ้ 

1) กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสู่การน ามาปฏิบัติ 
กิจกรรมนีเ้น้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ กระบวนการวิจัยจากบทเรียนจากพืน้ท่ีจริง ผลลพัธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ในมิติความรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วมมากขึน้ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจยั ด้านพฤติกรรม คือ
แสดงออกถึงการคิดเป็นระบบ และคิดแก้ปัญหา เกิดทกัษะการฟัง การถาม การสงัเกต และการจด
บนัทึก  
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2) กิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการวิจัย 
กิจกรรมนีมุ้่งเน้นการใช้กระบวนการวิจัยในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาผ่านศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนด้านการวิจัย และการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ ในมิติความรู้ความเข้าใจ คือ
เข้าใจในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมอย่างลกึซึง้มากขึน้จากการปฏิบัติกิจกรรม
การพฒันาศนูย์การเรียนรู้ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจยั เกิดแรงบนัดาล
ใจในการท างานเพ่ือชุมชน ด้านพฤติกรรมคือ แสดงออกการคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิด
แก้ปัญหา เกิดทักษะการฟัง การถาม การสังเกต การจดบันทึก และการน าเสนอ การการลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการวิจยัแบบมีสว่นร่วม สามารถก าหนดประเดน็ วางแผน ก าหนด
กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สงัเกตและสะท้อนผล รวมคนท างานอย่างมีพลงั สร้างเครือขา่ยการท างาน
ภายในและภายนอกชมุชน และการสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะจากการเปิดศนูย์การเรียนรู้ชมุชน
ด้านการวิจยั 

นอกจากการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมแล้ว ผู้ วิจยัยงัได้ท าการ
สงัเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เก่ียวกบัโครงการวิจัยของนักวิจัยชมุชนหลงัจากผา่น
กระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ผลการเปลี่ยนแปลงดงัตาราง 14 

ตาราง 14 ผลการสงัเคราะห์การเปลีย่นแปลงประสบการณ์เก่ียวกบัโครงการวิจยัของนกัวิจยัชมุชน 

ประเด็น ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบั
โครงการวิจยั 

ประสบการณ์หลงัการ
เสริมสร้างศักยภาพนกัวิจยั

ชมุชน 

กิจกรรมหลกัที่ท าให้เกิด
การพฒันาศักยภาพ

นกัวิจยัชุมชน 

การส ารวจปัญหา มีประสบการณ์การส ารวจ
ปัญหาขัน้พืน้ฐาน เช่น 
ส ารวจจากการสอบถามคน
ใกล้ชิด สอบถามเฉพาะคน
ในกลุ่ม 

- ส ารวจปัญหาอย่างมี
หลกัการและฐานคิดมากขึน้ 
เช่น ส ารวจจากมมุมองที่
หลากหลาย รู้จกัวิธีการ
ส ารวจปัญหาหลากหลายวิธี 

- กิจกรรมเรียนรู้ปัญหา
และพฒันาโครงการวิจัย
อย่างมีพลงั 
- กิจกรรมบทเรียนจาก
พืน้ที่ต้นแบบสูก่ารการมี
สว่นร่วมของชุมชน 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
ประเด็น ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบั

โครงการวิจยั 
ประสบการณ์หลงัการ

เสริมสร้างศักยภาพนกัวิจยั
ชมุชน 

กิจกรรมหลกัที่ท าให้เกิด
การพฒันาศักยภาพ

นกัวิจยัชุมชน 

เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั 

- นกัวิจยัชมุชนสว่นน้อยที่มี
ประสบการณ์ 
- ยงัเขียนได้ไม่ชัดเจน และ
ยดึติดกบัการเขียนโครงการ
พฒันาทัว่ไป 

- มีนกัวิจยัชมุชนเรียนรู้การ
เขียนโครงการวิจยัเพิ่มขึน้ 
- สามารถเขียนโครงการวิจยั
ได้อย่างเข้าใจมากขึน้ 

กิจกรรมเรียนรู้ปัญหา
และพฒันาโครงการวิจัย
อย่างมีพลงั 

ออกแบบเคร่ืองมือ
การเก็บข้อมูล 

- ยงัไม่มีการออกแบบ
เคร่ืองมือวิจยัเพื่อการเก็บ
ข้อมลูที่ชดัเจน 
- ออกแบบเคร่ืองมือการเก็บ
ข้อมลูได้เบือ้งต้น เช่น 
ก าหนดค าถามย่างกว้าง
ก่อนเก็บข้อมลู 

- ให้ความส าคญักบั
เคร่ืองมือการเก็บข้อมลูมาก
ขึน้ 
- สามารถร่วมกนัคิด
เคร่ืองมือและออกแบบ
เคร่ืองมือการเก็บข้อมลูได้
หลากหลายและตรงประเด็น
มากขึน้ เช่น ใช้
แบบสอบถามในการส ารวจ
ปัญหา แนวค าถามส าหรับ
การประเมินฐานการเรียนรู้ 

กิจกรรมชวนคิดอย่างมี
สว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้
ของฉนั 

ลงมือปฏิบติั
กิจกรรมพฒันา 

- นกัวิจยัชมุชนทุกคนมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติั
กิจกรรมพฒันา 
- ปฏิบติัโดยท าตามผู้น ากลุม่
เป็นหลกั ท าตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อื่น 

ปฏิบติัอย่างมีสว่นร่วม เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมคิดกิจกรรม 
ร่วมก าหนดบทบาท ความ
รับผิดชอบ และปฏิบติัอย่าง
มีเป้าหมาย 

- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารเป็น
แหลง่เรียนรู้ชุมชนด้าน
การวิจยั 

 
 
 
 



  

 

247 

ตาราง 14 (ตอ่) 
ประเด็น ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบั

โครงการวิจยั 
ประสบการณ์หลงัการ

เสริมสร้างศักยภาพนกัวิจยั
ชมุชน 

กิจกรรมหลกัที่ท าให้เกิด
การพฒันาศักยภาพ

นกัวิจยัชุมชน 

เก็บข้อมลู - มีทกัษะการเก็บข้อมูลใน
ระดบัพืน้ฐาน เช่น การถาม 
การจดบนัทกึ การสงัเกต 
- ฝึกทกัษะจากการเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ 

- มีทกัษะในการเก็บข้อมูล
มากขึน้จากการลงมือปฏิบติั
ซ า้ๆ จากการใช้เคร่ืองมือที่
หลากหลาย และจากการ
น าเสนอผลและให้ค าแนะน า
จากพี่เลีย้ง 

กิจกรรมพฒันาศนูย์การ
เรียนรู้สูก่ารถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

วิเคราะห์ข้อมูล - นกัวิจยัชมุชนสว่นน้อยที่มี
ประสบการณ์การวิเคราะห์
ข้อมลู 
- เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
เพียงหลกัการโดยกว้าง แต่
ยงัไม่ได้ลงมือปฏิบติัจริง 
- นกัวิชาการเป็นหลกัในการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 

- นกัวิจยัชมุชนเร่ิมมี
ประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากขึน้จาก
การน าข้อมลูที่ตนเองมีมา
ร่วมกนัวิเคราะห์ 
- สามารถจดักลุ่มข้อมลูที่
เก็บมาได้มากขึน้ เช่น ข้อมลู
ด้านประวัติศาสตร์ชมุชน 
ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ ข้อมลู
ด้านสภาพแวดล้อมชมุชน 
- พี่เลีย้งลดบทบาทของ
ตนเองในการเข้าไปเป็น
ผู้ด าเนินการหลกัในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- กิจกรรมวิเคราะห์การ
เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงสูก่ารน ามาปฏิบติั 
- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารเป็น
แหลง่เรียนรู้ชุมชนด้าน
การวิจยั 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
ประเด็น ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบั

โครงการวิจยั 
ประสบการณ์หลงัการ

เสริมสร้างศักยภาพนกัวิจยั
ชมุชน 

กิจกรรมหลกัที่ท าให้เกิด
การพฒันาศักยภาพ

นกัวิจยัชุมชน 

น าเสนอผลต่อ
สาธารณะ 

- สามารถน าเสนอผลต่อ
สาธารณะได้ แต่ยงัขาด
ความมัน่ใจ 
- สามารถน าเสนอได้ตามที่
ตนเองปฏิบติั และน าเสนอ
ได้เพียงส่วนน้อย 

- มีทกัษะการน าเสนอมาก
ขึน้ เช่น มีความมัน่ใจในการ
น าเสนอ มีการวางโครงเร่ือง
ก่อนน าเสนอ 
- สามารถเป็นพี่เลีย้งการ
น าเสนอให้แก่เพื่อนนกัวิจยั
ชมุชนได้ 
- พฒันาจากผู้ที่ไม่เคย
น าเสนอต่อที่สาธารณะ เป็น
ผู้ที่สามารถน าเสนอต่อที่
สาธารณะได้ 

- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
- กิจกรรมศกึษาดงูาน
พืน้ที่ต้นแบบ 
- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารเป็น
แหลง่เรียนรู้ชุมชนด้าน
การวิจยั 

อื่นๆ เช่น การ
ประสานงาน 

- มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ 
เก่ียวกบัโครงการวิจยัน้อย 
- การประสานงานยงัอยู่ใน
วงที่แคบ เช่น ประสาน
สมาชิกในชุมชน ประสาน
ผู้น าชมุชน 

- ขยายการประสานงาน
ระดบัดบัที่สงูขึน้ เช่น 
ระหว่างชมุชน หน่วยงาน
ระดบัท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดั 
หน่วยงานภาควิชาการ 
- สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
การท างานจากการ
ประสานงาน 

- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารถ่ายทอด
องค์ความรู้ 
- กิจกรรมพฒันาศนูย์
การเรียนรู้สูก่ารเป็น
แหลง่เรียนรู้ชุมชนด้าน
การวิจยั 
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จากตารางแสดงผลการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เก่ียวกับ
โครงการวิจัยของนักวิจัยชุมชน จะเห็นได้ว่ากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนท่ี
ด าเนินการโดยการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมผา่นกิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพท่ีนกัวิจัย
ชมุชนได้ร่วมตัง้แตก่ารค้นหาและระบปัุญหา ร่วมวางแผน ก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
และสะท้อนผลการปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์หรือทกัษะการเป็นนกัวิจัย
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นักวิจัยชุมชนท่ีมีพืน้ฐานอยู่บ้างแล้วเมื่อผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็ช่วยให้
เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะนัน้มากขึน้ ส่วนนักวิจัยชุมชนท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์ในบาง
เร่ืองก็ได้เกิดประสบการณ์เหล่านัน้ เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมลู การ
เขียนรายงานผลการวิจยั เป็นต้น 

นกัวิจยัชุมชนทีมีประสบการณ์ในแต่ละประเดน็มาแล้ว สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
หลกัจากได้เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชุมชนว่าท าให้เพ่ิมพนูประสบการณ์มากขึน้ จากเดิมท่ีสว่น
ใหญ่มีประสบการณ์ในระดับพืน้ฐาน ได้มีประสบการณ์ท่ีเพ่ิมขึน้ น าไปสู่การปฏิบัติท่ีมีความ
ชดัเจน ท าอย่างมีหลกัการ และสามารถมองเห็นหนทางการบรรลเุป้าหมายมากขึน้ เช่น การลงมือ
ปฏิบัติและการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมท่ีนักวิจัยชุมชนเคยปฏิบัติมากท่ีสดุ ทุกคนมี
ประสบการณ์ใน 2 ประเด็นนี ้แต่เป็นประสบการณ์ระดบัพืน้ฐานท่ีส่วนใหญ่ท าตามผู้น ากลุ่ม พ่ี
เลีย้ง หรือนกัวิชาการเป็นผู้ก าหนดบทบาทให้ แตเ่มื่อได้เข้าร่วมในการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชุมชนผ่านการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ จากกิจกรรมการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ ท าให้นักวิจัย
ชมุชนเปลี่ยนเปลี่ยนการลงมือปฏิบตัิเป็นปฏิบตัิอย่างมีส่วนร่วมมากขึน้ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมคิด
กิจกรรม ร่วมก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และปฏิบตัิอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงการเก็บข้อมลูท่ี
ได้ฝึกการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย ท าซ า้หลายรอบและมีการสะท้อนผลการเก็บข้อมูล การให้
ค าแนะน าจากพ่ีเลีย้งหรือนักวิชาการ ท าให้นักวิจัยชุมชนเกิดทักษะการเก็บข้อมลูมากขึน้ และ
ด าเนินการเก็บข้อมลูอย่างมีเป้าหมาย 
 
“ท ากิจกรรมแต่ก่อนเราก็ท าตามที่คนอ่ืนบอกใหท้ า เป็นการเขา้ร่วมและช่วยเหลือในส่ิงที่ท าได ้แต่
ตอนนี้เรารู้แลว้ว่าการท ากิจกรรมเรามีเป้าหมายทีช่ดัเจนว่ากิจกรรมนีท้ าแลว้อยากใหเ้กิดอะไร 

ขณะที่ท าใครมีส่วนร่วมบา้ง และเราก็มาสะทอ้นผลหลงัท ากิจกรรม”  (นกัวิจยัชมุชน5) 
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“ก่อนเก็บขอ้มูลกลุ่มเราก็มาคยุกนัก่อนว่าตอ้งการอะไร เก็บขอ้มูลมาท าอะไรบา้ง แลว้ก็มีประเด็น
ที่ชดัเจน เวลาไปคยุจะไดไ้ม่หลงประเด็น” (นกัวิจยัชมุชน6) 

 
ส าหรับนักวิจัยชุมชนท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกับโครงการวิจัยในบาง

ประเด็น สะท้อนการเปลี่ยนแปลงหลงัการเข้าร่วมการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ว่าเร่ิม
มองเห็นภาพกระบวนการวิจยัท่ีครอบคลมุมากขึน้ และได้เร่ิมมีประสบการณ์ในสิ่งท่ีตนเองไม่เคย
ได้ปฏิบัติมากขึน้ เกิดทกัษะจากการได้ลงมือปฏิบตัิจากกิจกรรมต่างๆ ดงัเช่น การส ารวจปัญหา ท่ี
ได้ฝึกฝนจากกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันาโครงการวิจัยอย่างมีพลงั และกิจกรรมบทเรียนจาก
พืน้ท่ีต้นแบบสู่การการมีส่วนร่วมของชุมชน ท่ีท าให้เข้าใจหลกัการการส ารวจปัญหามากขึน้ โดย
เป็นการส ารวจอย่างมีเป้าหมาย ลงมือปฏิบัติอย่างมีหลักฐานและฐานคิดมากขึน้ มีประเด็นท่ี
ชดัเจน 
 
“เม่ือก่อนอยากท าอะไรเราก็ท าเลยไม่เคยมีการส ารวจปัญหาที่จริงจงั คิดว่าอะไรที่อยากพฒันาก็
ท า แต่ไม่รู้ว่ามนัเป็นปัญหาจริงไหม พอไดเ้รียนรู้ตรงนี้ก็ท าใหรู้้ว่าก่อนจะท าโครงการอะไรตอ้ง

ส ารวจปัญหาก่อน...” (นกัวจิยัชมุชน8) 
 
“มนัชดัเจนข้ึนในกระบวนการ วิธีการ และก็เป้าหมาย เราก็ไดรู้้ว่าจะเราจะส ารวจเร่ืองอะไรและ

เอามาท าอะไร...” (นกัวิจยัชมุชน7) 
 

ส าหรับกิจกรรมท่ีนกัวิจยัชมุชนมีประสบการณ์น้อยท่ีสดุ คือการเขียนรายงานการ
วิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นประสบการณ์ท่ีนกัวิจยัชมุชนสะท้อนวา่เป็นสิ่งท่ีท ายาก ต้องอาศยั
การฝึกฝนและต้องใช้ระยะเวลา ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นบทบาทของพ่ีเลีย้งและนักวิชาการท่ี
ด าเนินการ โดยนักวิจัยชมุชนเป็นผู้ ให้ข้อมลูจากท่ีเก็บมาได้ ทัง้นีเ้มื่อผ่านกิจกรรมการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนีแ้ล้วนักวิจยัชุมชนมีประสบการณ์ในการเขียนรายงานวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ิม
มากขึน้ จากท่ีไม่เคยได้รู้เพียงหลกัการอย่างกว้างก็ได้รู้ละเอียดมากขึน้จากกิจกรรมสร้างความ
เข้าใจการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบัติการ และได้ลงมือปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมลูและเขียนรายงาน จากการสร้างการเรียนรู้โดยคอ่ยๆ ให้ฝึกฝนไปทีละขัน้ เช่น เร่ิม
จากการน าข้อมลูท่ีเก็บมาพูดคยุ หาประเด็นส าคญั เช่ือมโยงประเดน็ท่ีได้กบัสิ่งท่ีต้องการพัฒนา 
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เป็นต้น ส าหรับการเขียนรายงาน เรียนรู้การเขียนรายงานผลการวิจยัแบบชาวบ้าน คือรายงานสิ่งท่ี
ได้ปฏิบตัิ เช่น ท าอะไร ท าอย่างไร ผลเป็นอย่างไร เป็นต้น 
 
“เวลาที่เก็บขอ้มูลมาไดอ้ย่างมีนกัเรียนมาดูงานเราก็ใหเ้ขาท าแบบประเมิน ก็เอาส่ิงทีเ่ดก็ประเมิน

มาคยุกนั มาปรับปรุงฐานการเรียนรู้” (นกัวิจยัชมุชน4) 
 
“ก่อนที่จะท าศูนย์การเรียนรู้เราก็มีการมาประชุมและเอาขอ้มูลที่มีมาวิเคราะห์ร่วมกนัเพ่ือก าหนด
ว่าศูนย์เรียนรู้ของเราจะออกมาหนา้ตาเป็นแบบไหน ตอ้งเอาขอ้มูลที่มีมาคยุกนัก่อน” (นกัวิจยั

ชมุชน2) 
 
“เขียนแบบชาวบา้นนี่แหละก็พอเขียนไดบ้า้ง จากที่อาจารย์มาสอนเราก็พอท าได ้เพราะอาจารย์
สอนแบบทีช่าวบา้นเขียนได ้แตถ่า้ใหเ้ขียนเหมือนที่อาจารย์มหาวิทยาลยัท านัน้ยาก...” (นกัวิจยั

ชมุชน2) 
 

นอกจากนี ้ประเดน็การน าเสนอผลต่อสาธารณะ เป็นประสบการณ์สิ่งท่ีนักวิจัย
ชุมชนสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากการฝึกฝนการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ศนูย์การเรียนรู้ นกัวิจยัชมุชนสะท้อนวา่ตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงทกุคน จากผู้ ท่ีไมเ่คยถ่ายทอด
ก็เร่ิมท าได้ สว่นผู้ ท่ีมีประสบการณ์อยู่แล้วก็มีเทคนิค วิธีการ เพ่ิมขึน้ 
 
“ทกัษะหน่ึงที่เราไดเ้ลยก็คือเร่ืองการถ่ายทอด อย่างพ่ีเพ็ญเม่ือก่อนแกไม่พูด พูดไม่เป็น ก็ฝึกจากพี่
มล เหน็พ่ีมลท าก็ท าตามจนตอนนี้คล่องแลว้ อย่างลงุธีระตอนแรกก็ไม่ไดป้ระจ าฐานแต่คนเราไม่

พอก็เลยฝึกแกจนตอนนีเ้ร่ิมเป็นแลว้” (นกัวิจยัชมุชน1) 
 
“ก็ไดฝึ้กเร่ือยๆ จากกิจกรรมนี่แหละ อาจารย์ใหห้ลกัการเราก็เอามาฝึกต่อจากคนที่มาดูงานทีเ่รา 
จากทีซ่้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ ก็ท าใหไ้ดฝึ้กพูดจนตอนนี้สามรถพูดไดแ้ลว้ พูดแบบชาวบา้น เราท า

อะไรก็น าเสนอไป อย่างที่หมูจอยบอกตอ้งฝึกบ่อยๆ” (นกัวิจยัชมุชน7) 
 

จะเห็นได้ว่านักวิจัยชุมชนหลงัจากผา่นกิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพ สะท้อน
ให้เห็นถึงการมีศกัยภาพท่ีเพ่ิมขึน้ ผู้ ท่ีมีพืน้ฐานอยู่แล้วก็ได้รับเทคนิค วิธีการเพ่ิมเติม น าไปสู่การ
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ปฏิบัติท่ีส่งผลต่อความส าเร็จมากขึน้ ส่วนผู้ ท่ีไม่มีพืน้ฐานในบางทักษะบางประสบการณ์ก็ได้
เรียนรู้และเกิดเป็นประสบการณ์ท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

จากการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรมทัง้ส่วนของผลการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยของนักวิจัยชุมชน ผู้ วิจัยน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
สังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยน าผลจากความส าเร็จนีม้าเป็น
แนวทางในการสงัเคราะห์ผล ดงัได้น าเสนอในหวัข้อถดัไป 
 

ตอนท่ี 3.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 
รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชน คือความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ

เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนและผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง ผู้ วิจยัท าการสงัเคราะห์จากผลการ
ถอดบทเรียนพืน้ท่ีต้นแบบ และการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชุมชน 
ทัง้ 3 วงจร รวมถึงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีได้จากการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  

ในขัน้ของการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้ วิจัย
ด าเนินการดงันี ้

3.2.1 วิเคราะห์กิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จและผลลพัธ์จากกิจกรรมเพ่ือน าผลลพัธ์
การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จเพ่ือน ามาสงัเคราะห์เป็นรูปแบบ
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน 

3.2.2 สงัเคราะห์ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินกิจกรรมทัง้ 3 วงรอบ และ
การเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการวิจยัของนกัวิจยัชมุชนผา่นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพ โดยเช่ือมโยงกับกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน รวมถึงเช่ือมโยงกับข้อ
ค้นพบจากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีน ามาเป็นสว่นหนึ่งในการปฏิบตัิกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชมุชน 

3.2.3 สังเคราะห์เป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ท่ีมาจาก
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนและผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 

ผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน พบผลดงัได้น าเสนอ
ตอ่ไปนี ้
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รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) สะท้อนตวัตนในอดุมคติและวิเคราะห์ตนเอง 2) 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล 4) ไมท่ าโดยล าพงั ค้นหาเครือขา่ย โดยทัง้ 
4 กระบวนการจะมีอารมณ์ ความรู้สกึเป็นสว่นในการขบัเคลื่อนกระบวนการ เช่น ความคิด ความ
เช่ือเก่ียวกับการวิจัย เจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย เป็นต้น ซึ่งจากรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัยชุมชน ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ ได้แก่ การคิดอย่างมีพลงั ลงมือ
ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และส่งต่อความรู้สู่สาธารณะ อันน าไปสู่ความยั่งยืน ดังได้น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ค้นหาตนเอง 
การค้นหาอนาคต คือการท่ีนกัวิจยัชมุชนสะท้อนตวัตนในอดุมคติ และวิเคราะห์

ตนเอง โดยการสะท้อนตวัตนในอดุมคติของนกัวิจยัชมุชนนีเ้ป็นการท่ีนักวิจยัชมุชนได้ค้นหาตวัเอง
โดยการแสดงภาพความต้องการของตนเองท่ีสามารถไปถึงได้ เป็นภาพเก่ียวกับความต้องการใน
การพัฒนาโดยอาศยักระบวนการวิจยั ซึ่งการสะท้อนตวัตนในอดุมคตินีจ้ะเป็นพลงัขบัเคลื่อนของ
นกัวิจัยชมุชนให้ไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง  เกิดความยึดมัน่ในเป้าหมายของตนเอง จากนัน้
นกัวิจัยชมุชนจึงท าการวิเคราะห์ตนเอง ทัง้จดุแข็ง จุดอ่อน ของตนเองด้วยความมีสติ ตระหนักรู้ 
เปิดใจ และเตม็ใจ ด้วยความเช่ือมัน่ว่าทกุคนสามารถพฒันาความสามารถของตนเองได้  

นักวิจัยชุมชนสะท้อนตัวตนในอดุมคติ ด้วยการค้นหาภาพอนาคต ท่ีเป็นการ
แสดงภาพความต้องการของนักวิจัยชุมชน และวิเคราะห์ตนเอง ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ตนเองท าได้
หลากหลายวิธี เช่น การประเมินพืน้ฐานของนกัวิจยัชมุชน (เช่น ทกัษะการเป็นนกัวิจัย มมุมองต่อ
การพัฒนาชุมชน) การค้นหาประวัติศาสตร์การปฏิบัติ  เป็นการให้นักวิจัยชุมชนสะท้อน
สถานการณ์การพัฒนานักวิจยัชมุชนในอดีตและปัจจุบนั การวิเคราะห์บทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ 
และน าผลการวิเคราะห์ตนเองทัง้จดุแขง็ จดุท่ีควรปรับปรุงพัฒนา มาพิจารณาความสอดคล้องกับ
ตวัตนในอดุมคติ เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในขัน้ตอ่ไป 

“ที่ผ่านมายงัถือว่ายงัไม่บรรลเุป้าหมายของเรา อย่างกลุ่มเราอยากสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เพ่ือใหค้นไดม้าเรียนรู้ แตต่อนนี้ยงัไปไม่ถึง เรายงัคิดท าเองไม่ไดต้อ้งพ่ึงพาคนอ่ืนมาช่วย” (นกัวิจยั

ชมุชน6) 
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“พ้ืนที่ทีเ่ราจะสะทอ้นความรู้ของเรา เช่น แหล่งเรียนรู้ มนัยงัไม่เป็นรูปธรรม เวลาเราบอกต่อก็ยงั
พูดไดไ้ม่เต็มปากเพราะมนัไม่เห็นภาพ...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

2. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
เป็นการก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการท่ีจะไปสู่เป้าหมายหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนา โดยการก าหนดเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี ้
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการคิด ผ่านการเสริมสร้างทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุ
กนจากแหล่งทุน 2) พัฒนาการปฏิบัติ ผ่านการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
และพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยัของนักวิจัยชุมชน จากนัน้จึง
น าไปสูก่ารลงมือปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล 

“กลุ่มเราเห็นว่าทกัษะทีจ่ะพฒันาคืออยากเขียนโครงการเป็นเพ่ือไปขอทนุมาท า และยงัช่วยฝึกให้
เราท างานเป็นขัน้เป็นตอนดว้ยเพราะโครงการก็มีหวัขอ้ทีเ่ขาก าหนดมาแลว้ เพียงแต่ว่า

รายละเอียดลึกๆ ของแต่ละหวัขอ้นีเ่รายงัท ากนัไม่เป็น” (นกัวิจยัชมุชน2) 

 “อย่างที่บอกว่าเรายงัไม่ค่อยมีความมัน่ใจในตวัเอง ความรู้ที่อบรมมาก็ยงัใช้ไดไ้ม่เต็มที่ การเขียน
โครงการพ่ีว่าจะช่วยเราไดฝึ้ก แลว้ถา้เขียนแลว้เราสามารถเอาไปขอสนบัสนนุจากที่อ่ืนไดน้กัวิจยั

เราก็จะเกิดความมัน่ใจมากข้ึนนะ” (นกัวิจยัชมุชน1) 

3. ลงมือปฏิบัติซ า้ และสะท้อนผล  
เป็นการสร้างประสบการณ์การพัฒนาศกัยภาพนักวิจัยชุมชนด้วยการปฏิบตัิซ า้

หลายๆ ครัง้ เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนา ทัง้นีก้ารเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน
จากการปฏิบัติซ า้ เป็นการปฏิบัติโดย 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ อันประกอบด้วย ท่ี
ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการนึกคิด และประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเห็นอย่างเป็นรูปธรรม 2) การ
เรียนรู้จากการปฏิบตัิ ประกอบด้วย การปฏิบัติซ า้และวิเคราะห์ตนเอง และการปฏิบตัิโดยมีพ่ีเลีย้ง
คอยเติมเตม็ ซึ่งการปฏิบตัิในแตล่ะครัง้จะต้องมีการสะท้อนผลการปฏิบตัิ อนัเป็นการสะท้อนผลทัง้
จากตนเอง และผู้ อ่ืนเป็นคนสะท้อน 
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“พอเราไดฝึ้กฝน ท าบ่อยๆ แลว้ท าเป็นเราก็จะมัน่ใจมากข้ึน นกัวิจยัชุมชนเราก็จะเกิดความเช่ือมัน่
ในตวัเองว่าท าได”้ (นกัวจิยัชมุชน20) 

“พอเราไดใ้หค้วามรู้คนหลายกลุ่มทีเ่ขามาดูงาน เราก็ฝึกตงัเองไปดว้ยไดฝึ้กตัง้แต่เตรียมการ การ
เป็นวิทยากร พูดไปบ่อยๆ ก็เกิดความช านาญพูดไดม้ากข้ึน เม่ือก่อนป้านี่สัน่มากตอนนี้ไม่ค่อย

แลว้ เราก็พูดแบบทีเ่ราท า พอเสร็จก็มาคยุกนัว่าวนันีเ้ป็นยงัไงก็เอาไวป้รับกนัรอบหนา้...” (นกัวิจยั
ชมุชน5) 

4. ไม่ท าตามล าพังหาเครือข่าย  
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคล กลุม่ องค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ

เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชุมชน ซึ่งเครือข่ายมีความเก่ียวข้องทัง้ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรม และ
หลงัการปฏิบตัิกิจกรรม ส าหรับการเช่ือมโยงเครือขา่ยการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนนี ้มีทัง้
เครือข่ายระดบับคุคล ได้แก่ นกัวิจัยชมุชน ชาวบ้านท่ีสนใจ เครือข่ายระดบักลุ่ม ได้แก่ เครือข่าย
จากกลุ่มนักวิจัยชุมชนท่ีมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน คือ กลุ่มศนูย์การเรียนรู้ชุมชนด้านวฒันธรรม
ไทยพวน กลุม่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านเศรษฐกิจบนฐานสิ่งแวดล้อม และกลุม่ศนูย์การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือจากเครือข่ายนัน้ทัง้ในมิติของการร่วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และมมุมอง สนบัสนนุการด าเนินการท่ีจ าเป็น เช่น ด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ 
ด้านองค์ความรู้ เป็นต้น ซึ่งในขัน้หากมีข้อเสนอแนะจากเครือขา่ยท่ีสมเหตสุมผล นักวิจัยชุมชน
ต้องมีความยินดีท่ีจะรับฟังและน าไปปรับปรุงแผนการตา่งๆ เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 

“ตอนนี้เราก็มีเครือข่ายของเรา 3 ศูนย์แลว้ ที่อ่ืนก็เร่ิมเขา้มา อย่าง อบต.ทีนี่่เขาก็บอกนะว่ามีอะไร
ใหเ้ขาช่วยเหลือก็บอกไดเ้ลย...” (นกัวิจยัชมุชน17) 

“กลุ่มเราก็ไดร้ับความช่วยเหลือจากหลายส่วน อย่างเบทาโกร มศว พฒันาที่ดิน เราก็มีเครือข่าย 
เวลาท าอะไรเขาก็มาช่วยเราดู ช่วยสะทอ้นส่ิงทีเ่ราท าเพ่ือใหป้รับใหดี้ข้ึน เราก็มีเครือข่ายตรงนี้” 

(นกัวจิยัชมุชน4) 

จากรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) การคิดอย่างมีพลงั ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีระบบ และคิดแก้ปัญหา 2) ลงมือปฏิบตัิแบบมีสว่นร่วม ได้แก่ ร่วมการวิเคราะห์ปัญหา ร่วม
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วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสังเกตและร่วมสะท้อนผล 3) ส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ ซึ่งน าไปสู่
ความยัง่ยืนตอ่ไป ทัง้นีผู้้ วิจยัจะได้น าเสนอผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดในหวัข้อถดัไป 

 
ตอนท่ี 3.3 ผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงศักยภาพของนักวจิัยชุมชนจากการใช้

รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 
จากการศกึษาผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนจากการใช้รูปแบบการ

เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน พบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ  ประกอบด้วย 1) มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีพลงั 2) มีความสามารถในการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และ3) มี
ทกัษะในการสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ ซึ่งน าไปสูค่วามยัง่ยืนตอ่ไป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

3.3.1 มีความสามารถในการคดิอย่างมีพลัง  
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในมิติการมีความสามารถในการคิดอย่างมีพลงั คือ

การท่ีนกัวิจยัชมุชนได้รับการพฒันาศกัยภาพแล้วเกิดความคิดในเชิงการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็น
ระบบ และคิดแก้ปัญหา ทัง้นีน้กัวิจยัชมุชนได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในมิตกิารมีความสามารถใน
การคิดอย่างมีพลงั ดงันี ้

1) การคิดวิเคราะห์ เป็นสามารถแยกแยะเหตกุารณ์ เร่ืองราวต่างๆ ได้ว่า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความส าคัญอย่างไร มีสาเหตุจากอะไรเพราะอะไร ทัง้นีจ้ากการการ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชุมชนสิ่งท่ีสะท้อนการคิดวิเคราะห์ของนกัวิจยัชมุชน คือ การท่ีนักวิจัย
ชมุชนสามารถค้นหาปัญหา คิดและแยกแยะได้ว่าปัญหานัน้มีความส าคญัยงัไง เพ่ือน ามาวงแผน
และก าหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาตอ่ไป 

“เรามีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนอย่างเราจะพฒันาศูนย์ของเราก็ตอ้งมาช่วยกนัคิดก่อนว่าจะพฒันา
อะไร อย่างที่นอ้งจอยเคยบอกว่า มีอะไรที่ตอ้งท าก่อน ท าหลงั มนัก็คือการเรียงล าดบัของส่ิงทีเ่รา

อยากพฒันา พอไดแ้ลว้เราถึงมาคิดว่าจะท ายงัไงต่อ” (นกัวิจยัชมุชน1) 

“ของเรานะที่ประชุมกนัวนัก่อนก็มาช่วยกนัคิดว่าศูนย์เราจะท าอะไร ก็ตกลงกนัว่าจะพฒันา
สถานที่ก่อน เรามีที่แลว้คือที่บา้นคณุลงุ แต่ฐานต่างๆ ยงัไม่ไดจ้ดัวางจะจะอยู่ตรงไหน เราก็มาท า
ตรงนี้ก่อน แลว้ค่อยเอาเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือมาไวแ้ต่ละฐาน มีหุ่นใส่เส้ือผา้ ตูเ้ก็บเอกสารความรู้ทีเ่รา

จดัหาต่อ...” (นกัวิจยัชมุชน3) 
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2) คิดอย่างเป็นระบบ เป็นการท่ีสามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขัน้
เป็นตอน สามารถท าความเข้าใจโดยค านึงถึงองค์ประกอบนัน้ๆ จากการพฒันาศกัยภาพนักวิจัย
ชมุชนผา่นกิจกรรมตา่งๆ ผู้ ร่วมวิจยัสะท้อนถึงผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้เกิดการคิดอย่างเป็น
ระบบว่า เป็นการคิดวางแผนเพ่ือด าเนินการวิจยัเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาของกลุ่ม ทัง้นีน้ักวิจัย
ชมุชนสามารถเช่ือมโยงการพฒันาตัง้แตก่ารคิดโจทย์ การวางแผนและก าหนดกิจกรรม การปฏิบัติ
และสงัเกต และการสะท้อนผล นกัวิจยัชมุชนร่วมกันวางแผนตลอดทัง้กระบวนการอย่างเช่ือมโยง 
ตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สดุการด าเนินงาน โดยในแต่ละกระบวนการได้มีการก าหนดขัน้ตอนย่อย เช่น 
การวางแผนกิจกรรม มีการก าหนดวิธีการหรือขัน้ตอนการด าเนินการ ทรัพยากรท่ีต้องใช้ สถานท่ี 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

“นี่เราคิดกนัแลว้นะว่าของเรานี่วนัทดลองเปิดเราจะใชต้รงนี้เป็นที่รวมคน เสร็จแลว้ผมก็จะอธิบาย
ภาพรวม แลว้ก็ค่อยพาเดินดูแต่ละฐาน ก็จะมีวิทยากรประจ าอยู่ ตอนนี้ก าหนดไวแ้ลว้แลว้เดี๋ยวเรา
ค่อยมาฝึกการน าเสนอเดีย๋วผมสอนเอง พอเสร็จก็พามารวมอีกทีเพ่ือสรุปและใหเ้ขาสะทอ้นส่ิงที่ได้

เรียนรู้ ถือว่าจบแลว้...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

“ทางทีมเราก็มีการคยุกนันะว่าจะปรับทางเดินทีเ่ช่ือมแต่ละจุด ตอนนี้มนัยงัรกอยูเ่วลาคนมาดูงาน
มนัก็ไม่เช่ือมกนั เราจะปรับตรงนี้ก่อนแลว้ค่อยไปท าส่วนอ่ืน วางไวว่้าจะเร่ิมท าพร้อมๆ กบัการ

ปรับปรุงฐาน ตอนนี้เราก็ก าหนดแลว้ว่าใครจะเป็นวิทยากรประจ าฐาน...เสร็จแลว้ก็ค่อยมาดูกนัว่า
จะน าเนออะไรตามเวลาที่เราวางแผนไว.้..” (นกัวิจยัชมุชน4) 

3)  คิดแก้ปัญหา เป็นการคิดเพ่ือขจัดสิ่งท่ีไม่สมดลุ น าไปสู่ความสมดุล
หรือสิ่งท่ีเราคาดหวงั นักวิจัยชุมชนสะท้อนการเป็นผู้ ท่ีคิดแก้ปัญหาจากการได้พัฒนาศกัยภาพ
นกัวิจยัชมุชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้การฝึกปฏิบตัิการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การคิดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน การพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ ท่ีนกัวิจัยชุมชนได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหา
ตัง้แต่การค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสิ่งท่ีปรารถนาจะพัฒนา วางแผนและค้นหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหา โดยนักวิจยัชมุชนสะท้อนถึงการค้นหาวิธีการแก้ไขจากหลากหลายวิธี
ก่อนตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เรียนรู้และสอบถามจากผู้ รู้ ค้นหาข้อมลูจากเทคโนโลยี 
โดยการตัดสินใจเลือกอยู่บนพืน้ฐานความเป็นไปได้และภายใต้บริบทของพืน้ท่ี แล้วจึงลงมือ
แก้ปัญหาหรือพฒันาตามวิธีการท่ีเลือกนัน้ 
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“เราอยากใหต้รงนีเ้ป็นศูนย์การเรียนรู้ในเร่ืองเกษตรอินทรีย์ ก็เร่ิมเรียนรู้การท าปุ๋ ยที่ไดม้าตรฐาน 
เรียนรู้จากเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้จากเฟสบุ๊คของหมาวิทยาลยัแม่โจด้ว้ย เร่ืองการท าปุ๋ ยไม่กลบั
กองนี่ ... ตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้ ก็น ามาพฒันาที่นี่พร้อมๆกบัโครงการของนกัวิจยัแหละ เราก็เลือก

อนัที่เหมาะกบัเราแลว้ก็ค่อยๆท าค่อยๆพฒันาวิธีไป” (นกัวจิยัชมุชน1) 

“เห็นว่ามนัเป็นปัญหาของชุมชน ปกติเราก็เก็บขยะไวข้ายอยู่แลว้เพียงแตย่งัไม่มีการรวมกลุ่ม ไม่มี
ใครเขามาท าหรอกส่งเสริมการออมอะไรแบบนี้ ท ายาก เราก็มาคิดกนัว่าจะท ายงัไง ผมก็เร่ิมจาก
การไปใหค้วามรู้ชาวบา้นเร่ืองขยะก่อน แลว้ค่อยชวนเขาเป็นสมาชิก พอเขาเห็นปัญหา เห็น

ความส าคญัเขาก็เร่ิมมาร่วมกบัเรา ทีนี้มนัก็ขยายผลไปเร่ือยๆ...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

3.3.2 มีความสามารถในการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในมิติมีความสามารถในการปฏิบตัิอย่างมีสว่นร่วม 

คือการท่ีนกัวิจยัชมุชนได้ลงมือท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชน ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม และสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในชุมชน ประกอบด้วย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วม
วางแผน ร่วมลงมือปฏิบตัิ ร่วมสงัเกต และร่วมสะท้อนผล ผลลพัธ์ท่ีสะท้อนการลงมือปฏิบัติแบบมี
สว่นร่วมของนกัวิจยัชุมชนจากกิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชนและสง่ผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พฒันาชุมชนของกลุ่ม กิจกรรมการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั นกัวิจยัชมุชนมีสว่น
ร่วมในทุกขัน้ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและเลือกประเด็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
วางแผนและก าหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกัน ด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหา ร่วมกันสงัเกตและ
สะท้อนผลการปฏิบตัิ 

ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบตัิแบบมีส่วนร่วมในมิติของการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เกิดการรวมกันของคนท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการสร้างรายได้ให้แก่
ชมุชน 

1) เกิดการรวมกันของคนท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน คือนักวิจัยชุม ชนท่ี
ต้องการแก้ปัญหาหรือพฒันาในเร่ืองเดียวกนัก็จะรวมกลุม่กนั จากกิจกรรมก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มด้านวฒันธรรม กลุ่มด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนเพ่ือฝึกฝนการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
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ผา่นกิจกรรมพฒันา 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ขยายผลธนาคารขยะประชารัฐสูค่วามยัง่ยืนของชมุชน 2) 
พฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ3) พฒันาแหลง่เรียนรู้ด้านวฒันธรรม  

“ของแบบนี้มนัตอ้งมีใจมาก่อนนะ ไม่ใช่ใครจะไปก็ได ้ก็ตอ้งไปคน้หาคนมีใจก่อนมาร่วมกนัท า 
และก็ตอ้งอยากท าในเร่ืองเดียวกนั...” (นกัวิจยัชมุชน11) 

“เราอยากต่อยอดจากตรงนี ้และอยากท าใหต้รงนี้เป็นศนูย์การเรียนรู้และท าศนูย์เรียนรู้ในเร่ืองของ
ขยะอินทรีย์ เอาขยะอินทรีย์มาเพ่ิมมูลค่า ก็เลยมาเป็นโครงการต่อยอดมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และ

แต่ละฐานต่อเนื่องกนั”  (นกัวจิยัชมุชน12) 

2) เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชน 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม

ประการหนึ่ง คือสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทัง้รายได้ท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น มูล
ไส้เดือน ถ่านดบักลิ่น สบู่จากมะนาว เป็นต้น และรายได้ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มธนาคารขยะ เกิด
รายได้จากการขายขยะและส่ิงประดิษฐ์จากขยะ  

“มนัเพ่ิมรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน อย่างของพ่ีท าส่ิงประดิษฐ์จากซองกาแฟอยู่แลว้ ตอนนีใ้น
สมาชิกก็จะมีรายไดเ้พ่ิม มีอาชีพเพ่ิม เราเขา้ใจเร่ืองการคดัแยกขยะ ท าใหเ้ม่ือมีการคดัแยกรายได้

มนัก็ดีข้ึน” (นกัวจิยัชมุชน21) 

“ตอนนี้เรามีผลิตภณัฑ์ปุ๋ ย มีสบู ่มีถ่านดบักล่ิน ทีเ่ป็นรายไดเ้สริม ของพ่ีณาก็ขายมะนาวใหพ่ี้รุ่งไป
ท าน ้ามะนาว แลว้ตอนนี้พ่ีณาเขาก็มีผลิตภณัฑ์สบูจ่ากมะนาวของเขา” (นกัวจิยัชมุชน12) 

3.3.3 มีทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ 
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในมิติของการมีทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้สู่

สาธารณะ คือการท่ีนักวิจัยชุมชนได้เสริมสร้างศักยภาพจากกิจกรรมต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ท่ี
เพียงพอส าหรับการสง่ตอ่ไปยงัผู้ อ่ืน ผา่นศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยัของนกัวิจยั โดยมิติของ
การสง่ตอ่องค์ความรู้แตล่ะประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ส่งต่อความรู้ ผู้ท าหน้าท่ีในการส่งต่อองค์ความรู้หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ 
หรือวิทยากร คือนักวิจัยชุมชนประจ าศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
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วฒันธรรม ศนูย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐานสิ่งแวดล้อม ศนูย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ท าหน้าท่ีในการสง่ตอ่ความรู้ให้ทัง้ผู้ ท่ีมาเย่ียมชม เรียนรู้ ศกึษาดงูาน และสง่ตอ่องค์ความรู้ภายใน
กลุม่สมาชิกศนูย์การเรียนรู้ 

 “นกัวิจยัชุมชนเรานี่แหละเป็นวิทยากร เป็นคนทีใ่หค้วามรู้ อย่างฐานผมมี 4 ฐาน ก็จะแบ่งกนัคน
ละฐาน ตามคนทีถ่นดัที่สดุ แตท่กุคนก็ตอ้มาเรียนรู้ฐานอ่ืนดว้ยเผ่ือใครไม่อยู่จะไดแ้ทนกนัได”้ 

(นกัวจิยัชมุชน2) 

“วฒันธรรมเรานี้มี 5 ฐานนะ ป้าก็จะแบ่งกนัฐานละ 2-3 คน โดยไม่ใหซ้ ้ากนั ตามความถนดัของ
แต่ละคน เขาก็จะเลือกกนัเอง แลว้เราก็มาฝึกการน าเสนอกนั...” (นกัวจิยัชมุชน16) 

2) ผู้รับความรู้ ผู้รับความรู้มีทัง้ภายในกลุม่ คือสมาชิกของศนูย์การเรียนรู้เอง 
เพ่ือให้มีองค์ความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดสูผู่้ อ่ืนได้ในทกุฐานการเรียนรู้ และภายนอกกลุม่ หรือบคุคล
ทั่วไป คือผู้ ท่ีมาศึกษาดงูาน มาเรียนรู้ เช่น ประชาชนทั่วไป หน่วยงานท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถาบนัการศกึษา เป็นต้น 

“เราถ่ายทอดใหก้บัคนขา้งนอกที่มาดูงาน และที่เขาเชิญเราไปก็มี อย่างของศูนย์ว่ิงแวดลอ้มก็มีคน
มาดูงานประจ า ทัง้ อบต. โรงเรียน และท่านประธานกลุ่มก็ออกไปเป็นวิทยากรขา้งนอกดว้ย”  

(นกัวจิยัชมุชน17) 

“คนทีเ่ขามาเรียนรู้มาขอขอ้มูลจากเรานะมีทัง้นกัศึกษาพยาบาล นิสิตจากมหาวิทยาลยั และก็
นกัท่องเที่ยวก็มี เขาอยากรู้เร่ืองอะไรเราก็จะใหไ้ปหาคนที่เขาถนดั อย่างฮีต12คอง14มาที่ป้า เรือง

ประวติัชุมชนไปที่ลงุ...” (นกัวิจยัชมุชน6) 

“นี่เดียวอาทิตย์หนา้จะมีจากชลบรีุ เขามาใหเ้ราพาดูฐานเรียนรู้ เขาอยากรู้กระบวนการว่าเราท า
ยงัไง พ่ีมลก็นดัพี่ณากบัป้าเพ็ญใหม้าช่วยกนั” (นกัวิจยัชมุชน1)  

3) องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด คือเนือ้หาขององค์ความรู้ เป็นการถ่ายทอดเนือ้หา
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ เป็นเนือ้หาเฉพาะของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ เช่น เนือ้หาทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีไทยพวน เนือ้หาด้านการจดัการขยะในชุมชน เนือ้หาด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งแตล่ะ
ศนูย์การเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้ย่อยท่ีแตกตา่งกนัไป นอกจากนีย้งัมีเนือ้หาของการวิจยัท่ีสอดแทรก
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อยู่กับแต่ละศนูย์การเรียนรู้ เช่น กระบวนการการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ท่ีใช้
กระบวนการวิจยั การพฒันาทีมวิทยากรท่ีเป็นนกัวิจยัชมุชน เป็นต้น ท าให้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนทัง้ 
3 แห่งนีม้ีความแตกต่างจากศนูย์การเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเนือ้หาองค์ความรู้มีการสอดแทรกเนือ้หาของ
กระบวนการวิจยัด้วย 

“เราใหค้วามรู้เขาไม่เพียงแต่เร่ืองทีเ่ขาสนใจเท่านัน้ อย่างนกัศึกษามาเขาก็จะไดรู้้เร่ือง
กระบวนการวิจยัดว้ย เราก็จะน าเสนอการพฒันาฐานการเรียนรู้ว่ามีการคิด วางแผน ลงมือท า มี

การประเมินผลอะไรแบบนี้” (นกัวิจยัชมุชน1) 

“เวลาเขามาเรียนรู้หรือที่ผมไปน าเสนอเขาตามทีเ่ขาเชิญ เราก็จะไดเ้ล่าทีม่าของศูนย์ดว้ยว่ามา
จากการท าวิจยัของชาวบา้นเรานะ ผมก็จะบอกเขาก่อนเขา้เร่ืองขยะตลอด...” (นกัวจิยัชมุชน2) 

วิธีการส่งต่อองค์ความรู้ ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการวิจัยของนักวิจัย
ชมุชน มีวิธีการสง่ตอ่องค์ความรู้ทัง้การบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบตัิ 

“เราวางแผนไวคื้อภายในฐานเราจะน าเสนอทัง้การบรรยายและใหฝึ้กท า อย่างจุลินทรีย์จาวปลวก
ก็จะใหค้นที่มาเยี่ยมชมไดฝึ้กท าจริงๆ ก็จะเตรียมอปุกรณ์ไวใ้ห ้ฐานอ่ืนก็เหมือนกนั ยกเวน้แตเ่ผา

ถ่านกบัไสเ้ดือนที่ไม่ไดใ้หท้ า” (นกัวิจยัชมุชน8) 

“เราจะมีขวด มีกระดาษไวใ้หเ้ขาไดล้องฝึกแยก พอใหค้วามรู้แลว้ก็ใหเ้ขามาลองแยก ถา้ท าถูก
หมดเราก็มีของรางวลัทีป่ระดิษฐ์จากขยะนี่แหละใหเ้ขา” (นกัวิจยัชมุชน17) 

“เรามีทัง้หมด 5 ฐาน เวลาคนมาดูงานก็จะใหเ้ขาฟังตรงกลางก่อนแลว้ก็พาเดินดใูหเ้ขาถาม และ
ไดล้องท า อย่างฐานอาหารก็ใหล้องท าเลย การแต่งกายก็ฝึกนุ่งผา้...” (นกัวจิยัชมุชน20) 

การส่งต่อองค์ความรู้ นอกจากจะท าในลักษณะของการจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจได้เข้ามาศกึษาเรียนรู้แล้ว สิ่งท่ีสะท้อนการสง่ตอ่ความรู้สูค่วามยัง่ยืนอีกสว่น
คือ การส่งต่อความรู้สู่เยาวชนในโรงเรียนและชุมชน และชาวบ้านในชุมชน และการเช่ือมโยง
เครือขา่ยความร่วมมือ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) การส่งต่อความรู้สู่เด็กและเยาวชน และสมาชิกในชมุชน เป็นการ
ส่งต่อองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติต่อ ในลกัษณะของพ่ีสอนน้อง โดยเร่ิมจากนักวิจัย
ชมุชนเป็นพ่ีเลีย้งให้แก่นกัเรียนในโรงเรียน สมาชิกในชมุชนท่ีสนใจ สอนกระบวนการและฝึกปฏิบตัิ 
และมีการติดตามผลโดยนกัวิจยัชมุชนพ่ีเลีย้ง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปฏิบตัิจริงท่ีโรงเรียน
หรือท่ีบ้าน 

“นอกจากเราจะมีฐานเรียนรู้แลว้ เรายงัใหค้วามรู้แบบการเป็นพ่ีเล้ียงดว้ย คืออย่างชาวบา้นเขา
สนใจปุ๋ ยมาขอเรียนรู้กบัเรา เขาก็มาหาเราก็ใหค้วามรู้ใหอ้ปุกรณ์เขาไปท าแลว้ก็ตามไปดูทีบ่า้น 
อย่างของโรงเรียนก็เหมือนกนั หลงัจากเด็กมาเรียนรู้กบัเราแลว้ก็ใหอ้ปุกรณ์เขาไปแลว้ก็ตามไป
สอน ไปเป็นพ่ีเล้ียงใหที้่โรงเรียน ตอนนีเ้ขาก็เอากลบัไปท าที่บา้นดว้ย...” (นกัวิจยัชมุชน1) 

2) ส่งต่อความรู้ในฐานะห้องเรียนมีชีวิต ศนูย์การเรียนรู้ชุมชนทัง้ 3 
แห่ง นอกจากจะเป็นศนูย์การเรียนรู้ให้ผู้ ท่ีสนใจได้เข้ามาเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ แล้ว ยัง
เป็นห้องเรียนมีชีวิตส าหรับนกัเรียน นิสิตนกัศกึษา ได้มาเก็บข้อมลู ทดลอง และฝึกปฏิบัติ เช่น ใช้
เป็นห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตได้ท าโครงการพัฒนาชุมชน ห้องเรียนส าหรับนิสิตระดับ
บณัฑิตศกึษาในการฝึกเก็บข้อมลูชมุชนตามสาขาท่ีเรียน เป็นต้น 

“มีนกัศึกษา นกัเรียนมาหาขอ้มูลกบัเราตลอด อย่างเขาสนใจเร่ืองสขุภาพเขาก็จะมา เราไม่เฉพาะ
ใหค้วามรู้แค่คนที่มาศึกษาดูงานอย่างเดียว แต่เราใหค้นมาเก็บขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ ดา้น

สขุภาพและอ่ืนๆ ที่เขาสนใจ” (นกัวิจยัชมุชน15) 

“อย่างอาจารย์เขาก็พานิสิต ป.โท มาเก็บขอ้มูลชุมชน ขอ้มูลการท าเกษตรอินทรีย์ เขามาใหเ้ราท า
ใหดู้แลว้เขาก็เก็บขอ้มูลไป...” (นกัวิจยัชมุชน4) 

3) เช่ือมโยงเครือข่าย การเช่ือมโยงเครือข่ายเป็นการด าเนินงานท่ี
สะท้อนให้เห็นวา่นกัวิจัยชมุชนไมไ่ด้เดินเพียงล าพงั ยงัมีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคสว่นตา่งๆ 
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ทัง้ในการปฏิบัติและการเป็นท่ีปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ 
ทรัพยากร องค์ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัง้ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม องค์กร หน่วยงาน 
หรือชมุชน เพ่ือเกิดการท างานร่วมกนั  
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3.1) เครือข่ายระดบับุคคล คือการขยายไปสูส่มาชิกในชมุชนทัง้
ระดบัการปฏิบัติและการเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะนักวิจัย โดยนักวิจัยชุมชนสามารถเช่ือมโยง 
ชกัชวนให้สมาชิกในชมุชนท่ีสนใจเข้ามาร่วมเป็นนกัวิจยัชมุชนด้วย 

“อย่างพ่ีเพ็ญเม่ือก่อนแกก็ไม่ไดม้าเป็นวิทยากรนะ พ่ีแมวจา้งมาช่วยงานแต่พอมาแกก็ท าปุ๋ ยหมกั 
พอท าเป็นก็ช่วยพ่ีเวลามีคนมาดูงาน ไม่มีคนช่วยพ่ี แกเหน็แกก็ท าตามและก็กลายมาเป็นพูดเก่ง

เลย และก็เป็นวิทยากรประจ าฐานปุ๋ ยหมกัไม่กลบักอง” (นกัวิจยัชมุชน1) 

“อย่างตาลนี้ก็มาใหม่ เม่ือก่อนไม่เป็นเลยก็ดึงมาช่วยเร่ือยๆ มาฝึก ตอนนี้เร่ิมเป็น เขาเป็นคนรุ่น
ใหม่ก็จะไดม้าท าต่อจากเรา...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

3.2) เครือข่ายระดับกลุ่ม เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายของทัง้ 3 
ศนูย์การเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน แต่สามารถเช่ือมโยงการท างานเพ่ือเกือ้กลูกันได้ เช่น 
เช่ือมโยงศนูย์การเรียนรู้กบัผู้มาศึกษาดงูาน บอกเลา่ความเป็นเครือขา่ยเพ่ือให้ผู้ เข้ามาได้รับทราบ
ข้อมลูและอาจเกิดการเช่ือมโยงการเรียนรู้มาสูศ่นูย์การเรียนรู้อ่ืน 

“เวลามีคนมาดูงานที่เรานะผมก็จะบอกต่อว่ามีอีก 2 ที่ใกล้ๆ เรา เป็นเร่ืองวฒันธรรมอยู่เกาะหวาย
เรานี่แหละ กบัเกษตรอินทรีย์อยูที่่หนองแสงไม่ไกล ถา้เขาสนใจก็ไปดูได”้ (นกัวิจยัชมุชน2) 

3.3) เครือขา่ยระดบัองค์กร นกัวิจยัชมุชนมีการเช่ือมโยงเครือขา่ย
ระดบัองค์กรเพ่ือให้เข้ามามีส่วนสง่เสริมสนบัสนนุทัง้ทาด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และเป็นพ่ีเลีย้ง
ส าหรับการปฏิบตัิกิจกรรมของศนูย์การเรียนรู้ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้การสนบัสนุน
งบประมาณในการพัฒนาศนูย์การเรียนรู้ องค์กรท่ีท าธรุกิจในชมุชน สนบัสนนุการเป็นพ่ีให้แก่การ
จดักิจกรรมของศนูย์การเรียนรู้ สนับสนุนทัง้ทรัพยากรและองค์ความรู้ หน่วยงานภาควิชาการ ท่ี
เน้นการสนบัสนนุด้านองค์ความรู้  
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“ตอนนี้เราก็มีเบทาโกร มีพฒันาที่ดินจงัหวดั ที่เขา้มาเป็นเครือข่ายกบัเรา มาคอยช่วยเหลือเป็นพ่ี
เล้ียง มี มศว ที่ดูแลเรามาตลอดนะคะ เราก็อาศยัเครือข่ายนี่แหละใหช่้วยเหลืออนัไหนที่เรายงัไม่มี 
อย่างนอ้งโจ้เบทาโกรเขาก็จะมาเป็นพ่ีเล้ียงใหเ้วลามีกิจกรรมเขาก็เขา้มา...” (นกัวิจยัชมุชน1) 

“ตอนนี้ผมก็มีเครือข่ายของทอ้งถ่ิน โรงเรียนที่เวลาเราท าอะไรเขาก็จะถามว่ามีอะไรใหช่้วยไหม 
แลว้ก็ มศว อีกหลายๆ คณะทีเ่ขา้มาช่วยเหลือในดา้นความรู้...” (นกัวิจยัชมุชน2) 

3.3.4 เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงทัง้มิติ มีความสามารถในการคิดอย่างมีพลงั  มี

ความสามารถในการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และมีทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ 
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นความยั่งยืนในมิติของการพึ่งตนเองได้ และความยั่งยืนใน
มิติของการรวมกลุม่อย่างมีพลงั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) ความยัง่ยืนในมิติการพึ่งตนเองได้ 
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีน ามาสู่ความยั่งยืนในมิติของการพึงตนเองได้ 

นักวิจัยชุมชนสะท้อนการพึ่งตนเอง ว่าคือการท่ีนักวิจัยชุมชนสามรถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
พฒันาหรือแก้ปัญหาของชมุชนโดยอาศยักระบวนการวิจยัได้ด้วยกลุม่นกัวิจยัชมุชน มีความเข้าใจ
ในหลกัการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และสามารถด าเนินการได้โดยลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก เช่น มีความสามารถในการค้นหาปัญหา ระบุปัญหา วางแผนการด าเนินกิจกรรม สร้าง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การสะท้อนผล และปรับปรุงการปฏิบัติ ซึ่งด าเนินการโดย
นกัวิจยัชมุชน น าไปสูค่วามส าเร็จในการแก้ปัญหานัน้ได้ สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ทัง้
ในด้านสงัคมวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม 

“ที่เราไดพ้ฒันาจนตอนนี้ศูนย์การเรียนรู้เราเป็นที่รู้จกัระดบัหน่ึง ก็ท าใหเ้ร่ิมคิดว่าสามารถท าได้
ดว้ยตวัเอง พอมีปัญหาอ่ืนเราก็ใช้กระบวนการวิจยันี่และเป็นตวัเดินในการแก้ปัญหา” (นกัวจิยั

ชมุชน3) 
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“ตอนนี้นกัวิจยัชุมชนเราสามารถท าวิจยัไดแ้ลว้ พฒันาจนเป็นศนูย์การเรียนรู้ของชุมชน ท าใหชี้วิต
เราดีข้ึน มีวฒันธรรมทีเ่ขม้แข็ง มีกลุ่มธนาคารขยะ มีการักษาส่ิงแวดลอ้มโดยใช้เกษตรอินทรีย์...” 

(นกัวจิยัชมุชน1) 

2) ความยัง่ยืนในมิติการรวมกลุม่อย่างมีพลงั  
การรวมกลุม่อย่างมีพลงั เป็นสิ่งท่ีสะท้อนความยัง่ยืนจากการเสริมสร้าง

ศักยภาพนักวิจัยชุมชนประการหนึ่ง เน่ืองจากนักวิจัยชุมชนเกิดการรวมกลุ่มได้ด้วยตนเอง 
หลงัจากท่ีเร่ิมต้นผู้ วิจยัเป็นผู้รวมกลุม่คน แตเ่มื่อได้รับการเสริมสร้างศกัยภาพ ได้รับการฝึกฝนจนมี
ประสบการณ์ นกัวิจัยชมุชนสามารถรวมกลุม่คนท่ีเข้ามาขบัเคลื่อนได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีเข้า
มาด้วยความสมคัรใจและมีความปรารถนาในการพัฒนาชุมชน ท าให้เป็นกลุ่มท่ีมีพลังในการ
ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งการรวมกลุ่มท่ีสะท้อนความยั่งยืนนีม้ีทัง้กลุ่มภายในชุมชน กลุ่มระหว่าง
ชมุชน และองค์กร หน่วยงานภายนอกชมุชน ท่ีเข้ามาหนนุเสริมการด าเนินงานของนกัวิจยัชมุชน 

“เม่ือเรามีการด าเนินการก็ตอ้งพยายามชวนคนทีย่งัไม่เขา้ร่วมเขา้มา เพ่ือใหเ้กิดผูสื้บทอดและมี
เครือข่าย อย่างธนาคารขยะก็พยายามดึงคนใหม่ๆเขา้มาท างาน ใหไ้ดเ้รียนรู้และสืบทอดต่อไป...” 

(นกัวจิยัชมุชน2) 

“มองหาคนที่มีความคิดคลา้ยๆกนั และดึงเขาเขา้มาช่วยงาน เร่ิมจากพูดใหเ้ขาฟังถา้เขาสนใจก็
ชวนมาดเูราท า พอเขาเหน็ก็อยากท าก็เขา้มามีส่วนร่วม ทีนี้เวลาท าอะไรเขาก็จะมาช่วย” (นกัวจิยั

ชมุชน4) 

“หน่วยงานขา้งนอกก็ตอ้งใหค้วามส าคญั ไปสร้างเครือข่ายไว ้เชิญเขามาดูว่าเราท าอะไร หรือเขา
มีงานใหเ้ราช่วยก็ไป เวลาที่เราขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็มาให.้..” (นกัวจิยัชมุชน13) 

จากผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน จะเห็นได้
วา่กระบวนการทัง้ 4 กระบวนการจากรูปแบบมีฐานมาจากชาวบ้านท่ีมีพืน้ฐานของการท างานวิจัย
ชมุชน หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัชมุชน จึงท าให้เกิดกระบวนการพฒันาท่ีสง่ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ในระดบัของการคิด การลงมือปฏิบัติ และการสง่ตอ่องค์คามรู้ ซึ่งน าไปสู่
ความยั่งยืน ดงันัน้รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชมุชนนีจ้ึงเป็นรูปแบบท่ีสามารถน าไป
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ประยกุต์ใช้กบัชาวบ้านท่ีมีพืน้ฐานการวิจยัชมุชน ภายใต้บริบทและสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกบัพืน้ท่ี
ด าเนินการวิจยันี ้
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชมุชนอ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก ครัง้นี ้ผู้ วิจยัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 
ศกึษาต้นแบบการพฒันานักวิจยัชมุชน และระยะท่ี 2 ระยะของการปฏิบตัิการวิจัยแบบมีสว่นร่วม
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน  

การน าเสนอในบทนีผู้้ วิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี 1 สรุป
ผลการวิจยั ส่วนท่ี 2 การอภิปรายผล ซึ่งแบ่งการอภิปรายออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 
กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชมุชน และตอนท่ี 2 ผลการ
สงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวจิัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชมุชน โดยอาศยั

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม ผลการศกึษาพบว่า รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัย
ชมุชนประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) ค้นหาตนเอง โดยการสะท้อนตวัตนในอดุมคติ และ
วิเคราะห์ตนเอง 2) การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ปฏิบัติซ า้และสะท้อนผล และ4) ไม่ท าโดย
ล าพัง ค้นหาเครือขา่ย  และผลจากรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ประกอบด้วย 1) 
มีความสามารถในการคิดอย่างมีพลงั 2) มีความสามารถในการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และ3) มี
ทกัษะในการสง่ตอ่องค์ความรู้ อนัจะน าไปสูค่วามยัง่ยืนทัง้ในมิติการพึ่งตนเองได้ และการรวมกลุม่
อย่างมีพลัง  ทัง้นีผู้้ วิจัยได้น าเสนอข้อสรุปจากการวิจัย 2 ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย 1) 
กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน 2) ผลการสงัเคราะห์
รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงันีร้ายละเอียดตอ่ไปนี  ้

ตอนท่ี 1 กระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิย
ชุมชน 

การน าเสนอข้อสรุปของกระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพ
นกัวิจัยชมุชน ผู้ วิจยัน าเสนอจากข้อค้นพบ 2 สว่น ได้แก่ 1) กระบวนการพฒันานักวิจัยชมุชนจาก
พืน้ท่ีต้นแบบ ซึ่งผู้ วิจัยได้น าข้อค้นพบจากการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
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ศกัยภาพนักวิจยัชมุชนในงานวิจัยนี ้โดยน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
นกัวิจัยชุมชนในวงรอบท่ี 1 ของการปฏิบัติการวิจัย และ2) กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ผลการศกึษาปรากฏผลดงัข้อสรุปตอ่ไปนี ้

1.1 กระบวนการพัฒนานักวจิัยชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบ 
จากการศกึษาพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมีการพัฒนานักวิจยัและใช้กระบวนการวิจยัในการ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดยท าการศึกษาทัง้จากพืน้ ท่ีปฐมภูมิและพืน้ ท่ีทุติยภูมิ  เพ่ือ
ท าการศกึษากระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผลจากการพฒันานกัวิจยัชมุชน และปัจจยัเง่ือนไข
ท่ีท าให้ส าเร็จ ข้อค้นพบจากการศกึษา ดงันี ้

1.1.1 กระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชน ผลการศกึษากระบวนการพฒันานกัวิจยั
ชมุชนพบผล 9 ขัน้ตอน ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์และจดักลุม่โดยแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ได้แก่ 1) 
ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลงั ประกอบด้วย รวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั เสริมสร้างความเช่ือมัน่ใน
ศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่ เร่ืองยาก 2) ขัน้การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย สร้างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม เรียนรู้จากการปฏิบัติ: ไปอย่างมวยวัด 
วิเคราะห์ตนเองหาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ และปฏิบัติซ า้ท าอย่างมีหลกัการและฐานคิด และ3) ขัน้การ
สงัเคราะห์ผลและสง่ต่อ ประกอบด้วย ร่วมกันคิดประมวลผลข้อมลูรวบยอด และน าเสนอเผยแพร่
สูส่าธารณะ 

1.1.2 ผลการพัฒนานกัวิจัยชมุชน จากการศึกษาพบผลจากการพัฒนานักวิจัย
ชมุชน 2 ระดบั ได้แก่ ผลระดบับคุคล และผลระดบัชมุชน ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.2.1 ผลระดับบุคคล คือผลจากการพัฒนานักวิจัยชุมชน ท่ีเกิดกับตัว
บุคคลซึ่งเป็นนักวิจัยชุมชน ได้แก่  1) เกิดความรู้ อนัได้แก่ ความรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัย รู้ว่า
งานวิจยัใช้แก้ปัญหาได้ 2) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สกึ อนัได้แก่ ด้านความคิด คือ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง คิดว่างานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก คิดอยากแห้ปัญหาและพัฒนา
ชมุชน คิดใช้เหตแุละผลในการแก้ปัญหา ด้านความรู้สกึ อนัได้แก่ เกิดความรู้สกึดีตอ่งานวิจยั รู้สึก
เห็นคุณค่าของการวิจัย รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้ชุมชน ด้านความพร้อมในการน าความรู้สูก่ารปฏิบัติ อนัได้แก่ พร้อมท่ีจะเสียสละ
เวลาเพ่ือส่วนรวม พร้อมท่ีจะรับฟังอย่างใส่ใจ และปรับปรุงให้ดีขึน้ พร้อมท่ีจะลงมือท าวิจัยอย่าง
จริงจงั 3) เกิดทกัษะ อนัได้แก่ การฟัง การตัง้ค าถาม การเขียน การส่ือสารถ่ายทอด  
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1.1.2.2 ผลระดบัชุมชน คือผลจากการพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับชุมชน ได้แก่ 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
ความสมัพันธ์ของคนในชุมชนดีขึน้ วฒันธรรมชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานเพ่ือ
สงัคมมากขึน้ 2) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ คือเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชมุชน และ 3) เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหาและเกิดการฟืน้ฟ ูอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมชมุชน 

1.1.3 ปัจจยัเง่ือนไขความส าเร็จ คือเหตผุลท่ีท าให้การด าเนินการพฒันานกัวิจัย
ชมุชน หรือการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาชมุชนประสบความส าเร็จ จากการศกึษาพบ
ปัจจยัเง่ือนไขท่ีน าไปสูค่วามส าเร็จ 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัจจยัเง่ือนไขด้านบุคคล ประกอบด้วย มี
นกัวิจยัชุมชนผู้ ร่วมอดุมการณ์ มีพ่ีเลีย้งมาหนุนเสริม และมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน 2) 
ปัจจยัเง่ือนไขด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย มีพืน้ท่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และมีการหนนุเสริมด้านองค์ความรู้ 

 
1.2 กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย

ชุมชน  
กระบวนการสร้างและพฒันานักวิจยัชมุชน ผู้ วิจยัอาศยัวงจรปฏิบตัิการตามแนว

ทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการศึกษา ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1 ศกึษาผลจากกระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชนจากพืน้ท่ีต้นแบบ จากพืน้ท่ี
ปฐมภแูละพืน้ท่ีทตุิยภมูิ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันานกัวิจยัชมุชน 

1.2.2. ศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย เพ่ือท า
ความเข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ และความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของนกัวิจยัชมุชน 

1.2.3 ด าเนินการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ดงันี ้
1.2.3.1 ขัน้การวางแผน ผู้ วิจยัเร่ิมการวางแผน โดยการน าเสนอผลการศกึษา

ความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพของนักวิจัยชุมชน และผลการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบ แก่ผู้ ร่วม
วิจยัเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพนกัวิจัยชุมชน 
จากนัน้จึงร่วมกนัก าหนดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากประเดน็ท่ีคาดหวงั ทัง้ผลลพัธ์ระยะสัน้และ
ผลลพัธ์ระยะยาว  จากนัน้จึงร่วมกนัก าหนดกิจรรมท่ีจะน าไปสูก่ารบรรลผุลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 
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1.2.3.2 ขัน้ปฏิบัติการ การสงัเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ ในขัน้นีผู้้ วิจัย
และผู้ ร่วมวิจัยด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้ร่วมกันก าหนดในขัน้วางแผน ผู้ วิจัยท าการสงัเกตการณ์
ปฏิบตัิแตล่ะกิจกรรม เมื่อเสร็จแตล่ะกิจกรรมผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยัร่วมกนัสะท้อนผลการปฏิบตัิ เพ่ือ
สะท้อนผลความส าเร็จ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแก้ไข น าไปสู่การวางแผนและก าหนดกิจกรรมในวงรอบ
ถดัไป และเข้าสูก่ารปฏิบตัิ การสงัเกต และสะท้อนผลการปฏิบตัิ ในวงรอบถดัไป 

1.2.4 ผลการศกึษากระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพ
นกัวิจยัชมุชน  

จากกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน พบว่าท าให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ได้แก่ มิติความรู้ความเข้าใจ มิติอารมณ์
ความรู้สกึ และมิติด้านพฤติกรรม ซึ่งผลการศกึษาแตล่ะวงรอบ ปรากฏผลดงันี ้

1.2.4.1 วงรอบท่ี 1 ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีคาดหวงั ทัง้ 3 
ผลลพัธ์ ด้วยกิจกรรมดงันี ้

1) ทกัษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจากแหลง่ทุน กิจกรรมเพ่ือ
น าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีคาดหวงันีม้ี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาชุมชน 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือชมุชน และกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและ
พฒันาโครงการวิจัยอย่างมีพลงั โดยแตล่ะกิจกรรมมีจุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีตา่งกัน ดงันี ้
1) กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาชุมชน เน้นการเปลี่ยนด้านความรู้ความเข้าใจ 
ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรมนี ้คือการเปลี่ยนด้านความรู้ความเข้าใจ คือมีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยมากขึน้ เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาเพ่ือ
ชมุชน เปลี่ยนด้านพฤติกรรม คือมีความคิดเป็นระบบ  2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบังานวิจยัเพ่ือชมุชน เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรม
นี ้มิติความรู้ความเข้าใจ คือมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือ 
เจตคติท่ีดีตอ่การท างานเพ่ือชมุชน และเจตคติท่ีดีตอ่งานวิจยั 3) กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพฒันา
โครงการวิจยัอย่างมีพลงั กิจกรรมนีเ้น้นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมนี ้คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือมีความเข้าใจในกระบวนการวิจยัมากขึน้ ด้านอารมณ์
ความรู้สึก คือเกิดความภาคภมูิใจ ด้านพฤติกรรม คือคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ มีทกัษะการเขียน
ข้อเสนอโครงการ 
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2) มีการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงันีม้ี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ี
ต้นแบบสูก่ารการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรมสร้างความเข้าใจการ “การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม” และลงมือปฏิบตัิการ โดยแตล่ะกิจกรรมมีจดุเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีตา่งกัน 
ดงันี ้1)  กิจกรรมบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบสูก่ารการมีสว่นร่วมของชมุชน กิจกรรมนีเ้น้นการสร้าง
ความรู้จากบทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบ และการปฏิบตัิตามวงจรปฏิบตัิการ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง
จากกิจกรรมนี ้มิติด้านความรู้ความเข้าใจ คือมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้าน
อารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ 
เกิดทกัษะการฟัง การจดบนัทึก สามารถก าหนดประเด็นปัญหา วางแผน และก าหนดกิจกรรมการ
แก้ปัญหา 2) กิจกรรมสร้างความเข้าใจการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือ
ปฏิบัติการ กิจกรรมนีเ้น้นการสร้างความรู้ความเข้าใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ
ฝึกปฏิบัติ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้ คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือมีความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจยั ด้านพฤติกรรม 
คือคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา เกิดทกัษะการฟัง ทกัษะการถาม ทกัษะการสงัเกต 
การจดบนัทึก ก าหนดประเดน็ วางแผน ก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบตัิ สงัเกตและสะท้อนผล  

3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยัของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน กิจกรรมเพ่ือ
น าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีคาดหวงันี ้ได้แก่ กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่นร่วม: ศนูย์การเรียนรู้ของฉนั กิจกรรม
นีเ้น้นให้เกิดการคิด การวางแผน และปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัยผ่านการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้คือ มิติความคิดรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจ
ความหมายของศนูย์การเรียนรู้ เข้าใจในกระบวนการวิจยัมากขึน้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิด
เจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือ คิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา เกิด
ทกัษะการฟัง ทกัษะการถาม ทกัษะการสงัเกต การจดบนัทึก การก าหนดประเดน็ วางแผน ก าหนด
กิจกรรม ลงมือปฏิบตัิ สงัเกตและสะท้อนผล เกิดการสง่ตอ่องค์ความรู้จากนกัวิจยัด้วยกนัเอง 

1.2.4.2 วงรอบท่ี 2 ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นผลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ในวงรอบท่ี 1 ท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ด้วยกิจกรรมดงันี ้ 

1) กิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมนี ้
เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้าน
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อารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือคิดเป็นระบบ คิดวิ เคราะห์ 
และคิดแก้ปัญหา เกิดทกัษะ การฟัง ทกัษะการถาม ทักษะการสงัเกต การจดบนัทึก น าเสนอ การ
ก าหนดประเดน็ วางแผน ก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สงัเกตและสะท้อนผล เกิดการส่งต่อองค์
ความรู้สูส่มาชิกในชมุชนจากการจ าลองการเปิดศนูย์การเรียนรู้ชมุชน  

2) กิจกรรมศึกษาดูงานพืน้ท่ีต้นแบบ กิจกรรมนีเ้น้นให้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการวิจัยจากพืน้ท่ีจริง และเกิดแรงบันดาลใจในการท างานเพ่ือชุมชน ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้าน
อารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจัย เกิดแรงบนัดาลใจในการท างานเพ่ือชมุชน ด้าน
พฤติกรรม คือคิดเป็นระบบ คิดแก้ปัญหา เกิดทกัษะการฟัง ทกัษะการถาม ทกัษะการสงัเกต การ
จดบนัทึก น าเสนอ และการส่งตอ่องค์ความรู้สู่สาธารณะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัพืน้ท่ีศกึษา
ดงูาน 

1.2.4.3 วงรอบท่ี 3 ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นผลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ในวงรอบท่ี 1 ท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ด้วยกิจกรรมดงันี ้ 

1) กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสู่การน ามาปฏิบัติ 
กิจกรรมนีเ้น้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ กระบวนการวิจัยจากบทเรียนจากพืน้ท่ีจริง ผลลพั ธ์การ
เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมนี ้คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้าน
อารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัย ด้านพฤติกรรม คือคิดเป็นระบบ และคิด
แก้ปัญหา เกิดทกัษะการฟัง ทกัษะการถาม ทกัษะการสงัเกต การจดบนัทึก 

2) กิจกรรมพัฒนาศนูย์การเรียนรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการ
วิจยั กิจกรรมนีมุ้ง่เน้นการใช้กระบวนการวิจยัในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาผา่นศนูย์การเรียนรู้
ชมุชนด้านการวิจยั และการสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงด้านด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิ คือ มิติความรู้ความเข้าใจ คือ
เข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน้ ด้านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจัย เกิดแรง
บนัดาลใจในการท างานเพ่ือชมุชน ด้านพฤติกรรมคือคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา 
เกิดทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต การจดบันทึก น าเสนอ ก าหนดประเด็น 
วางแผน ก าหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สงัเกตและสะท้อนผล รวมคนท างานอย่างมีพลงั สร้าง
เครือขา่ยการท างานภายในและภายนอกชุมชน และการสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะจากการเปิด
ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยั 
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ตอนท่ี 2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้ วิจัยท าการ

สงัเคราะห์ผลจากกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน 
ปรากฏผลดงันี ้

2.1 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน อ าเภอปาก

พลี จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) ค้นหาอนาคต 2) ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ 3) ปฏิบัติซ า้และสะท้อนผล 4) ไม่ท าโดยล าพังค้นหาเครือข่าย โดยทัง้ 4 
กระบวนการจะมีอารมณ์ ความรู้สกึเป็นสว่นในการขบัเคลื่อนกระบวนการ เช่น ความคิด ความเช่ือ
เก่ียวกบัการวิจยั เจตคติท่ีดีตอ่การท าวิจยั เป็นต้น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1. ค้นหาอนาคต  คือการสะท้อนตัวตนในอุดมคติ และวิเคราะห์ตนเองของ
นกัวิจยัชุมชน โดยนกัวิจยัชุมชนแสดงภาพความต้องการของตนเองเก่ียวกับการพฒันาท่ีสามารถ
ไปถึงได้โดยอาศยักระบวนการวิจยั ซึ่งการค้นหาอนาคตนีจ้ะเป็นพลงัขบัเคลื่อนของนกัวิจยัชุมชน
ให้ไปสูก่ารสร้างการเปลี่ยนแปลง  เกิดความยึดมัน่ในเป้าหมายของตนเอง จากนัน้นกัวิจัยชมุชน
ท าการวิเคราะห์ตนเอง ทัง้จุดแขง็ จดุอ่อน ของตนเองด้วยความมีสติ ตระหนกัรู้ เปิดใจ และเตม็ใจ 
ด้วยความเช่ือมัน่วา่ทกุคนสามารถพฒันาความสามารถของตนเองได้  

2. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นการก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการท่ี
จะไปสู่เป้าหมายหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนา โดยการก าหนดเป้าหมายในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนนี ้ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการคิด ผา่นการเสริมสร้างทักษะการสร้าง
ข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุกนจากแหล่งทุน 2) พัฒนาการปฏิบัติ ผ่านการท าโครงการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน และพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ผา่นการมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัย
ของนกัวิจยัชมุชน จากนัน้จึงน าไปสูก่ารลงมือปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล 

3. ลงมือปฏิบัติซ า้ และสะท้อนผล  เป็นการสร้างประสบการณ์การพัฒนา
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนด้วยการปฏิบตัซิ า้หลายๆ ครัง้ เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองของการพฒันา ทัง้นี ้
การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนจากการปฏิบัติซ า้  เป็นการปฏิบัติโดย 1) การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ อนัประกอบด้วย ท่ีประสบการณ์ท่ีเกิดจากการนึกคิด และประสบการณ์ท่ีเกิดจาก
การเห็นอย่างเป็นรูปธรรม 2) การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ ประกอบด้วย การปฏิบัติซ า้และวิเคราะห์
ตนเอง และการปฏิบัติโดยมีพ่ีเลีย้งคอยเติมเต็ม ซึ่งการปฏิบตัิในแตล่ะครัง้จะต้องมีการสะท้อนผล
การปฏิบตัิ อนัเป็นการสะท้อนผลทัง้จากตนเอง และผู้ อ่ืนเป็นคนสะท้อน 
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4.ไม่ท าตามล าพังหาเครือข่าย  เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล กลุ่ม 
องค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ซึ่งเครือข่ายมีความ
เก่ียวข้องทัง้ในช่วงการปฏิบตัิกิจกรรม และหลงัการปฏิบตัิกิจกรรม ส าหรับการเช่ือมโยงเครือขา่ย
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนนี ้มีทัง้เครือขา่ยระดบับคุคล ได้แก่ นักวิจยัชมุชน ชาวบ้านท่ี
สนใจ เครือข่ายระดบักลุ่ม ได้แก่ เครือข่ายจากกลุม่นักวิจยัชุมชนท่ีมีเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั คือ 
กลุม่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านวฒันธรรมไทยพวน กลุม่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านเศรษฐกิจบนฐาน
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มศนูย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือจากเครือขา่ยนัน้ทัง้ในมิติ
ของการร่วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง สนับสนุนการด าเนินการท่ี
จ าเป็น เช่น ด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ ด้านองค์ความรู้ เป็นต้น ซึ่งในขัน้หากมีข้อเสนอแนะ
จากเครือขา่ยท่ีสมเหตสุมผล นกัวิจยัชุมชนต้องมีความยินดีท่ีจะรับฟังและน าไปปรับปรุงแผนการ
ตา่งๆ เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 

 
2.2 ผลลัพธ์จากรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 

ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนจากการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
ศกัยภาพนักวิจัยชุมชน พบผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ได้แก่ 1) มีความสามารถในการคิด
อย่างมีพลงั 2) มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และ3) มีทักษะในการส่งต่อ
องค์ความรู้สูส่าธารณะ ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 มีความสามารถคดิอย่างมีพลัง คือการท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับการพฒันา
ศักยภาพแล้วเกิดความคิดในเชิงการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดแก้ปัญหา การ
เปลี่ยนแปลงในมิติของการคิดอย่างมีพลงัของนักวิจยัชมุชน ประกอบด้วย 1) การคิดวิเคราะห์  คือ 
การท่ีนกัวิจัยชมุชนสามารถค้นหาปัญหา คิดและแยกแยะได้วา่ปัญหานัน้มีความส าคญัยงัไง เพ่ือ
น ามาวงแผนและก าหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาตอ่ไป 2) คิดอย่างเป็นระบบ เป็นการคิดวางแผน
เพ่ือด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาของกลุ่ม ทัง้นีน้ักวิจัยชุมชนสามารถเช่ือมโยงการ
พฒันาตัง้แตก่ารคิดโจทย์ การวางแผนและก าหนดกิจกรรม การปฏิบตัิและสงัเกต และการสะท้อน
ผล 3) คิดแก้ปัญหา นกัวิจยัชมุชนได้เรียนรู้การคิดแก้ปัญหาตัง้แตก่ารค้นหาสาเหตขุองปัญหาหรือ
สิ่งท่ีปรารถนาจะพฒันา วางแผนและค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา มีการค้นหาวิธีการ
แก้ไขจากหลากหลายวิธีก่อนตดัสินใจเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น เรียนรู้และสอบถามจากผู้ รู้ 
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ค้นหาข้อมลูจากเทคโนโลยี โดยการตดัสินใจเลือกอยู่บนพืน้ฐานความเป็นไปได้และภายใต้บริบท
ของพืน้ท่ี แล้วจึงลงมือแก้ปัญหาหรือพฒันาตามวิธีการท่ีเลือกนัน้ 

2.2.2 มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม คือการท่ีนักวิจัย
ชมุชนได้ลงมือท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในชุมชน ประกอบด้วย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมลง
มือปฏิบัติ ร่วมสงัเกต และร่วมสะท้อนผล ได้แก่การมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา
หรือพฒันาชมุชนของกลุม่ กิจกรรมการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการวิจัย นักวิจยัชมุชนมี
ส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและเลือกประเด็นการแก้ปัญหาหรือ
พฒันา วางแผนและก าหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกนั ด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหา ร่วมกนัสงัเกต
และสะท้อนผลการปฏิบตัิ นอกจากนีย้ังเกิดการรวมกันของคนท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการสร้าง
รายได้ให้แก่ชมุชน 

2.2.3 มีทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ คือ เสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัยชุมชนจากกิจกรรมต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ท่ีเพียงพอส าหรับการส่งต่อไปยังผู้ อ่ืน เพ่ือ
น าไปสูค่วามยัง่ยืน ผา่นศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านการวิจยัของนกัวิจยั โดยผู้ท าหน้าท่ีในการสง่ต่อ
ความรู้หรือวิทยากร คือนกัวิจยัชมุชน เพ่ือสง่ตอ่ไปยงัผู้ ต้องการเรียนรู้ท่ีมีอย่างหลากหลาย เช่น คน
ในชมุชน สถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดเป็นเนือ้หาตาม
บริบทของศนูย์การเรียนรู้ และเนือ้หาเก่ียวกับกระบวนการวิจัย มีวิธีการถ่ายทอดโดยการบรรยาย
และการฝึกปฏิบตัิ นอกจากนีย้ังมิติของการขยายผลสูค่วามยัง่ยืน โดยการส่งต่อความรู้สู่เดก็และ
เยาวชน และสมาชิกในชมุชน ส่งต่อความรู้ในฐานะห้องเรียนมีชีวิต และการเช่ือมโยงเครือขา่ ทัง้
ระดบับคุคล ระดบักลุม่ องค์กร หน่วยงาน หรือชมุชน เพ่ือเกิดการท างานร่วมกนั  
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ส่วนท่ี 2 การอภปิรายผล 
การน าเสนอการอภิปรายผลส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่น 

ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน และ2) ผลการ
สงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

1. ผลการศึกษากระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
นักวจิัยชุมชน 

1.1 กระบวนการพัฒนานักวจิัยชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบ 
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบ มี

กระบวนการด าเนินการ 9 ขัน้ตอน โดยสามารถแบ่งกระบวนการได้ 3 ขัน้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
1.1.1 ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลงั ประกอบด้วย รวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกัน 

เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ และปรับความคิดงานวิจยัไมใ่ช่เร่ืองยาก เป็นขัน้ของการเน้น
การสร้างนกัวิจัยชมุชนหรือผู้ ท่ีจะน าพาการพัฒนาชุมชนโดยอาศยักระบวนการวิจัยโดยการปรับท่ี
กระบวนการคิดให้แก่คนในชุมชนก่อน เร่ิมจากการมองหาและสร้างความสนใจให้แก่คนท่ีมีความ
ต้องการหรือประสบปัญหาเดียวกัน เป็นการสร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชนผู้ ท่ีจะร่วม
เดินไปด้วยกัน ดังท่ี สมพันธ์ เตชะอธิก และคนอ่ืนๆ (2560) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา
ศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนจากสงัเคราะห์กระบวนการวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาของชมุชน วา่เร่ิมจากกการ
สร้างความสนใจและค้นหานักวิจยัชมุชน ก่อนท่ีจะด าเนินการขัน้อ่ืนๆ ตอ่ไป ท่ีมาจากความสมคัร
ใจ โดยทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริบทและจุดเน้นของแตล่ะพืน้ท่ี  นอกจากนี ้ยงัเทียบเคียงได้กบัแนวคิดการ
พฒันาชมุชนในการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก 
ด้วยพืน้ฐานความเช่ือว่าคนในชมุชนมีความสามารถและมีศกัยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของตนเอง เน่ืองจากเป็นคนท่ีรู้ปัญหาดีท่ีสุด แนวคิดพืน้ฐานของการพัฒนาชุมชนให้
ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมในการพฒันาของคนในชมุชน โดยเช่ือมัน่ในศกัยภาพคนในชมุชน มี
ความเช่ือมั่นในพลังความสามารถของคนในชุมชนว่าจะสามารถน าศักยภาพท่ีมีมาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองได้ (โกวิทย์ พวงงาม . 2553) นอกจากนีย้ังเทียบเคียงได้กับแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ (Intentional Change Theory) ได้กลา่วถึงระบบท่ีมีความซับซ้อนใน
ระดบัปัจเจกบคุคล (Individual level) และได้อธิบายถึงองค์ประกอบส าคญัและกระบวนการของ
การออกแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในทัง้พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ใน
ระดบับุคคลได้อย่างยั่งยืน ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลง (Change) อาจเกิดในการกระท าส่วนตวั นิสัย
หรือสมรรถนะ อาจเกิดเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความรู้สึกภายในท่ีมีต่อสถานการณ์หรือผู้คน
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รอบข้าง หรืออาจเปลี่ยนแปลงมมุมองในวิถีชีวิต ทัง้นีแ้นวคิดนีอ้อกแบบเพ่ือปรารถนาให้บคุคลเกิด
ความชอบ เช่ือมั่นในบางอย่างและจะคงไว้ซึ่งความยั่งยืนและยาวนาน (Boyatzis. 2006) ทัง้นี ้
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเร่ิมจากการจุดประกายความต้องการการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้าง
ความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงให้แก่นกัวิจยัชมุชนด้วยการค้นหาตวัตนของตนเองในอดุมคติ 
(Ideal self) ซึ่งเป็นภาพความต้องการหรือเป้าหมายท่ีคิดว่าตนเองสามารถไปถึงได้ เป็นการสร้าง
จินตนาการและวิสยัทัศน์หรือความคาดหวงัของตนเอง ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต ส่ิงแวดล้อม 
ความสมัพันธ์กับบุคคลคนรอบข้าง ซึ่งการมีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีช่วย
ขบัเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมาจากความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงท่ีอาศัย
อารมณ์ความรู้สึก ความช่ืนชอบเป็นแรงขับหรือเป็นพลงัเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนัน้ตาม
จินตนาการหรือวิสัยทัศน์ท่ีตนเองปรารถนา ซึ่งการรวมคนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน สร้างความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพ และปรับความคิดงานวิจยัไม่ใช่เร่ืองยาก เป็นส่วนหนึ่งของการเร่ิมต้นการจุด
ประกายความต้องการการเปลี่ยนแปลงให้แก่นักวิจัยชุมชน เพ่ือน าไปสู่ขัน้การลงมือปฏิบัติและ
สะท้อนผลตอ่ไป 

1.1.2 ขัน้การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สร้างโจทย์จากบริบท
อย่างเหมาะสม เรียนรู้จากการปฏิบตัิ: ไปอย่างมวยวดั วิเคราะห์ตนเองหาพ่ีเลีย้งมาเติมเต็ม และ
ปฏิบตัิซ า้ท าอย่างมีหลกัการและฐานคิด ในขัน้นีเ้น้นกระบวนการลงมือปฏิบตัิ โดยเร่ิมปฏิบตัิตัง้แต่
การพฒันาโจทย์วิจยัท่ีสอดคล้องกบัความต้องการในการเปลี่ยนแปลงและบริบทของชมุชน ก่อนท่ี
จะเรียนรู้จากการปฏิบตัิด้วยตนเอง สะท้อนผลการปฏิบัติและหาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ และการลงมือ
ปฏิบตัิซ า้ เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดงานวิจัยเพ่ือชุมชนท่ีกล่าวถึงหลักการท างานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินว่าโจทย์ต้องมาจากความ
ต้องการของชมุชน โดยชมุชนอาจเป็นผู้คิดริเร่ิมเอง หรือจะเป็นการจดุประกายจากบคุคลภายนอก 
แตท้่ายท่ีสดุชมุชนจะต้องตดัสินใจเองวา่โจทย์วิจยันัน้เป็นความต้องการของชมุชนหรือไม ่หลกัการ
มีสว่นร่วม กระบวนการวิจัยจะถือเสมือนวา่การมีสว่นร่วมจากทกุสว่นเข้ามาเก่ียวข้องกับงานวิจัย
นัน้เป็นแรงผลกัส าคญัให้งานวิจยัด าเนินตอ่ไปได้ การคิดกิจกรรมบนฐานข้อมลู หลกัการข้อนีจ้ะท า
ให้งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินมีข้อแตกต่างจากวิถีชาวบ้าน เน่ืองจากการค้นคิดกิจกรรมนัน้ไม่ได้มาจาก
ความคิดเห็นเท่านัน้ แตม่ีพืน้ฐานมาจากข้อมลูท่ีผา่นการจดัระบบ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แล้ว จึงเป็น
การคิดกิจกรรมบนสภาพความเป็นจริง และหลกัความสมัพนัธ์ระหวา่งการคิดกบัการลงมือท า เพ่ือ
แก้ไขข้อจ ากัดของวิถีชาวบ้านและวิถีของนักวิชาการ (กาญจนา แก้วเทพ.  2553) และสามารถ
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เทียบเคียงได้กับแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นกระบวนการ
สร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพ่ือสร้างการเรียนรู้
ใหม ่ๆ ซึ่งกระบวนการพฒันานกัวิจยัชมุชนในขัน้นีม้ีทัง้การเรียนรู้ในรูปแบบเอกนยั (Converging) 
คือการได้รับประสบการณ์จากการนึกจนกลายเป็นแนวคิดและลงมือปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิ (Accommodation) เป็นวิธีการท่ีนกัวิจยัชุมชนได้รับประสบการณ์เชิงรูปธรรมและ
แปลงประสบการณ์เป็นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง นกัวิจยัชมุชนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัตินีจ้ะเรียนรู้ได้ดีจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การได้ทดลองท าด้วยตนเอง ชอบท างาน
เป็นกลุม่ ลองผิดลองถกู หาโอกาสใหม่ๆ สามารถปรับตวัได้ดีต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลอย่าง
รวดเร็ว ตดัสินใจโดยใช้การสอบถามข้อมูลจากผู้ รู้และน ามาคิดวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจ (Kolb & 
Kolb, 2008) นอกจากนีย้ังเทียบเคียงได้กับแนวคิดระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System 
Theory) เช่ือท่ีวา่การเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เกิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวั เร่ิมตัง้แต่บ้าน โรงเรียน ชุมชน จนถึงโครงสร้างสงัคมท่ีใหญ่ขึน้  ซึ่งการ
เรียนรู้ในขัน้ของการลงมือปฏิบัตินี ้เกิดจากความสมัพันธ์ทัง้ในเชิงของกระบวนการ บุคคล เวลา 
และบริบทแวดล้อม โดยบริบทแวดล้อมท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติและส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดจากทัง้ระบบจุลภาค (Microsystem) คือครอบครัว เพ่ือนบ้าน ระบบกลาง 
(Mesosystem)  คื อ  ค วาม สัม พั น ธ์ ข อ งก ลุ่ ม นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน กั บ ห น่ วย งาน ใน ชุม ช น 
(Bronfenbrenner. 2005) 

1.1.3 ขัน้การสงัเคราะห์ผลและส่งต่อ ประกอบด้วย ร่วมกันคิดประมวลผล
ข้อมลูรวบยอด และน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ ในขัน้นี ้เป็นขัน้ของการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ผล
การด าเนินการวิจัย โดยนักวิจัยชุมชนน าข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติในขัน้การลงมือท าอย่าง
สร้างสรรค์ มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์เพ่ือสง่ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ อนัเป็นการส่งต่อเพ่ือน าไปสู่
การสร้างความเข้าใจ การด าเนินกิจกรรมพัฒนา และการขยายองค์ความรู้ ดังท่ี เสรี พงศ์พิศ.  
(2551) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการท าวิจยัเพ่ือชมุชนในขัน้ตอนสดุท้ายว่าเป็นขัน้ของการการวิเคราะห์
ข้อมลูน าไปสูก่ารจัดท าแผนปฏิบัติการ คือ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และยงัสอดคล้องกบัท่ี สม
พนัธ์ เตชะอธิก และคนอ่ืนๆ (2560) ได้กลา่วถึงกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน ถึงขัน้ตอนการ
ประมวลผลหลงัจากด าเนินการเก็บข้อมลูวิจยั มีการจดัเวทีประมวลผลข้อมลูวิจยั จดักิจกรรมแก้ไข
ปัญหาชมุชน และจดัเวทีคืนข้อมลูสูช่มุชน เพ่ือให้คนในชมุชนทราบถึงผลการวิจยัซึ่งเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน นอกจากนีย้ังเทียบเคียงได้กับงานวิจัยของ ภาสกร บัวศรี และ
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ศกัรินทร์ ซาเสน  (2560) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งกลไกชุมชนในการป้องกัน
ปัจจยัเสี่ยงของเดก็และเยาวชนจงัหวดัหนองบวัล าภ ูท่ีกลา่วถึงกระบวนการด าเนินการวิจยัท่ีสง่ผล
ให้เกิดรูปแบบการท างานกลไกท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ี จ าเป็นต้องมีเวทีสรุปบทเรียนและเวทีน าเสนอ
ผลการวิจัยสู่สาธารณะ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติและน าเสนอตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง น ามาซึ่งความร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตอ่ไป นอกจากนีก้ารสงัเคราะห์ผลและสง่ต่อยงัเป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึงความสามารถของนกัวิจัยชุมชน ในการพัฒนาตนเองจนสามารถสูข่ัน้ของการวิเคราะห์และส่ง
ต่อองค์ความรู้ได้ อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยชุมชนและแสดงถึงการบรรลุ
ศกัยภาพแห่งตน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ในขัน้ท่ี 5 ท่ีกลา่วถึงการบรรลศุกัยภาพ (Self-
actualization) ว่ามนุษย์มีศกัยภาพไม่เท่ากัน การบรรลศุักยภาพคือการได้แสดงความสามารถ
เท่าท่ีตนมี (จิรภา เตง็ไตรรัตน์ และคนอ่ืนๆ. 2554) 

1.2 ผลจากการพัฒนานักวจิัยชุมชน 
จากการศึกษาจะเห็นได้วา่ ผลจากการพัฒนานกัวิจยัชมุชนสง่ผลทัง้ระดบับคุคล 

และระดบัชมุชน โดยระดบับคุคลเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และเกิด
ทกัษะ ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ นกัวิจยัชมุชนเกิดความรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัย และรู้
ว่างานวิจัยใช้แก้ปัญหาได้ เมื่อนักวิจัยชุมชนผ่านกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน ส่งผลต่อ
ความรู้เก่ียวกับการวิจัย เห็นภาพของกระบวนการวิจัยมากขึน้ รู้ว่ากระบวนการวิจยัประกอบด้วย
อะไรบ้าง และรู้ว่างานวิจัยนัน้สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้ ทัง้นีก้ระบวนการพฒันา
นักวิจัยชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีเน้นให้คนในชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง ท าให้
ชมุชนมีกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นเหตเุป็นผล และสามารถใช้กระบวนการนีใ้นการแก้ปัญหาอ่ืน 
ๆ ในท้องถ่ิน งานวิจยัท้องถ่ินเน้นกระบวนการมากกวา่ผลงานวิจยั มองงานวิจยัเป็นกระบวนการใน
ฐานะเคร่ืองมือท่ีจะเพ่ิมพลงัชมุชน เพ่ือให้ชมุชนได้ร่วมกนัจดัการชีวิตของตนเอง เป็นทางหนึ่งท่ีจะ
น าไปสูก่ารเสริมสร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชนได้ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, 2550) นอกจากนี ้ 
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ อารมณ์ความรู้สึก และการเกิดทักษะของนักวิจัยชุมชนนี ้ยัง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ กลา่วถึงสมรรถนะเฉพาะบุคคลในการ
ท างานท่ีโดดเด่นหรือสงูกว่ามาตรฐานตามแนวคิดของ Boyatzis ซึ่งประกอบด้วยความสามารถ
ทางการคิด ความสามารถทางอารมณ์ ความสามารถทางสงัคมแล้ว Boyatzis (2006) ได้เสนอถึง
หลกัการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะบุคคลไว้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ ซึ่งเป็น
ความพยายามปรับเปลี่ยนการคิด มมุมอง อารมณ์รู้สกึและพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน และยัง
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สอดคล้องกบั กาญจนา ทองทั่ว (2552) ได้กลา่วถึงงานวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน วา่เป็นการสร้างตวัตนของ
คนในท้องถ่ิน เป็นงานของคนท้องถ่ิน เพ่ือคนท้องถ่ิน ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของทัง้
คนนอกและคนใน คนนอกจะต้องเข้าไปเรียนรู้และเสริมสร้างสนับสนุนการวิจัยของคนใน ท าให้
เห็นความสมัพนัธ์ของคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ การคิดกิจกรรมบนฐานข้อมลู หลกัการข้อนีจ้ะท า
ให้งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินมีข้อแตกต่างจากวิถีชาวบ้าน เน่ืองจากการค้นคิดกิจกรรมนัน้ไม่ได้มาจาก
ความคิดเห็นเท่านัน้ แตม่ีพืน้ฐานมาจากข้อมลูท่ีผา่นการจดัระบบ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แล้ว จึงเป็น
การคิดกิจกรรมบนสภาพความเป็นจริง เป็นหลักความสมัพันธ์ระหว่างการคิดกับการลงมือท า 
(กาญจนา แก้วเทพ.  2552)  

ส าหรับผลในระดบัชมุชน สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสงัคมวฒันธรรม การ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้นีจ้ากกระบวนการพัฒนา
นกัวิจัยชมุชนท าให้คนในชมุชนท่ีเป็นนกัวิจยัสามรรถใช้ศกัยภาพท่ีมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในระดบัท่ีนอกเหนือจากตนเอง นัน่คือสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดบัชมุชน เช่น เกิดความสมัพนัธ์
ท่ีดีของคนในชุมชน วิถีชีวิตเข้มแข็ง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานเพ่ือส่วนรวมมากขึน้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสะท้อนถึง
ศกัยภาพอย่างหนึ่งของนักวิจยัชุมชนท่ีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ เทียบเคียงได้กับ
แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพนักวิจัยชุมชน ท่ีกล่าวถึงบุคคลท่ีมีศักยภาพท่ีเช่ือมโยงถึงโครงสร้าง
ส าคญัทางสงัคม 4 องค์ประกอบหลกั ประกอบด้วย 1) ศกัยภาพทางสงัคมและประชากรศาสตร์ 
รวมทัง้จ านวนของประชากร เพศ ความสมดลุ เง่ือนไขสขุภาพ วิถีชีวิต และระดบัการศึกษาของ
ประชากร 2) ศกัยภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงในระดบัของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
คณุภาพและความเช่ียวชาญของวิชาชีพ ลกัษณะของเง่ือนไขแรงงาน   มาตรฐานคณุภาพชีวิต 
ระดบัของอปุสงค์อปุทานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) ศกัยภาพทางสติปัญญา ซึ่งว่าด้วย
บทบาทด้านนวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจก โอกาสท่ีเอือ้ให้เกิดตามสถานการณ์
ความเป็นจริง 4) ศักยภาพทางสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural) ซึ่งขึน้อยู่การศึกษา และ
วฒันธรรม (Libanova.2007Cited to Revko,A. 2016) นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงระดบัชมุชนยัง
เทียบเคียงได้กับการศึกษาของ จ าปา ทองโสภา และคนอ่ืน ๆ (2558) ศึกษาเร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หาดทรายสงูบ้านลาดเจริญ ต าบลนาแวง อ าเภอ
เขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี งานวิจัยของ  ปทุมทิพย์ ม่านโคกสงู และคนอ่ืน ๆ   (2558) ศึกษา
เร่ือง การบริหารจดัการน า้เพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสมกบัพืชฤดแูล้งโดยการมีสว่นร่วมของเกษตรกร
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และภาคีเครือขา่ยในเขตพืน้ท่ีชลประทานอา่งเก็บน า้ห้วยค้อ ต าบลเต่างอย อ าเภอเตา่งอย จงัหวดั
สกลนคร ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจยัเหลา่นีไ้ด้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัชุมชนตาม
ประเด็นท่ีท าการศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสงัคมวฒันธรรมจากการจัดการท่องเท่ียวเชิง
อนรุักษ์ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 

1.3 ผลจากกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
นักวจิัยชุมชน 

จากกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชุมชน 
พบว่าท าให้เกิดผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ความรู้สึก 
และด้านพฤติกรรม โดยกิจกรรมในแต่ละวงรอบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี แตกต่างกัน ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

จากการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนทัง้ 3 วงรอบ ได้
สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่นกัวิจัยชมุชนทัง้ในมิติของความรู้ความเข้าใจ คือ มีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการวิจยั รู้ขัน้ตอนการวิจยัวา่มีอะไรบ้าง และเข้าใจการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวน
ร่วม อนัเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีนักวิจยัชุมชนเห็นวา่มีความเหมาะสมและสามารถน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ เน่ืองจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมลกัษณะ
ส าคญัคือมีจุดเน้นไปสูก่ารน าไปปฏิบตัิ การด าเนินการวิจัยมีการปฏิบัติร่วมกันด้วยความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยและผู้ ท่ี เก่ียวข้อง เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัติของเกลี ยวปฏิสัมพันธ์ท่ีมี
กระบวนการย้อนกลบัและน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ต่อไป จากผลสะท้อนของสิ่งท่ีเป็นปัญหา การเก็บ
รวบรวมข้อมลู และการปฏิบัติ การพฒันาแผนการด าเนินงานต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ และมี
การน าเสนอผลการวิจัยต่อผู้ เก่ียวข้อง (Creswell.  2002) ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมการวิจัยท่ี
นกัวิจยัชมุชนได้ด าเนินการ นอกจากนี ้เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนโดยการพฒันาการเรียนรู้
ท่ีเป็นระบบให้แก่นักวิจัยชุมชนจากการเร่ิมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันให้เกิดขึน้กับนักวิจัย
ชมุชน ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาโดยอาศยักระบวนการวิจยัอย่างมีสว่นร่วม เป็น
ลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของงานวิจัยท้องถ่ินท่ีเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันตลอด
กระบวนการ โดยมีกิจกรรมท่ีเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ส าหรับผู้คนทกุกลุ่มท่ีเข้ามามีสว่น
ร่วมกบักระบวนการวิจยั (กาญจนา แก้วเทพ. 2552) 

ในมิติของการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก จากกระบวนการสร้างและ
พฒันารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชมุชนนี ้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
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ความรู้สกึ คือ เกิดแรงบนัดาลใจ เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างานเพ่ือชมุชน เกิดเจตคติท่ีดีตอ่งานวิจัย 
และเกิดความภาคภมูิใจ ซึ่งกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สึกนีม้ีทัง้
กิจกรรมเป็นในส่วนของการให้ความรู้เก่ียวกับการวิจัย การสร้างแรงบันดาลใจจากการสะท้อน
ภาพความส าเร็จของพืน้ท่ีต้นแบบ การได้เห็นพืน้ท่ีจริง และจากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิจัย 
การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สึกนีเ้ป็นการสะท้อนถึงศกัยภาพภายในของนกัวิจัย
ชุมชนท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีความพร้อมท่ีจะแสดงศักยภาพนัน้ออกมาเมื่อต้องลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ดังเช่นผลจากการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบ พบว่า 
กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนท่ีส าคัญประการหนึ่งคือขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลัง อัน
ประกอบด้วย รวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ และปรับความคิด
งานวิจัยไม่ใช่เร่ืองยาก นอกจากนีย้ังเทียบเคียงได้กับอง๕ประกอบของศักยภาพท่ีกล่าวถึง
ศกัยภาพท่ีแฝงในตวับคุคลในแง่ของความคิดความเช่ือแห่งตน (Self-concept) แรงขบัจากภายใน 
(Motives) และอุปนิสัย (Traits)  ท่ีจะน าพาไปสู่การพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการวิจัยให้เกิด
ความส าเร็จได้  (McClelland. 1973; Chisholm & Ely. 1976) การท่ีนัก วิจัยชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ความรู้สึกนีเ้ป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการแสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการน าพาการขบัเคลื่อนการพฒันาชมุชนโดยอาศยักระบวนการวิจยั 

ในมิติของการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติ  นักวิจัยชุมชนสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงทัง้การแสดงออกถึงการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา 
เกิดทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการด าเนินการวิจยัชุมชน เช่น ทักษะการเขียน การตัง้
ค าถาม การฟัง การจดบันทึก เป็นต้น และเกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นผลมาจากกิจกรรมการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนท่ีเน้นให้ผู้ ร่วมวิจยัได้ลง
มือปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของนักวิจัย
ชมุชนโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ท าให้นักวิจัยชุมชนเกิดการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ทัง้จากการปฏิบตัิด้วยตนเอง การเห็นตวัอย่างแล้วน ามาปฏิบตัิ ทัง้นีน้กัวิจยัชุมชนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท่ีมาจากหลากหลายวิธีการ เป็นการเปลี่ยนท่ีเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจน
เกิดการเรียนรู้ และจากการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการศกึษาดงูานใน
พืน้ท่ีต้นแบบ ดังแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning) (Kolb & Kolb. 
2008) ท่ีเป็นรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Accommodation) เป็นวิธีการท่ีนกัวิจยัชมุชนได้รับ
ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (CE) และแปลงประสบการณ์เป็นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบตัิจริง (AE) 
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นกัวิจยัชุมชนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัตินีจ้ะเรียนรู้ได้ดีจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
การได้ทดลองท าด้วยตนเอง ชอบท างานเป็นกลุม่ ลองผิดลองถกู หาโอกาสใหม่ๆ สามารถปรับตวั
ได้ดีตอ่สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลอยา่งรวดเร็ว ตดัสินใจโดยใช้การสอบถามข้อมลูจากผู้ รู้และน ามา
คิดวิเคราะห์ก่อนตดัสินใจ ดงัท่ีนกัวิจยัชมุชนได้น าประสบการณ์จากการเรียนรู้ในพืน้ท่ีต้นแบบ ทัง้
ในมิติของกิจกรรม เช่น การเลีย้งไส้เดือน การเผาถ่าน เป็นต้น และในส่วนของกระบวนการวิจัย 
เช่น การรวมคนท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนั วิเคราะห์ตนเองหาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ การปฏิบตัิซ า้ท าอย่าง
มีหลกัการและฐานคิด ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการได้เห็น ได้พูดคยุ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากพืน้ท่ีต้นแบบ แล้วน ามาปฏิบตัิในการพฒันาศนูย์การเรียนรู้ด้านการวิจยัของนกัวิจยัชมุชน ซึ่ง
การฝึกปฏิบัติเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชน เป็นการสะท้อนการน าการเรียนรู้ท่ีได้รับ
ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมและแปลงประสบการณ์เป็นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติด้วย
ตนเอง และรูปแบบการเรียนรู้แบบเอกนัย (Converging) เป็นวิธีการท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับ
ประสบการณ์จากการสร้างแนวความคิดนามธรรม (AC) นึกคิดจนกลายเป็นมโนทัศน์ เป็น
แนวความคิด และแปลงแนวความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นประสบการณ์ เป็นความรู้ด้วยการ
ทดลองปฏิบัติจริง (AE) นักวิจยัชุมชนสามารถเรียนรู้จากการประยุกต์แนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติ 
การแก้ปัญหา และการตดัสินใจ สามารถควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ ยินดีท่ีจะเผชิญกบังาน
และปัญหา เรียนรู้จากจ าลองสถานการณ์ หรือได้ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี ซึ่งการ
เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของนักวิจัยชุมชนสว่นหนึ่งมาจากการท่ีนกัวิจัยชมุชน
สร้างแนวความคิดด้วยตนเอง และทดลองลงมือปฏิบตัิ เช่น การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ของศนูย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐานสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี ้จากการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนใน
วงรอบท่ี 1 นี ้จะเห็นได้วา่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านความรู้ อารมณ์ความรู้สกึ และเกิด
พฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ กล่าวถึงสมรรถนะ
เฉพาะบุคคลในการท างานท่ีโดดเด่นหรือสูงกว่ามาตรฐานตามแนวคิดของ Boyatzis (2006)  ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถทางการคิด ความสามารถทางอารมณ์ ความสามารถทางสงัคมแล้ว 
ได้เสนอถึงหลกัการเสริมสร้างสรมรรถนะเฉพาะบุคคลไว้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วยความ
ตัง้ใจ ซึ่งเป็นความพยายามปรับเปลี่ยนการคิด มมุมอง อารมณ์รู้สกึและพฤติกรรมให้เป็นไปอย่าง
ยัง่ยืน อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัองค์ประกอบของศกัยภาพท่ีปรากฏให้เห็นผา่นสมรรถนะ ซึ่งศกัยภาพ
ของนักวิจัยชุมชนมีทัง้ศักยภาพท่ีปรากฏให้เห็นเด่นชัด และท่ีแฝงอยู่ โดยปรากฏให้เห็นผ่าน
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สมรรถนะ ในด้านความรู้ เช่น ความรู้เร่ืองกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รู้ว่า
กระบวนการวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาชมุชน เป็นต้น  ด้านทักษะ เช่น ทักษะการเขียน ทกัษะการ
จดบนัทึก ทักษะการคิดตา่งๆ เป็นต้น   ด้านอารมณ์ความรู้สกึ เช่น เกิดเจตคติท่ีดีตอ่การวิจัย เกิด
ความรู้สึกภาคภมูิใจท่ีได้ท าวิจัย เป็นต้น  (McClelland. 1973; Chisholm & Ely. 1976) อีกทัง้ยัง
เทียบเคียงได้กับงานวิจัยของสุทธิพงษ์ โพงจ่าม และคนอ่ืน ๆ.  (2559)  ศึกษาการสืบทอด
วฒันธรรมประเพณีการละเล่นของชุมชนต่อเด็กและเยาวชน ใช้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่น
ร่วมกบัชาวบ้านในชมุชน โดยมีการสอดแทรกการให้ความรู้เร่ืองการวิจยัในแตล่ะระยะของการวิจยั 
เช่น การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงานผลการวิจัย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงใน
ระดบัของทีมวิจัย พบว่า ทีมวิจัยท่ีคิดอะไรเป็นระบบขัน้ตอนมากขึน้ หากเมื่อเทียบเมื่อก่อนการ
ท างานเพ่ือแก้ไขก็จะยึดตามนโยบายส่วนกลางเป็นส าคญัแต่เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการพบว่าสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุก็คือคนในชมุชนต้องเข้าใจสถานการณ์ของชุมชนก่อน เข้าใจบริบทของชมุชน มองหา
ทรัพยากร ศกัยภาพของชมุชนท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในชมุชน 

 
2. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 

2.1 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจิัยชุมชน 
รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน คือความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนและผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง จากการสงัเคราะห์ผล
พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ประกอบด้วย 4 กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) ค้นหาตนเอง 2) ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) 
ปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล 4) ไมท่ าโดยล าพงัค้นหาเครือขา่ย  

2.1.1 ค้นหาตนเอง  
การค้นหาตนเอง เป็นการสะท้อนตวัตนในอดุมคติซึ่งนักวิจัยชุมชนสะท้อน

ตวัตนในอุดมคติจากการท ากิจกรรมก าหนดภาพอนาคตท่ีอยากเห็น โดยแสดงภาพอนาคตทัง้
ลกัษณะของนกัวิจัยชุมชน และเป้าหมายผลผลิตท่ีเป็นผลงานของนักวิจยัชมุชนท่ีด าเนินการโดย
ใช้กระบวนการวิจัย และเห็นวา่ตนเองสามารถท าได้ จากนัน้นักวิจัยชุมชนท าการวิเคราะห์ตนเอง 
ทัง้จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง โดยการประเมินพืน้ฐานการเป็นนักวิจัยชุมชนเบือ้งต้น ค้นหา
ประวัติศาสตร์การปฏิบัติหรือสภาพท่ีเป็นอยู่ และการวิเคราะห์บทเรียนจากพืน้ท่ีต้นแบบเพ่ือ
เทียบเคียงกับตนเอง ค้นหาแนวทางในการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย ดังแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ (Intentional Change Theory) Boyatzis (2006) ท่ีกล่าวถึงการจุด
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ประกายความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลง และการเผชิญหน้ากบัตวัตนท่ีแท้จริง (Real self) เป็น
การค้นหาตวัตนในอดุมคติ (Ideal self) ซึ่งเป็นภาพแห่งความต้องการหรือเป้าหมายท่ีบุคคลหนึ่ง
จะสามารถไปถึงหรือเป็นได้ เปรียบเสมือนความคาดหวังในเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งประกายของความ
ปรารถนานีจ้ะเป็นตวัขบัเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมค่วรมองข้าม เน่ืองความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องอาศยัองค์ประกอบทางอารมณ์และความหลงใหล (Passion) เป็นพลงัให้
เกิดความยึดมัน่ในเป้าหมายนัน้ และในสว่นของการเผชิญหน้ากบัตวัตนท่ีแท้จริง (Real self) ด้วย
การวิเคราะห์จุดแข็งท่ีต้องการคงไว้ และวิเคราะห์จดุอ่อนท่ีมีอยู่ภายในตนเองแบบองค์รวม โดย
การวิเคราะห์ค้นหาตวัตนท่ีแท้จริงนีต้้องอาศยัความมีสติ การตระหนกัรู้ในตนเอง และความเตม็ใจ
ในการพิจารณาความสอดคล้องและช่องว่างระหว่างจุดแข็งจุดอ่อนท่ีมีอยู่ภายในกับความ
ปรารถนาหรือตวัตนในอดุมคติ รวมทัง้เปิดใจให้กว้างพอท่ีจะให้โอกาสกบัสิ่งใหมท่ี่ก าลงัจะเข้ามา 
และเช่ือว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้ นอกจากนี ้ในขัน้ของการค้นหา
ตนเอง ยังสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยชุมชนท่ีแฝงอยู่โดยปรากฏให้เห็นผ่านสมรรถนะ ด้าน
ความคิดความเช่ือแห่งตน (Self-Concept) เป็นส่วนประกอบรวมของเจตคติ (Attitude) ค่านิยม 
(Value) และความเป็นตวัตนของนกัวิจยัชมุชน ในสว่นของสิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลรวมทัง้หมดของลกัษณะประจ าตวัของนักวิจัยชุมชนแต่ละบุคคล เช่น คนท่ีทีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองก็จะแสดงให้เห็นถึงความคิด ความเช่ือและเจตคติว่าเขาจะสามารถน าพาการพฒันาโดย
อาศยักระบวนการวิจัยให้เกิดความส าเร็จได้ และแรงขบัจากภายใน (Motives) เป็นสิ่งท่ีนักวิจัย
ชมุชนชนมีความต้องการให้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นปัจจยัผลกัดนัให้นกัวิจยัชมุชนแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของตนเอง  (McClelland. 1973; 
Chisholm & Ely. 1976) 

2.1.2 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  
เป็นการก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการท่ีจะไปสู่เป้าหมายหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนา โดยการก าหนดเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี ้
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการคิด ผ่านการเสริมสร้างทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุ
กนจากแหล่งทุน 2) พัฒนาการปฏิบัติ ผ่านการท าโครงการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
และ3) พฒันาการถ่ายทอดความรู้ ผา่นการมีแหลง่เรียนรู้ด้านการวิจยัของนกัวิจยัชมุชน จากนัน้จงึ
น าไปสู่การลงมือปฏิบัติซ า้และสะท้อนผล การก าหนดเป้าหมายแห่งการเรียนรู้นีเ้ทียบเคียงได้กับ
ประเด็นการสร้างก าหนดการเรียนรู้ส าหรับสิ่งใหม่ในอนาคต ตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
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ความตัง้ใจ (Intentional Change Theory) Boyatzis (2006) ท่ีกลา่วถึงการก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนกิจกรรมท่ีจะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน และไมส่ามารถท าได้
เพียงล าพงั อาจมีโค้ชหรือมีพ่ีเลีย้งท าหน้าท่ีกระตุ้นและเสนอแนวทางจากประสบการณ์ท่ีเคยผา่น 
เช่นเดียวกบันกัวิจยัชมุชนท่ีมีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ก่อนท่ีจะก าหนดแผนและกิจกรรมท่ี
น าไปสูเ่ป้าหมายนัน้ เช่น เป้าหมายในการพฒันาการคิด มีแนวทางการน าไปสูเ่ป้าหมายผา่นการ
พฒันาทักษะการสร้างข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุน เป้าหมายเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ 
ผา่นการท าโครงการกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาชมุชน เป็นต้น นอกจากนีย้งัเทียบเคยีงได้กบั
ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของไวกอตสกี ้  (Vygotsky’s Sociocultural Theory) ท่ี เ ช่ือว่า
พฒันาการและการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคม  ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ความส าคญักบับทบาทของสงัคมตอ่การพฒันาทางปัญญาของผู้เรียน ไวกอตสกีไ้ด้เสนอมโนทศัน์
ของ The Zone of Proximal Development หรือ ZPD ซึ่งเป็นการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขัน้สงู คือ
ช่วงหรือระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการทางปัญญาท่ีแท้จริง (Actual Development) ท่ี
พิจารณาได้จากการท่ีบุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและระดบัศกัยภาพของพัฒนาการ 
(Level of Potential Development) ซึ่งพิจารณาได้จากความสามารถ ท่ีบุคคลจะสามารถ
แก้ปัญหาได้เมื่อได้รับค าแนะน าจากผู้ ท่ีมีศกัยภาพมากกว่า (Vygotsky. 1978)  การได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้ ท่ีมีศกัยภาพมากกว่าโดยผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ
ท างานนัน้ให้ส าเร็จได้ เช่นเดียวกบันกัวิจยัชมุชนเมื่อมีการก าหนดอนาคตและวิเคราะห์ตนเองแล้ว 
จะท าให้เห็นวา่ตนเองสามารถเรียนรู้ได้ระดบัใด การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้จึงอาจน าประเดน็
ระดบัการเรียนรู้มาพิจารณาร่วมด้วย ทัง้ในระดบักลุม่และระดบับคุคล การปฏิสมัพนัธ์นีเ้ป็นการให้
ความช่วยเหลือจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์สงูกว่าไปยังผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า และเมื่อเกิดการ
เรียนรู้แล้วการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงตามระดับของการเรียนรู้ท่ีค่อยๆ เพ่ิมขึน้ (Raymond.  
2000) 

2.1.3 ลงมือปฏิบัติซ า้ และสะท้อนผล  
เป็นการสร้างประสบการณ์การพฒันาศกัยภาพนักวิจยัชมุชนด้วยการปฏิบัติ

ซ า้หลายๆ ครัง้ เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนา เทียบเคียงได้กับการสร้างประสบการณ์
ด้วยการปฏิบัติซ า้แล้วซ า้เล่า ตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ (Intentional Change 
Theory) Boyatzis (2006)  ท่ีกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนต้องอาศัยความต่อเน่ืองในการ
พฒันา และเป็นการปฏิบัติทัง้ในสภาพแวดล้อมของงานและนอกเหนือจากงาน ท่ีส าคญัผู้ปฏิบัติ
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จะต้องสะท้อนคิด (Reflect) ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของเพ่ือนสนิทหรือพ่ีเลีย้งในการให้ข้อมลูป้อนกลบั ให้ข้อเสนอแนะและมมุมองท่ีนาไปสู่
การปรับแผนการให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสดุ ทัง้นีก้ารเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนจากการ
ปฏิบัติซ า้ เป็นการปฏิบตัิโดย 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ อนัประกอบด้วย ท่ีประสบการณ์ท่ี
เกิดจากการนึกคิด และประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเห็นอย่างเป็นรูปธรรม 2) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฏิบตัิซ า้และวิเคราะห์ตนเอง และการปฏิบัติโดยมีพ่ีเลีย้งคอยเติมเต็ม 
ซึ่งการปฏิบตัิในแตล่ะครัง้จะต้องมีการสะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งเป็นการสะท้อนทัง้ในระดบั อนัเป็น
การสะท้อนผลทัง้จากตนเอง และผู้ อ่ืนเป็นคนสะท้อน ทัง้นีก้ารเรียนรู้จากประสบการณ์ของนกัวิจยั
ชมุชนสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทัง้รูปแบบการเรียนรู้แบบเอก
นยั (Converging) ท่ีนกัวิจัยชมุชนได้รับประสบการณ์จากการสร้างแนวความคิดนามธรรม นึกคิด
จนกลายเป็นมโนทัศน์ เป็นแนวความคิด และแปลงแนวความคิดท่ีเป็นนามธรรมให้เป็น
ประสบการณ์ เป็นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง และรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Accommodation) ท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับประสบการณ์เชิงรูปธรรม และแปลงประสบการณ์เป็น
ความรู้ด้วยการทดลองปฏิบตัิจริง (Kolb & Kolb. 2008) 

2.1.4 ไม่ท าตามล าพังหาเครือข่าย  
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคล กลุม่ องค์กร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน

การเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน เทียบเคียงได้กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ 
(Intentional Change Theory) Boyatzis (2006) ท่ีกลา่วถึง การไมพ่ยายามเพียงล าพงั เพราะการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดผลและยั่งยืนต้องเก่ียวข้องกับผู้คนหลายสว่น การเปลี่ยนแปลงท่ีด าเนินไปใน
ลักษณะเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนมุมมอง ช่วยตรวจสอบ
ความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจึงเป็นหวัใจส าคญัในทกุๆ ขัน้ตอน
ของการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับการเช่ือมโยงเครือข่ายการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจัยชมุชนนี ้มี
ทัง้เครือขา่ยระดบับคุคล ได้แก่ นกัวิจยัชมุชน ชาวบ้านท่ีสนใจ เครือขา่ยระดบักลุม่ ได้แก่ เครือขา่ย
จากกลุ่มนักวิจัยชุมชนท่ีมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน คือ กลุ่มศนูย์การเรียนรู้ชุมชนด้านวฒันธรรม
ไทยพวน กลุม่ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนด้านเศรษฐกิจบนฐานสิ่งแวดล้อม และกลุม่ศนูย์การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือจากเครือข่ายนัน้ทัง้ในมิติของการร่วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และมมุมอง สนบัสนนุการด าเนินการท่ีจ าเป็น เช่น ด้านทรัพยากร ด้านงบประมาณ 
ด้านองค์ความรู้ เป็นต้น ซึ่งในขัน้หากมีข้อเสนอแนะจากเครือขา่ยท่ีสมเหตสุมผล นักวิจัยชุมชน



  

 

289 

ต้องมีความยินดีท่ีจะรับฟังและน าไปปรับปรุงแผนการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนีย้งัเทียบเคียงได้กบัทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory) กลา่วถึง
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม ถูกพัฒนาขึน้โดย ยูรี บรอนเฟน เบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner)  
(Bronfenbrenner, U. 2005) ได้แบ่งระดบัชัน้ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรม ในส่วนของระบบ
จลุภาค (Microsystem) เป็นระบบท่ีสิ่งแวดล้อมมีความใกล้ชิดและให้ประสบการณ์กบัตวับคุคลได้
มากท่ีสดุ ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือนบ้าน โดยบคุคลสามารถมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลในสงัคม
และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและตัวตนของบุคคลนัน้ ถึงแม้ว่า
ลกัษณะของบุคคลจะขึน้อยู่กับผลทางพันธกุรรม แตบุ่คลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ยงัคง
ขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อมในระบบนีเ้ป็นส าคัญ และระบบกลาง (Mesosystem) เป็นการเช่ือมโยง
สิ่งแวดล้อมในระบบจุลภาคตัง้แต่ 2 ระบบเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ความสมัพันธ์ระว่างเครือญาติกับ
ครอบครัว ความสมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัวกบัโรงเรียน ความสมัพันธ์ในระบบนีจ้ะเก่ียวข้องกบัการ
สร้างประสบการณ์ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งการท่ีนักวิจัยชุมชนมีการหาเครือข่าย 
สร้างความสมัพนัธ์เพ่ือน ามาสู่ความร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ สิ่งแวดล้อมระบบจลุภาค
จึงน่าจะมีสว่นเก่ียวข้อง 

 
2.2 ผลลัพธ์จากรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวจัิยชุมชน 

จากการศึกษา พบผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลง 3 มิติ ได้แก่ 1) มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีพลงั 2) มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติแบบมีสว่นร่วม และ3) มีทักษะในการส่ง
ตอ่องค์ความรู้สูส่าธารณะ  

2.2.1 มีความสามารถในการคิดอย่างมีพลัง คือการท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับการ
พฒันาศกัยภาพแล้วเกิดความคิดในเชิงการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดแก้ปัญหา การ
เปลี่ยนแปลงในมิติของการคิดอย่างมีพลังของนักวิจัยชุมชน ซึ่งการท่ีนักวิจัยชุมชนเกิดการคิด
อย่างมีพลงันีอ้าจมาจากกระบวนการพัฒนาศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ท่ีเสริมสร้างให้เกิดการคิดใน
ทกุๆ ขัน้ตอนของกระบวนการ ตัง้แต่การค้นหาตนเอง ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติซ า้และ
สะท้อนผล และการไม่ท าโดยล าพังค้นหาเครือข่าย ทุกๆกระบวนการของรูปแบบซ่อนการคิดให้
นกัวิจยัชมุชนได้ฝึก ซึ่งเทียบเทียงได้กบัแนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพท่ีกลา่วถึงองค์ประกอบส าคญัของ
ศกัยภาพ 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ศกัยภาพท่ีปรากฏให้เห็น (visible) และ 2) ศกัยภาพท่ีแฝงอยู่ 
(Hidden) ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล (Personality) ซึ่งหมายถึงลกัษณะเฉพาะของบุคคลในแง่ 



  

 

290 

ความคิดความเช่ือแห่งตน (Self-concept) แรงขบัจากภายใน (Motives) และอปุนิสยั (Traits) โดย
ศกัยภาพของนักวิจัยชุมชนสามารถมองได้ทัง้ศกัยภาพส่วนท่ีปรากฏให้เห็นและศกัยภาพส่วนท่ี
แฝงอยู่ ซึ่งการมีความสามารถในการคิดอย่างมีพลงัเป็นการแสดงออกในส่วนของทัง้ศกัยภาพท่ี
แฝงอยู่และศกัยภาพท่ีปรากฏให้เห็น (Chen & Chang. 2010) อีกทัง้ศกัยภาพท่ีสะท้อนผา่นการมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีพลงันีย้งัสามารถเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบของศกัยภาพท่ีเช่ือมโยง
กบัโครงสร้างส าคญัทางสงัคม ได้แก่ ศกัยภาพทางสงัคมและประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นเร่ืองของวิถี
ชีวิตของคนเข้ามาเก่ียวข้อง ศกัยภาพทางเศรษฐกิจ ท่ีสะท้อนจากการคิดเช่ือมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของชมุชนบนฐานสิ่งแวดล้อม ศกัยภาพทางสติปัญญา ท่ีสะท้อนจากกระบวนการคิดบน
ฐานการวิจัยและบริบทของชุมชน และศกัยภาพด้านสงัคม-วฒันธรรม ท่ีสะท้อนผา่นการพัฒนา
ชมุชนของนกัวิจยัชมุชนโดยอาศยับริบททางสงัคมวฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนการ
พฒันา (Revko. 2016)  

2.2.2 มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติอย่างมีสว่นร่วม คือการท่ีนกัวิจัยชมุชน
ได้ลงมือท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมและส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในชมุชน ประกอบด้วย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตัิ 
ร่วมสังเกต และร่วมสะท้อนผล เทียบเคียงได้กับแนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือชุมชน ท่ีกล่าวถึง
ลกัษณะของงานวิจยัเพ่ือชมุชนว่าเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบของคน เป็นกระบวนการสร้างและใช้
ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศกัยภาพของชุมชน และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี.  2550)  สอดคล้องกบั ดวงพร 
รังรองรจิตภมูิ (2552) ได้กล่าวถึงงานวิจัยเพ่ือชุมชนท่ีเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเน้นการให้ “คน” ใน
ชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยตัง้แต่การเร่ิมคิด การตัง้ค าถาม การวางแผน และค้นหา
ค าตอบอย่างเป็นระบบ โดยมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action Research) ท าให้ชุมชนได้
เรียนรู้ผลงานและเก่งขึน้ในการแก้ปัญหาของตนเอง ตลอดจนยกระดบัการแก้ปัญหาให้มีความ
น่าเช่ือถือสงูและสามารถใช้กระบวนการนีใ้นการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน มีกระบวนการศกึษา
เรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนัน้การลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งท่ีสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาของนักวิจัยชุมชน นอกจากนีย้ัง
เทียบเคียงได้กบัแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้วยความตัง้ใจ (Intentional Change Theory) Boyatzis 
(2006)  ท่ีกล่าวถึงการไม่พยายามเพียงล าพัง เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดผลและยั่งยืนต้อง
เก่ียวข้องกบัผู้คนหลายสว่น ทัง้ผู้คนท่ีเก่ียวข้องในชว่งการปฏิบตัิและภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลง 
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โดยผู้คนเหล่านีเ้ป็นดัง่เคร่ืองชีว้ดัและให้ค่านิยมว่าสิ่งท่ีถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างไร ดังนัน้การ
เปลี่ยนแปลงท่ีด าเนินไปในลกัษณะเครือข่ายท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกัน พร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยน
มมุมอง ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจึงเป็นหวัใจ
ส าคญัในทุกๆ ขัน้ตอนของการเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ต้องยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน ซ่ือสตัย์ตอ่ความจริงท่ีปรากฏ และยินดีท่ีจะปรับปรุงแผนการตา่งๆ เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2.3 มีทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้สู่สาธารณะ คือ เสริมสร้างศักยภาพ
นักวิจัยชุมชนจากกิจกรรมต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ท่ีเพียงพอส าหรับการส่งต่อไปยังผู้ อ่ืน เพ่ือ
น าไปสู่ความยั่งยืน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการวิจัยของนักวิจัย การส่งต่อความรู้สู่
สาธารณะนีเ้ป็นผลการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสู่ความยั่งยืน เพราะมีความเก่ียวข้องกับผู้คนหลาย
ส่วน และองค์ความรู้ทัง้ประเด็นกระบวนการวิจัย และองค์ความรู้จากบริบทพืน้ท่ีของศูนย์การ
เรียนรู้ถกูส่งตอ่ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ อ่ืน ซึ่งนักวิจยัชมุชนท่ีผา่นการเสริมสร้างศกัยภาพเมื่อมาถึงจดุท่ีจะ
สง่ต่อองค์ความรู้ เป็นการท่ีนักวิจัยชุมชนได้แสดงความสามารถอย่าหนึ่งเท่าท่ีตนเองมี ซึ่งสร้าง
ความภาคภมูิใจให้แก่นกัวิจัยชุมชนและเป็นการแสดงถึงการบรรลศุกัยภาพแห่งตนประการหนึ่ง 
ดงัทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ในขัน้ท่ี 5 ท่ีกล่าวถึงการบรรลศุกัยภาพ (Self-actualization) ว่า
คนเราทกุคนมีศกัยภาพ แม้วา่จะไมไ่ด้มีความเสมอภาคทางยีนส์และพรสวรรค์ การบรรลศุกัยภาพ
คือการได้แสดงความสามารถเท่าท่ีตนมี (จิราภา เตง็ไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. 2554)  นอกจากนีใ้น
การท าหน้าท่ีส่งตอ่องค์ความรู้สู่สาธารณะหรือวิทยากรผู้ส่งต่อความรู้ คือนกัวิจยัชุมชน ซึ่งแต่ละ
คนมีศกัยภาพไมเ่ท่ากนั การน ามาซึ่งผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงในการสง่ตอ่องค์ความรู้ อาจมาจาก
การท่ีนักวิจัยชุมชนได้รับการฝึกฝน ประสบการณ์ระหว่างการพฒันาศกัยภาพท่ีแตกตา่งกัน ตาม
พืน้ฐานความสามารถของแต่ละคน ดงัเช่น ผู้ ท่ีมีพืน้ฐานการผา่นเวทีการน าเสนอ มีประสบการณ์
การเป็นวิทยากร หรือมีประสบการณ์การท าวิจยั ต้นทุนการถ่ายทอดความรู้ย่อมมากกว่าผู้ ท่ีไม่มี
ประสบการณ์ ดงันัน้การฝึกฝนท่ีผู้ วิจัยใช้ในกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชนจึงไม่
เท่ากัน น ามาซึ่งความสามรถในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนท่ีสามารถเป็นผู้ส่งต่อองค์
ความรู้ได้อย่างนกัวิจยั ดงัท่ีวีกอตสกี ้ได้เสนอมโนทศัน์ของ The Zone of Proximal Development 
หรือ ZPD ซึ่งเป็นการพฒันาเชาวน์ปัญญาขัน้สงู คือช่วงหรือระยะห่างระหวา่งระดบัพฒันาการทาง
ปัญญาท่ีแท้จริง (Actual Development) ท่ีพิจารณาได้จากการท่ีบคุคลสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองและระดบัศกัยภาพของพฒันาการ (Level of Potential Development) ซึ่งพิจารณาได้จาก
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ความสามารถท่ีบุคคลจะสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อได้รับค าแนะน าจากผู้ ท่ีมีศักยภาพมากกว่า 
(Vygotsky. 1978)  การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ ท่ีมีศกัยภาพมากกวา่โดยผ่านปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคม จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท างานนัน้ให้ส าเร็จได้ การปฏิสมัพนัธ์นีเ้ป็นการให้ความช่วยเหลือ
จากผู้ ท่ีมีประสบการณ์สงูกว่าไปยังผู้ ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า และเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วการ 
Scaffolding จะคอ่ยๆ ลดลงตามระดบัของการเรียนรู้ท่ีคอ่ยๆ เพ่ิมขึน้ (Raymond. 2000)  

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
จากการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้ วิจยัมี

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบ ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  

1. จากข้อค้นพบจากการศึกษาพืน้ท่ีต้นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชน น าไปสู่
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับนกัวิจยัในชมุชน จากข้อค้นพบท่ีได้จากการถอดบทเรียน
จากพืน้ท่ีต้นแบบ พบกระบวนการในการพฒันานกัวิจยัชมุชนท่ีกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
ทัง้ 9 ขัน้ตอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลัง ขัน้การลงมือท าอย่าง
สร้างสรรค์ และขัน้การสังเคราะห์ผลและส่งต่อ อันน าไปสู่การเสริมสร้างนักวิจัยชุมชนในการ
ขบัเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาชมุชน โดยผา่นกระบวนการตา่งๆ เหล่านี ้สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการพฒันานกัวิจยัชมุชนใน 2 สว่น ได้แก่  

 1) ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นนกัวิจยัชุมชน ส่ิงท่ีจะต้องพฒันา
ล าดับแรกเลยคือต้องส่งเสริมด้านการคิดโดยให้เกิดการคิดอย่างมีพลัง เช่น การรวมคนท่ีมี
อดุมการณ์เดียวกนั สร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ ปรับความคิดงานวิจยัไมใ่ช่เร่ืองยาก จากนัน้จึง
คอ่ยด าเนินการพฒันาทกัษะ ความรู้ ของการเป็นนกัวิจยัชมุชน 

 2) ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ ท่ีมีพืน้ฐานการวิจยั จากข้อค้นพบจากกระบวน
พัฒนานักวิจัยชุมชน สามารถน ามาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชนให้
สามารถพัฒนาศักยภาพจนไปสู่การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จได้ ขัน้แรกคือต้องวิเคราะห์
ศกัยภาพหรือต้นทุนเดิมของตนเองก่อน เพ่ือให้สามารถเสริมสร้างศกัยภาพได้อย่างตรงประเด็น 
จากนัน้หาพ่ีเลีย้งมาเติมเตม็ศกัยภาพ ก่อนน าไปปฏิบตัิซ า้หลงัการเติมเต็ม ฝึกคิดประมวลผลรวบ
ยอด และฝึกการน าเสนอสูส่าธารณะ 
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2. ข้อค้นพบจากกระบวนการสร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน ท่ีพบว่าการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชนในการศกึษาครัง้นี ้เร่ิมต้นจากการให้นกัวิจัยชุมชน
ลงมือปฏิบัติก่อนท่ีจะได้เรียนรู้จากการศึกษาดงูานจากพืน้ท่ีต้นแบบ ท าให้นักวิจัยชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ท่ีเป็นการเรียนรู้แบบเอกนัย คือได้รับประสบการณ์จากการนึกคิด และน าไปทดลองปฏิบัติ 
จากนัน้จึงได้เสริมสร้างศกัยภาพโดยการเรียนรู้จากพืน้ท่ีจริง ท าให้นกัวิจยัชมุชนมีประสบการณ์ท่ี
จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัพืน้ท่ีต้นแบบ และสามารถเทียบเคียงประสบการณ์ท่ีตนเองเคยประสบ
กบัประสบการณ์จากพืน้ท่ี น ามาสู่การน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีหลกัการมากขึน้ ดงันัน้หากจะ
ด าเนินการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชุมชนในส่วนของการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ควรเร่ิม
จากให้ได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงเรียนรู้จากพืน้ท่ีต้นแบบ
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเทียบเคียงประสบการณ์ น ามาสูก่ารปฏิบตัิท่ีมีแนวทางมากย่ิงขึน้  

3. จากผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน ประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน ได้แก่ ค้นหาตนเอง ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล และไมท่ าโดย
ท าพงัค้นหาเครือขา่ย ผู้ วิจยัน าไปสูข้่อเสนอแนะดงันี ้

3.1 จากผลการสงัเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ทัง้ 4 
ขัน้ตอนมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั ดงันัน้นักวิจัยชมุชนหรือหน่วยงานท่ีจะน ารูปแบบดงักล่าวไป
ปรับใช้ จึงควรตระหนักและด าเนินการทัง้ 4 ขัน้ตอน เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย
ชมุชน โดยดทีูละขัน้ตอนโดยพิจารณาจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติท่ีงานวิจยันีไ้ด้ด าเนินการ โดย
ปรับให้เข้ากบับริบทของตนเอง  

3.2 จากข้อค้นพบรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจัยชุมชน ในกระบวนการ
ปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล พบวา่เป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้นกัวิจยัชุมชนได้เพ่ิมพนูศกัยภาพ เน่ืองจาก
การได้ท าซ า้ๆ และสะท้อนผลช่วยให้เกิดความเช่ียวชาญ เห็นช่องว่างของการปฏิบัติจากการ
สะท้อนผลและน ามาปรับปรุงด้วยการปฏิบัติซ า้ ดงันัน้แนวทางในการเสริมสร้างศกัยภาพท่ีส าคญั
ประการหนึ่งท่ีหน่วยงานหรือนักวิจัยชุมชนจะน าไปปฏิบัติคือการปฏิบัติซ า้ๆ และสะท้อนผลการ
ปฏิบตัิ 

3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีต้องการเสริมสร้างให้บุคลากร ห รือ
หน่วยงานในชมุชนท้องถ่ินมีศกัยภาพในการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงจากรัฐ สามารถน าผลจากการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพทัง้ 4 กระบวนการนีม้าใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้
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บคุลากรสามารถใช้กระบวนการวิจยัในการแก้ปัญหาได้ ได้แก่ การค้นหาตนเอง ก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ปฏิบตัิซ า้และสะท้อนผล และไมท่ าโดยท าพงัค้นหาเครือขา่ย 

4. จากการศกึษาพบกระบวนการพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน พบวา่การท่ีบคุคลได้
ท า เรียนรู้จากการปฏิบัติ และได้สะท้อนผลการปฏิบัติ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและการน าไป
ปรับปรุง ดงันัน้การสะท้อนผลการปฏิบัติจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั คนท่ีจะมาเป็นนกัวิจัย หรือ
หน่วยงานท่ีจะสร้างหรือพฒันานกัวิจยัต้องให้ความส าคญักบักระบวนการสะท้อนผล 

 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

1. จากข้อค้นพบกระบวนการพฒันานักวิจยัชุมชนจากพืน้ท่ีต้นแบบ ทัง้ 3 ขัน้ ได้แก่ 
ขัน้การเร่ิมคิดอย่างมีพลงั ขัน้การลงมือท าอย่างสร้างสรรค์ และขัน้การสังเคราะห์ผลและส่งต่อ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชน สามารถน า
กระบวนการพฒันานกัวิจัยชุมชนนี ้ไปบรรจใุนแผนพฒันาของหน่วยงาน ก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรม และผู้ ร่วมกิจกรรมท่ีชัดเจน เช่น กิจกรรมส าหรับผู้ ท่ีเร่ิมต้นหรือยังไม่เคยมีประสบการณ์
การท าวิจัยชุมชน ควรเร่ิมท่ีขัน้แรก คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีพลงั ส าหรับกลุ่มคนท่ีมี
ประสบการณ์การท าวิจัยชุมชนแล้ว อาจเร่ิมท่ีขัน้ ท่ี 2 คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการลงมือท าอย่าง
สร้างสรรค์ และไปสู่ขัน้การสังเคราะห์ผลและส่งต่อ ทัง้นี ค้วรค านึงถึงพืน้ฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้ ท่ีจะเข้าร่วมการพฒันา เพ่ือให้เกิดการน าไปสูก่ารปฏิบตัิในระดบัชมุชนตอ่ไป 

2. จากข้อค้นพบรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชมุชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาทรัพยากรบคุคล สามารถน ารูปแบบนีไ้ปก าหนดเป็นนโยบาย
หรือบรรจใุนแผนการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของหน่วยงาน โดยประยกุต์ใช้กระบวนการวิจัยจาก
ข้อค้นพบนีอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทของพืน้ท่ี ทัง้นีค้วรก าหนดกิจกรรมท่ีน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับคนในชมุชนแต่ละกลุม่ท่ีจะพัฒนา เช่น กลุม่คนท่ีมีพืน้ฐานการวิจัย
ชมุชน สามารถด าเนินการตามรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนักวิจยัชุมชนนีไ้ด้เลย โดยเร่ิมจาก
กระบวนการค้นหาตนเอง ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปฏิบัติซ า้และสะท้อนผล และไม่ท าตาม
ล าพังค้นหาเครือข่าย ส าหรับกลุ่มคนท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์การท าวิจัยชุมชน อาจก าหนด
กิจกรรมการพฒันานักวิจยัชุมชนเพ่ือสร้างประสบการณ์ และความรู้พืน้ฐานการวิจยั แล้วจึงเข้าสู่
การเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชนตามรูปแบบจากข้อค้นพบนี  ้
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 
1. การวิจยัครัง้นี ้ผู้ ร่วมวิจยัสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุจึงท าให้เกิดช่องวา่งของการสง่ต่อ

กระบวนการและองค์ความรู้ ดงันัน้การวิจยัครัง้ต่อไปจึงควรท าในกลุม่ท่ีหลากหลาย เช่น กลุม่เด็ก
และเยาวชน กลุม่วยัท างาน เพ่ือให้เกิดการสานตอ่ทัง้ทางด้านกระบวนการ และการพฒันาชมุชน 

2. การวิจยัครัง้นีไ้ด้รูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน การศกึษาครัง้ตอ่ไป
อาจศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และพัฒนาเป็นคู่มือการ
เสริมสร้างศกัยภาพนกัวิจยัชมุชน เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

3. การวิจัยครัง้นีม้ีท าการประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การสะท้อนผลการปฏิบัติทัง้
สะท้อนรายบุคคลและสะท้อนเป็นกลุ่ม ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงจึงมาจากข้อมลูเชิงคณุภาพด้าน
เดียว ดงันัน้หากจะเสริมความเข้มแข็งให้ข้อมลูจากข้อค้นพบ การศึกษาในครัง้ต่อไปอาจท าการ
ประเมินผลทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ใช้การะสะท้อนผลควบคู่กับแบบประเมินเชิง
ปริมาณ 
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