


 

 

 

 

คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 
 

ก     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
ค าน า 

 
 

 คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชนเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ครู กศน.น าไปใช้เป็นแนว
ทางการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชนที่ตนปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากปัจจุบันครู กศน.เป็นผู้
มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท าวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาต่อเนื่องในชุมชนตามปกติ ปัญหาส าคัญ
ประการหนึ่งของครู กศน.ที่จะท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน ซึ่งได้จากการรวบรวมเอกสาร การสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง การพูดคุยกับครูโดยตรง พบว่า ครู กศน.บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ
วิธีวิจัยและยังมีความสับสนเรื่องการวิจัยเรื่องการวิจัยทั่วไปกับการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนอยู่หลาย
ประการ เช่น สงสัยว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง น ามาใช้แทนกันได้หรือไม่อย่างไร หรือ
ควรจะท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชนอย่างเป็นทางการ หรือไม่ เป็นต้น 

 คู่มือฯ เล่มนี้จึงน าเสนอสาระในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เห็นภาพหลักของการท าวิจัย
ปฏิบัติการในชุมชนโดยรวบรวมเนื้อหาได้แก่ ความหมาย  ความส าคัญ กระบวนการด าเนินการวิจัย
ปฏิบัติการในชุมชน การตั้งค าถามการวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และตัวอย่างงานวิจัยของ กศน.โดยเฉพาะตัวอย่างงานวิจัยที่ยกมาประกอบไว้
ในคู่มือมือเล่มนี้ นอกจากจะสามารถเลือกและน าไปปรับใช้กับตนเองได้แล้ว และอีกความรู้สึกหนึ่งที่
คาดหวังว่าน่าจะเกิดกับท่านผู้อ่านคือ “งานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก” 

 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชนเล่มนี้ จะ
ช่วยจุดประกายให้ท่านคิดและใช้ “งานวิจัย” เป็นเครื่องมือส าคัญ แก้ปัญหาและค้นหาค าตอบให้กับ
ชุมชนและตัวท่านเองต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ  หอมดี) 
ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 



 

 
 

ข     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

สารบัญ 
 

หน้า                            
 ก ค าน า           
 ข  สารบัญ           
 ค  โครงสร้างคู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน     
 ง  ค าแนะน าการใช้คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน     
 จ  แบบทดสอบก่อนเรียน        
 1  ตอนที่ 1   บทน า        
 2   ใบความรู้ที่ 1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   
 7    ใบความรู้ที่ 2 ความส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการ    
 9   ใบความรู้ที่ 3 กระบวนการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  
 11  ใบงานที่ 1         
 15  ตอนที่ 2  การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น   
 16   ใบความรู้ที่ 4 ความหมายและรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น   
 19    ใบความรู้ที่ 5 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อท้องถิ่น      
 23  ใบงานที่ 2         
 26  ตอนที่ 3  การตั้งค าถามการวิจัย และตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชน   
 27    ใบความรู้ที่ 6 การตั้งค าถามการวิจัย   
 33   ใบความรู้ที่ 7 ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนตัวอย่างจากครู กศน.  
 45    ใบความรู้ที่ 8 ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น     
 57  ใบงานที่ 3         
 60  แนวค าตอบ ใบงานที่ 1 , 2 , 3       
 71  แบบทดสอบหลังเรียน        
 75  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน    
 76  บรรณานุกรม         
 77   คณะผู้จัดท า   
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ค     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 

โครงสร้างคู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

 
สาระส าคัญ  ครู กศน.มีภารกิจจัดการศึกษานอกระบบข้ันพื้นฐานและจัด

 การศึกษาต่อเนื่องในชุมชน ภารกิจทั้ง 2 ประการดังกล่าวจ าเป็นต้อง
 อาศัยวิธีการวิจัยปฏิบัติการเข้ามาพัฒนางาน การวิจัยปฏิบัติการใน
 ชุมชนจึงเป็นเรื่องส าคัญควบคู่ไปกับการวิจัยในชั้นเรียนที่ครู กศน.
 ต้องศึกษาเรียนรู้และลงมือท าวิจัย แน่นอนว่าผลงานวิจัยนั้นเป็น
 เป้าหมายที่ส าคัญอย่างยิ่งของการวิจัยแต่เป้าหมายสูงสุดของการวิจัย
 คือ การพัฒนาวิธีคิด ของนักวิจัยให้มีคุณภาพมากข้ึนโดยมีงานวิจัย
 เป็นวิถีทาง  

 
วัตถุประสงค ์   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ

 เกี่ยวกับการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน และสามารถน าความรู้ไป
 ปฏิบัติการท าวิจัยปฏิบัติการ (action research) ในชุมชนได้ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา   ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1  บทน า 
 1.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 1.2  ความส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  
 1.3  กระบวนการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  
 ตอนที่ 2  การวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 1.4  ความหมายและรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 1.5  ระเบียบวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 ตอนที่ 3  การตั้งค าถามการวิจัยและตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการใน

 ชุมชน  
 1.6  การตั้งค าถามการวิจัย  
 1.7  ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนจากครู กศน.  
 1.8  ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 
ระยะเวลาเรียน ระยะเวลาในการเรียนรู้ภาคทฤษฏี 20 ชั่วโมง  ภาคปฏิบัติ20 ชั่วโมง 

 รวม 40 ชั่วโมง  
 
 
 
 



 

 
 

ง     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ค าแนะน าการใช้คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน ประกอบด้วย 
1. เอกสารใบความรู้ที่ 1-8 
2. ใบงานที่ 1-3 

 ครู กศน.จะต้องศึกษาเอกสารและท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการใน
ชุมชน 

1. การศึกษาเนื้อหาในคู่มือ 

  การศึกษาด้วยตนเองแตกต่างจากการศึกษาโดยการเข้าอบรม ฟังค าบรรยายโดยวิทยากรผู้มี
ความช านาญเป็นอย่างมาก ครู กศน.จะต้องฝึกฝนตนเอง โดยอ่านและท าความเข้าใจเอกสารคู่มือทุก
หน้าตามล าดับ แต่การอ่านเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ครู กศน.ขาดข้อมูลบางอย่าง ควรศึกษาเพ่ิมเติม
จากเอกสารอื่นหรือค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม 

2. การประเมินผลตนเอง 
 ก่อนที่ครู กศน.จะเริ่มศึกษาใบความรู้และท ากิจกรรม ครู กศน.จะต้องท าแบบประเมินผล
ตนเองก่อนเรียน ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ครู กศน.ประเมินความเข้าใจก่อนท าการศึกษาว่ามีความเข้าใจมากน้อย
หรือถูกต้องเพียงใด แล้วจึงศึกษาเนื้อหาในคู่มือ เมื่อศึกษาจบแล้ว ครู กศน.จะต้องท าแบบประเมินผล
ตนเองหลังเรียนอีกครั้ง เพื่อทดสอบดูว่ามีความเข้าใจเนื้อหาเพียงใด แบบประเมินผลเป็นแบบปรนัย 
จ านวน 20 ข้อ ไม่ควรเสียเวลาเกินกว่า 25 นาท ี
 ถึงแม้ว่าครู กศน.จะท าแบบประเมินผลก่อนเรียนได้ดี (มากกว่าร้อยละ 80 ) ก็ไม่สมควรจะงด
ศึกษาใบความรู้ในคู่มือ เพราะอาจมีแง่มุมต่าง ๆ ที่แตกต่างจากความคิดของครู กศน.และจะท าให้ครู 
กศน.มีความเข้าใจความรู้กว้างขวางขึ้นกว่าเดิม 

3. การท ากิจกรรม 
 3.1 กิจกรรมในใบงาน ขอให้ครู กศน.ใช้ความคิดและท ากิจกรรมลงในใบงาน จะช่วยให้ครู 
กศน.ทบทวนความเข้าใจของตนเองในเรื่องนั้น ๆ ดีขึ้น ซึ่งครู กศน.ไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อนท าใบงาน 
เพียงแต่ครู กศน.ใช้ความคิดเพ่ิมเติมเล็กน้อยก็จะสามารถท ากิจกรรมได้ไม่ยากนัก  
 3.2  ครู กศน.ควรศึกษาเอกสารคู่มือตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ จะได้รับผลอย่างเต็มท่ี           
มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเข้าใจเนื้อหาดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

จ     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าสั่ง    เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดคือความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
ก. การค้นหาความจริงอย่างมีเทคนิคเฉพาะ 
ข. การรวมกันหาความจริงอย่างมีข้ันตอน โดยนักวิชาการ 
ค. การค้นหาความจริงอย่างมีแบบแผน โดยนักพัฒนาชุมชน 
ง. การค้นหาความจริงอย่างมีระบบ โดยชาวบ้านในชุมชนร่วมมือกัน 

 
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 

ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ค. การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ง. การมีรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน 

 
3. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 

ก. บันทึกข้อมูลของชุมชน 
ข. พัฒนาผลงานวิชาการของชุมชน 
ค. ประเมินตัดสินผู้เรียนในชุมชน 
ง. หาสาเหตุของปัญหาและแก้ปัญหาในชุมชน 

 
4. สิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาค าตอบจากประเด็นปัญหาการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน คือ  

ข้อใด 
ก. ชื่องานวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ค. ความส าคัญของการความเป็นมา 
ง. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
5. ประโยชน์สูงสุดของการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชนคือ ข้อใด 

ก. การได้แนวทางการแก้ปัญหา 
ข. ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
ค. การได้ทฤษฏีการศึกษาชุมชนที่ตรงกับสภาพจริง 
ง. การเพ่ิมพูนข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผน 

 
 
 
 

 



 

 
 

ฉ     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

6. การศึกษา “กรณีตัวอย่างงานวิจัยชุมชน” ให้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในข้อใดมากท่ีสุด 
ก. ก าหนดชื่อเรื่องได้กะทัดรัด 
ข. ตั้งสมมุติฐานงานวิจัยได้ถูกต้อง 
ค. ได้แนวคิดในการออกแบบการวิจัย 
ง. น าเครื่องมือวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

 
7. การสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง ต้องสอดคล้องกับข้อใด 

ก. ความเป็นมาของการวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค. แบบแผนการวิจัย 
ง. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
8. การวางแผนการวิจัยควรค านึงถึงข้อใดมากท่ีสุด 

ก. คน เวลา และการจัดการ 
ข. มีผู้รู้เรื่องการวิจัยช่วยด าเนินการ 
ค. สามารถด าเนินการโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด 
ง. สามารถตอบค าถามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 

 
9. การวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร 

ก. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัย 
ข. เข้าใจสภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ 
ค. ได้ข้อมูลแท้จริงเพื่อไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
ง. ได้ค าตอบที่แท้จริงไม่มีประเด็นบิดเบือน 

 
10. ข้อใด ไม่ใช่ กลวิธีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

ก. การศึกษาผู้ใหญ่ 
ข. การฝึกฝนอาชีพ 
ค. กระบวนการกลุ่ม 
ง. กระบวนการแก้ปัญหา 

 
11. ผลที่เกิดจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่นคือ ข้อใด 

ก. ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ข. ประชาชนมีงานท าเพ่ิมข้ึน 
ค. ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีขึ้น 
ง. ประชาชนตระหนักในหน้าที่ของตนเองต่อชุมชน 

 
 
 



 

 
 

ช     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

12. ข้อใด ไม่ใช่ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
ก. คนทุกคนมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
ข. ปัญหาที่จะแก้ควรเริ่มจากความรู้สึกของประชาชน 
ค. ความรู้ความสามารถของประชาชนมีความส าคัญเท่า ๆ กับนักวิจัย 
ง. ประชาชนมีการศึกษาน้อยจึงต้องมีนักวิจัยเข้าไปช่วยแก้ปัญหา 

 
13. การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน คือ ขั้นตอนใดของการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

ก. การคัดเลือกชุมชน 
ข. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
ค. ศึกษาปัญหาและประเมินทรัพยากร 
ง. แจ้งชุมชนทราบปัญหาของตนเอง 

 
14. องค์ประกอบที่ควรน ามาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินงานงานวิจัยเพื่อ

ท้องถิ่น คือข้อใด 
ก. นโยบายของรัฐ 
ข. ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ค. ความพร้อมของนักวิจัย 
ง. ความต้องการของคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน 

 
15. หัวข้อการวิจัยข้อใดควรใช้รูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

ก. การพัฒนามาตรฐานเกษตรธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน 
ข. การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด

ล าปาง 
ค. การเปรียบเทียบปัญหาการใช้และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน กศน.

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ง. การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพไม้เทพธาโร หมู่ที่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 
 

16. การวิจัยเพื่อท้องถิ่นหัวเรื่องใดเกี่ยวข้องกับพลังสตรีในชุนชนมากที่สุด 
ก. การสร้างสานติสุขในครัวเรือน 
ข. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ค. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูลายผ้านาหมื่นศรี 
ง. การสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

 
 
 
 



 

 
 

ซ     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

17. งานวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของก านันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เครื่องมือที่นิยมใช้เก็บข้อมูล คือข้อใด 
ก. แบบทดสอบ 
ข. แบบสอบถาม 
ค. แบบสังเกต 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

 
18. การวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร 

ก. คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวิจัย 
ข. ได้ค าตอบที่แท้จริงไม่มีประเด็นที่บิดเบือน 
ค. เข้าใจสภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ 
ง. ได้ข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 

 
19. เมื่อใดต้องใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

ก. เมื่อต้องการค้นหาชุมชนเพ่ือพัฒนา 
ข. เมื่อต้องการศึกษาปัญหาความยากจน 
ค. เมื่อผู้ศึกษาต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน 
ง. เมื่อต้องการแก้ปัญหาในชุมชน แต่ยังไม่พบวิธีการที่ดีท่ีสุด 

 
20. หัวใจส าคัญโครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปูแสมโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและ

ชุมชนวัดศรีสุวรรณคงคาราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ที่ข้อใด 
ก. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปูแสมท่ีมีจ านวนลดน้อยลงให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
ข. กระบวนการสร้างจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนท้องถิ่น 
ค. ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ง. ความส าคัญของสายน้ าและล าคลองที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ 

 
***************** 

 
 
 
 

   



 

 

 



 

 
 

1     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 

ตอนที ่ 1  บทน า 

 
 

วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการสําคัญของการ
  วิจัยปฏิบัติการในชุมชนได้  

 2.  ยอมรับและเห็นความสําคัญของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการใน 
  ชุมชนว่าเป็นงานวิจัยขนาดเล็ก ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยจาก 
  ชุมชนได้พอเหมาะกับสภาพของครู กศน.ที่มีภาระงานมากมาย  

 3. เห็นความแตกต่างระหว่างการวิจัยวิชาการกับการวิจัยปฏิบัติการ 
  ในชุมชน  

 
สาระส าคัญ ประกอบด้วยใบความรู้ 3 เรื่อง คือ 

 1. ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 2. ความสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  
 3. กระบวนการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  
 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 1. อ่านและทําความเข้าใจใบความรู้ที่ 1-3  

 2. ศึกษาใบงานที่ 1 แล้วตอบคําถาม  
 3. ศึกษาหาความรู้ที่เก่ียวกับความหมาย ความสําคัญและ 
  กระบวนการในการทําวิจัยปฏิบัติการในชุมชนจากเอกสาร หรือ
  จากอินเตอร์เน็ ตเพ่ิมเติมแล้วทําเป็นใบความรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

2     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ใบความรู้ที่ 1  

ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 

ปัจจุบันการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้นําไปใช้ในชั้นเรียนเรียกว่าการวิจัยในชั้นเรียน 
(classroom action research ) และเม่ือนําวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในชุมชนมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน คือ 
“การวิจัยชุมชน” “ชาวบ้านวิจัย” หรือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” เช่น หมู่บ้านสามขา อําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง หรือชุมขนแห่งการเรียนรู้ตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รูปแบบการจัดการน้ํา
ในคลอง ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น ปลายปี 2541 สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เริ่มเปิดแนวคิดวิจัยปฏิบัติการในชุมชนรูปแบบ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ขึ้น 
โดยมีหลักการชัดเจนคือ เป็นโจทย์ที่มาจากท้องถิ่น อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นและต้อง
ปฏิบัติการจริง 

 
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ความหมายที่ 1 เป็นความหมายที่ยึดเอากระบวนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อ ง (P-A-O-R) 
เป็นหลัก  เมื่อครู กศน.  อ่านแล้วจะได้รับประโยชน์คือนําเอากระบวนการต่อเนื่องไปใช้วิจัยปฏิบัติการ
พัฒนากิจกรรม กศน. 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ การวิจัยที่ดําเนินโดยผู้ปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเป็นกระบวนการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร
ประกอบด้วย การวางแผน (P : Plan) การปฏิบัติ (A : Act) การสังเกตผล (O : Observe) และการ
สะท้อนผลการปฏิบัติ (R : Reflect) โดยผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินการวิจัยคนเดียว หรือดําเนินการแบบ
ร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทันที ไม่มุ่งนําผลไปวางนัยสรุป
ทั่วไปในเชิงทฤษฎีหรือหลักการทั่วไปเหมือนการวิจัยเชิงวิชาการท่ัวไป จากความหมายของการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการข้างต้น ครู กศน.สามารถนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ  

1)  ขั้นวางแผน  

2)  ขั้นปฏิบัติการ  

3)  ขั้นสังเกตการณ์  

และ 4)  ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม กศน.ตามภาระ
งานในชุมชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อเรื่อง   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ครอบครัวเปูาหมายสามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข : กรณีศึกษาบ้านมูลบน หมู่ 7 ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา 

ผู้วิจัย เรืองยศ จักรบุตร  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา 2540. 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ครอบครัวเปูาหมาย
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 2)เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สมาชิกครอบครัวเปูาหมายสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กลุ่มเปูาหมาย ในการวิจัย  ได้แก่ 1)กลุ่มครอบครัวเปูาหมาย
ประกอบอาชีพปลูกพืชผัก ทํานา ทําไร่ จํานวน 32 ครอบครัว 2)กลุ่มครอบครัวเปูาหมายประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลา จับปลา รับจ้าง และอ่ืน ๆ จํานวน 25 ครอบครัว ทั้ง 2 กลุ่ม รวม 57 คน และมีกลุ่ม
ผู้ให้ข่าวสารสําคัญ (Key Informants) จํานวน 5 คน วิธีการดําเนินการวิจัย โดยใช้กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติ
ตามแผน (Action) ขั้นสังเกต (Observation) และข้ันสะท้อนผล (Reflection) จํานวน 3 วงรอบ
และใช้กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมระดมพลังสมอง การจัดศูนย์การเรียนชุมชน การรู้จักครอบครัวตนเอง 
การฝึกทักษะอาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนต่าง ๆ และการเข้าค่ายทักษะชีวิต เครื่องมือในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบบันทึก แบบสํารวจ และแบบประเมินผลสภาพจริง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
เชิงคุณภาพ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายในรูปแบบการ
วิจัยปฏิบัติการ 
 
ผลการวิจัย 
 ประเด็นการวิจัยท่ี 1  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับครอบครัวเปูาหมายสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ พบว่า 
 1.กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในรูปแบบระดมพลังสมอง ทําให้ได้รับกลยุทธ์ในการพัฒนา
ครอบครัวเปูาหมาย เช่น การจัดศูนย์การเรียนชุมชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรู้จักครอบครัว
ตนเอง การฝึกทักษะชีวิต การเข้าค่ายทักษะชีวิต และการร่วมเป็นสมาชิกกองทุน 
 2. กลยุทธ์การรู้จักครอบครัวตนเอง ทําให้ครอบครัวเปูาหมายได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจของครอบครัว ฝึกปฏิบัติบันทึกสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครอบครัว 
และบันทึกบัญชีต้นทุนกําไรในการลงทุน  รู้สถานการณ์ทางการเงินภายในครอบครัว สร้างความ
ตระหนัก การควบคุมรายรับ-รายจ่าย การลดหนี้ การออม ส่งผลให้ครอบครัวพ่ึงพาตนเอง 
 3. กลยุทธ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน ส่งผลให้มีการออม มีทุนสําหรับการลงทุน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต 
 

ประเด็นการวิจัยท่ี 2   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกครอบครัวเปูาหมาย 
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พบว่า การจัดโครงการเข้าค่ายทักษะชีวิตสามารถ
สนองความต้องการของสมาชิก และสอดแทรกเนื้อหา ด้านการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ได้แก่ การ
ปูองกันยาเสพติด ลดละ เลิก อบายมุข ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ลักขโมย ไม่ เล่นการพนัน ดํารงชีวิตอยู่ใน
กรอบศีลธรรมอันดี ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มเปูาหมายดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  และพ้ืนฐาน
สังคมวัฒนธรรม หมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาตลอด การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จึงเสริม
จุดแข็งยิ่งข้ึน 
 



 

 
 

4     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 

 วงรอบท่ี 1   ระหว่างเดือนตุลาคม 2544 – มีนาคม 2545 ประเด็นที่ 1 ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ 2 บรรลุวัตถุประสงค์ 

 วงรอบท่ี 2  ระหว่างเดือนเมษายน 2545 – เดือนกันยายน 2545 ประเด็นที่ 1 และ 2 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 วงรอบท่ี 3  ระหว่างเดือนตุลาคม 2545 – เดือนมีนาคม 2546 ประเด็นที่ 1 และ 2 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
ระหว่างเดือนเมษายน 2546-เดือนกันยายน 2546 ได้พัฒนาตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ เป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนดีเด่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวง  
ศึกษาธิการ ในวันที่ 8 กันยายน 2546 ณ เมืองทองธานี 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยปฏิบัติการควรหากลยุทธ์ที่หลากหลาย จะทําให้ค้นพบกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
วัฒนธรรมท้องที่นั้น และควรวิจัยอย่างน้อย 3 วงรอบ จึงจะสามารถยืนยันได้ 
 



 

 
 

5     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ความหมาย ที่ 2 เป็นความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ครู กศน.ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง (P-A-O-R) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการที่ครู กศน.  เป็นศูนย์กลางของการวิจัย โดยครู
ผู้วิจัยจะเลือกหรือกําหนดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาวิจัยเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมแล้ว จากนั้นก็
นํากิจกรรมนั้น ๆ มาทดลองปฏิบัติการว่าใช้ได้หรือไม่ โดยผู้วิจัยจะกําหนดเกณฑ์ในการติดตามและ
ประเมินผล เป็นการออกแบบงานวิจัย (Research design) รูปแบบ “การทดลองจริงในสนาม” (Field 
experiment) ขอยกตัวอย่าง ประกอบ 2 ตัวอย่าง ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 1 
 

ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล บ้านหนอง
กลางดง ตําบลการแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 
ชื่อผู้วิจัย  นางรัตนา  ปะกิคะเน (2551) 
 
โจทย์ค าถามการวิจัย  การแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล จํานวน 17 คน บ้านกลางดง ผู้มี
รายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.ควรมีรูปแบบอย่างไร 
 
นวัตกรรม  การสร้างอาชีพเพ่ิมข้ึน จํานวน 3 อาชีพ คือ 1) การเพาะเห็ดนางฟูา 2)การเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อพลาสติก 3) การเลี้ยงกบในบ่อดิน โดยใช้กระบวนการ จัดเวทีวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผน
พัฒนาอาชีพที่เหมาะกับพ้ืนที่ การไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมอาชีพ และการประเมินผล 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อผู้มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.จํานวน 17 คน 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับ

ตําบล 
วิธีด าเนินการ 

1. ผู้ร่วมโครงการจํานวน 17 คน เป็นผู้มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
2. จัดกระบวนการพัฒนาอาชีพประกอบด้วย การจัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาอาชีพ และ

การฝึกอบรมอาชีพ (การเพาะเห็ดนางฟูา การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการ
เลี้ยงกบในบ่อดิน) 

3. การติดตามผลกระทบและความพึงพอใจ 
4. ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบผล

แบบสอบถาม เพื่อการประเมินผลทุกขั้นตอน 
 



 

 
 

6     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
 1. เมื่อผู้วิจัยพบว่าหลังจากนําชาวบ้านไปศึกษาดูงานแล้วทดลองปฏิบัติการพบปัญหาที่
ตามมา คือได้ผลผลิตเห็ดนางฟูาน้อย ทําก้อนเห็ดไม่เป็น  ปลาดุกท่ีเลี้ยงในบ่อพลาสติกโตช้า การ
ขยายพันธุ์กบและการเลี้ยงกบในบ่อดิน ลูกกบมีอาการตาแดง มุมปากเป็นแผล จึงได้ทําการจัดอบรม
เพ่ิมเติม เพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการสร้างอาชีพใหม่ จํานวน 3 อาชีพ ๆ ละ 2 วัน โดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 

 2. ชาวบ้านได้นําความรู้จากการอบรมเพ่ิมเติมไปปรับปรุงแก้ไขและจากการติดตามผล
พบว่า ชาวบ้านสามารถทําก้อนเห็ดได้ ปลาดุกโตเร็วไม่เกิดโรคระบาด สามารถขยายพันธุ์ลูกกบได้ 
 

ตัวอย่างที่ 2 
 

ชื่องานวิจัย  การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น  
                อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 
ชื่อผู้วิจัย  สิทธิชัย เทวธีระรัตน์ เสาวนีย์ โคตรพันธ์  จตุรภัทร  ชัยสุวรรณ ประสิทธิ  เฉิดจินดา 
             รักจิต   มัน่พลศรี 2547  
 
 งานวิจัย เรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการปัญหาขยะของอําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ของสิทธิชัย  เทวธีระรัตน์ และคณะ ได้ใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมที่มี
การระบุคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารดังกล่าวเอาไว้ คณะวิจัยต้องการพิสูจน์ว่า รูปแบบการ
สื่อสารดังกล่าวมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริงหรือไม่ จึงได้เลือกแบบการวิจัยเป็น 
“การทดลองจริงในสนาม” (Field experiment) ด้วยการเลือกชุมชนที่มีการสื่อสารแบบไม่มีส่วน
ร่วมแล้วใส่ treatment (การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม) เข้าไป แล้ววัดผลออกมา  
หมายเหตุ  : โครงการนี้เป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งในชุดโครงการ “การสื่อสารเพื่อชุมชน” ซ่ึง
ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 30 โครงการ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) นํามาเสนอไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อยืนยันว่า “งานวิจัยไม่ใช้เรื่องยากอย่างที่คิด” 



 

 
 

7     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ใบความรู้ที่ 2  

ความส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

ในการทําวิจัยของครู กศน.ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยปฏิบัติการในกลุ่มผู้เรียนทั้งการศึกษา
นอกระบบข้ันพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ความคาดหวังให้ครูทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่ระบุในมาตรา 30 ที่ระบุว่า “ให้สถาน ศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ การศึกษา” 
จึงส่งผลให้การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความสําคัญ ดังนี้ 

 ความสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีดังนี้ 

1.  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในกลุ่มผู้เรียน มีผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน  
กระบวนการดําเนินการวิจัยจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู  ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในกลุ่ม
ผู้เรียนมีผลกระทบโดยตรงต่อครูในการพัฒนาบทบาทผู้อํานวยความสะดวกการเรียนรู้ เช่นเดียวกันทํา
ให้ครูมีวิถีชีวิตในการทํางานที่เป็นระบบในเชิงวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งจะพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (Professional teacher) ได้รับการยอมรับจากผู้เรียน วงการวิชาชีพและสังคม
ทั่วไปได้มากขึ้น 

3.  การสร้างสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) ด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการวิจัย ระหว่างเพ่ือนครูใน
สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารครูและระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ตลอดจนระหว่างสถานศึกษาและ
ชุมชนซึ่งผลพลอยได้ที่ดีที่ตามมาคือความร่วมมือและการผนึกกําลังกันพัฒนากิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่าง ๆ ตั้งแต่การพบกลุ่มจนกระทั่งสู่ชุมชน 

4.  การตอบสนองเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการในกลุ่มการ
เรียน เป็นการดําเนินการเพ่ือการตอบสนองเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษาท่ีระบุไว้ในบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยตรงเป็นกลไกสําคัญส่วนหนึ่งที่จะแปลงความคาดหวังไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้การศึกษาตลอดชีวิตเกิดคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม
สูงขึ้น 

5. การเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ลดช่องว่างระหว่างนักทฤษฏีในฐานะนักวิจัย และนัก
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แคบลงเป็นการเติมเต็มศักยภาพ
(empowerment) ให้กับนักปฏิบัติเพราะการวิจัยที่เป็นทางการแบบดั้งเดิมนั้น นักปฏิบัติอยู่ในฐานะ
ผู้ถูกกระทํา (passive) ในฐานะของผู้ให้ข้อมูล หรือผู้รับการทดลองเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยของ
ผู้วิจัย ตลอดมาจนเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันว่า การวิจัยเป็นเรื่องยากหรือเป็นเรื่องของนักวิจัยมืออาชีพ
เท่านั้น 



 

 
 

8     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ความส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อชุมชน มีดังนี้ 

 1.   การวิจัยปฏิบัติการในชุมชน คือกระบวนการทางปัญญาท่ีทําให้ชุมชนสามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถจัดการเรียนรู้ คือการนําความรู้   ภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่มา
ผสมผสานกับความรู้จากภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อทําให้ชุมชนสามารถกําหนดทิศทาง
แก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับบริบทของสังคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชน ส่งผลให้มีการดํารงอยู่อย่างสงบสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2.  ชาวบ้าน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสจะตื่นตัว ได้รับการศึกษามากข้ึน สามารถคิดและ
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในการที่จะให้ความร่วมมือกันในการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
 3.  ปัญหาหลักสําคัญในชุมชนได้รับการแก้ไข ประชาชนผู้ด้อยโอกาสจะมีโอกาสมากขึ้น 
การจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆในชุมชน จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้ง
ความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 
 4.  สําหรับผู้วิจัย และนักพัฒนา จะได้เรียนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์ในการทํางาน
ร่วมกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดี และเกิดแนวคิดในการพัฒนาที่แท้จริง 
 5.  นักวิจัยได้ทํางานพัฒนาตามอุดมคติของตนเอง  
 6. การวิจัย  เป็นงานที่สําคัญต่อคนในชุมชนเพราะการวิจัยเป็นรากฐานของการประดิษฐ์ 
คิดค้น และการพัฒนาที่จะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน สังคม และประเทศที่ให้ความสําคัญแก่
การวิจัย ย่อมมีผลให้ประเทศนั้นมีความรุ่งเรือง มั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากงานวิจัยเป็น
สิ่งที่ทําให้เกิดการค้นพบความรู้ใหม่ อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดประโยชน์ ซึ่งความอยากรู้ 
อยากเห็น และการแสวงหาคําตอบจนบรรลุผลสําเร็จ ได้ก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
และการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ ทําการวิจัย ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ล้วนเป็นผลจากการ
ศึกษาวิจัย เพื่อตอบคําถามอันนําไปสู่การสร้างสรรค์และพัฒนาทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ใบความรู้ที่ 3  

กระบวนการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

 การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนอาจจําแนกระยะเวลาดําเนินการได้ 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การ
เตรียมการ และระยะท่ี 2 การปฏิบัติการ 

 ระยะที่ 1 การเตรียมการ  เป็นระยะของการค้นหาความทุกข์และเหตุการณ์ในระยะนี้   
ต้องค้นหาเรื่องราวต่อไปนี้ 
 1.1 สภาพบริบทของท้องถิ่น ซึ่งมักประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แหล่ง
น้ํา ปุาไม้ แหล่งการเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ํา ปุา ฯลฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่น 
อาชีพและการทํามาหากินของตนในท้องถิ่น ปฏิทินการผลิต หนี้สิน ฯลฯ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิตชนเผ่า วัฒนธรรมประเพณี ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่น ปราชญ์
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรชุมชนท้องถิ่น ปฏิทินประเพณี ฯลฯ 
 1.2 สถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น   มักเป็นการศึกษา
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่อง เช่น การศึกษาสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน การศึกษาการ
แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น เป็นต้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นฐานสําคัญของการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นท่ีจะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นรู้จักรากเหง้าของตนเอง ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าของชุมชน
ท้องถิ่น ประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง จะช่วยให้เราเข้าใจชุมชนท้องถิ่นได้ลึกซึ้ง
ขึ้น 
 1.3  ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ก็เป็นต้นตอที่สําคัญของชุมชนท้องถิ่น ก่อนที่ชุมชนจะลอก
เลียนภูมิปัญญาจากท่ีอ่ืนมาใช้ จะต้องมีการค้นหาภูมิปัญญาของตนเองก่อนแล้ววิเคราะห์ให้เห็นว่า     
ภูมิปัญญาดังกล่าวใช้ได้หรือไม่ได้กับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และจะต้องปรับภูมิปัญญา
อย่างไร 

 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการ  เป็นการดําเนินการให้พ้นทุกข์และประเมินสภาพการพ้นทุกข์  
ในระยะนี้แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 2.1 การวางแผนปฏิบัติการเป็นการใช้ข้อมูลจากระยะท่ี 1  มาวางแผนปฏิบัติการ ซึ่ง
มักจะใช้ข้อมูลภายนอกมาประกอบด้วย เช่น ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน ข้อมูลจากนักวิชาการ เป็นต้น 
 2.2 การลงมือปฏิบัติการ เป็นระบบปฏิบัติการที่คนในชุมชนท้องถิ่นมักจะมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง นอกเหนือไปจากกลุ่มนักวิจัยชุมชนแล้ว การปฏิบัติการนี้อาจจะอาจะมีหลายชุดของการ
ปฏิบัติการ 
 2.3 การประเมิน ผลการปฏิบัติการ  หรือท่ีนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นเรียกว่าการสรุปบทเรียน
และการถอดบทเรียน เป็นการสรุปความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการ เพียงแต่ในระยะที่ผ่านมาการถอด
บทเรียนและการสรุปบทเรียนส่วนใหญ่ยังทําได้ไม่ลึกและละเอียดมากนัก ทําให้ไม่สามารถดึงความรู้ที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการได้ชัดเจนนัก 
 การที่จะดําเนินการตามกระบวนการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนให้ประสบผลดี 
จําเป็นต้องใช้การ “คิด” ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การคิดโจทย์การวิจัย  ซึ่งอาจต้องคิดถึงปัญหาปัจจุบันและอนาคตของชุมชนท้องถิ่น 
หากปัญหาดังกล่าวต้องการความรู้เรื่องอะไรมาใช้ในการแก้ปัญหา ก็จะได้โจทย์วิจัยที่เหมาะสม 



 

 
 

10     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 2. การคิดการออกแบบเพื่อตอบปัญหาการวิจัย  เมื่อได้โจทย์วิจัยแล้วคงต้องออกแบบว่า 
จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง จะเก็บข้อมูลอย่างไร จะเก็บจากใคร และจะวิเคราะห์อย่างไรเพื่อตอบปัญหา
ดังกล่าว 
 3. การคิดวิเคราะห์เพื่อก าหนดการปฏิบัติการที่เหมาะสม เป็นการคิดวิเคราะห์บน
ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา เป็นการคิดที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน คิดให้เห็นศักยภาพในอดีต คิดให้
เห็นข้อจํากัดของศักยภาพในอดีต คิดให้เห็นสภาพความรู้จากภายนอกที่จะช่วยเติมเต็มภูมิปัญญาที่เคย
มี และเชื่อมโยงวางเป็นแนวปฏิบัติการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ถ้ามีการคิดวิเคราะห์อย่าง
เข้มข้นจะช่วยให้การวางแผนการปฏิบัติการมีความเหมาะสม สอดคล้องอย่างจริงจัง 
 4. การคิดเชิงระบบให้เห็นองค์รวมของความรู้  เป็นส่วนสําคัญของการคิดในช่วงสรุป
บทเรียนและความรู้ การคิดแบบนี้เป็นความคิดเชิงประจักษ์จากปรากฏการณ์ของการปฏิบัติการ ได้จาก
กระบวนการถอดบทเรียนร่วมให้เห็นความรู้ในภาพรวมและภาพย่อย และโยงใยให้เห็นความรู้ทั้งหมด 
ซึ่งโดยปฏิบัติการจริงแล้วการวิจัยในชุมชนทั่วไปยังทําได้น้อย 
 5. การคิดเชิงประยุกต์กระบวนการวิจัยไปใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอื่นของชุมชน
ท้องถิ่น การคิดแบบนี้มีอยู่ค่อนข้างมากในงานวิจัยในชุมชน เพราะมักจะพบว่ามีการขยายผลนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ โดยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

11     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 
 
 

ความหมาย ความส าคัญและกระบวนการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  

 เมื่อท่านศึกษาใบความรู้ที่ 1-3 เสร็จแล้วให้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือตอบประเด็น
คําถาม 5 ข้อ ต่อไปนี้ 

----------------------------------- 
1.  ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research หรือ Field experiment) อย่างน้อย 
 2  ความหมาย 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

2.  เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนมีข้อจ ากัดในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัย 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

3.  สภาพการและวิธีคิดของนักวิชาการและคนท้องถิ่นมีช่องว่างในการสื่อสารและความคาดหวังของ 
 แต่ละฝุายที่มีต่องานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนแตกต่างกันอย่างไร 

 แนวคิดของฝุายนักวิชาการต่องานวิจัย มีดังนี้ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

ใบงานที่ 1 



 

 
 

12     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

แนวคิดของฝุายคนในท้องถิ่นต่องานวิจัย มีดังนี้ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

4.  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ได้ให้ความ
 สําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนอย่างไรบ้าง 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 



 

 
 

13     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

5. ให้บอกความแตกต่างระหว่างการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนกับการวิจัยเชิงวิชาการ 
 

ประเด็น การวิจัยปฏิบัติการในชุมชน การวิจัยเชิงวิชาการ 

1. เปูาหมาย 
 
 
 
 
 

  

2. ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 

  

3. วงจรของ 
การวิจัย 
 
 
 
 
 

  

4. วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. การกําหนด 
วิธีการแก้ไข 
ปัญหาในชุมชน 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

14     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ประเด็น การวิจัยปฏิบัติการในชุมชน การวิจัยเชิงวิชาการ 

6. กลุ่มเปูาหมาย 
ที่ต้องการทําวิจัย 
 
 
 

  

7. ข้อมูลวิจัย 
 
 
 
 
 
 

  

8. การวิเคราะห ์
ข้อมูล 
 
 
 
 

  

9. การอภิปราย 
แปลความหมาย 
ข้อค้นพบจาก 
การวิจัย 
 
 

  

10. ช่วงเวลาใน 
การทําวิจัย 
 
 
 
 

  

11. การใช้ผล 
การวิจัย 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

15     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 

ตอนที่  2  ก  
การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมาย และรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้  
 2. เข้าใจขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยในลักษณะของการวิจัย

  เพ่ือท้องถิ่นได้  
 3. เข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน

  รูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 4.  สามารถเปรียบเทียบลักษณะของงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนที่

  ดําเนินการโดยครู กศน.และการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.)ได้  
 
สาระส าคัญ ประกอบด้วยใบความรู้ 3 เรื่อง คือ 

 1. ความหมายและรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 2. ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 1. อ่านและทําความเข้าใจใบความรู้ที่ 4-5  
 2. ศึกษาใบงานที่ 2 แล้วตอบคําถาม  
 3. ศึกษาด้วยตนเองเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ของการวิจัยเพื่อ 

  ท้องถิ่น (สกว.) ตลอดจนศึกษาชิ้นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
  ที่ สกว. นําเสนอในรูปเอกสาร และทางอินเตอร์เน็ ต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

16     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ใบความรู้ที่ 4   

ความหมายและรูปแบบการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานในกํากับของสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่มีระบบบริหารที่แตกต่างจากระบบราชการ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พ.ศ.2535 ดําเนินงานภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยโดยการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี สกว.ได้ตั้งสํานักงานภาค 
(สกว.สํานักงานภาค) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2541 เพ่ือเริ่มดําเนินงานวิจัยแบบใหม่         
ที่เรียกว่า “งานวิจัยท้องถิ่น”  (Community-Based Research) โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการท าให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง เพื่อให้งานวิจัยมีส่วนในการแก้ปัญหาของ
ชุมชนและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมีแบบแผนในชุมชนท้องถิ่น 

ความหมายกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น  หมายถึง การทํางานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนเพื่อตอบ 
“ค าถาม” หรือ “ความสงสัย” บางอย่างโดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ข้อสงสัยอยู่ตรงไหน มีการค้นหา 
“ข้อมูล” ก่อนทํา มีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการ “วางแผน” การทํางานบนฐานข้อมูล
ที่มีอยู่และในระหว่างลงมือทําก็จะมีการทบทวนความก้าวหน้า วิเคราะห์ความสําเร็จและอุปสรรคอย่าง
สม่ําเสมอในที่สุดก็จะสามารถ “สรุปบทเรียน”  เพื่อตอบคําถามท่ีตั้งไว้แล้วอาจทําใหม่ให้ดีขึ้น โดย
ทั้งหมดดําเนินการโดยชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็น “ผู้สงสัย” นั่นเอง 

 ผลงานวิจัยที่สําคัญยิ่งของงานวิจัยนี้ คือ “คน” และ “กลุ่ม” ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กระบวนการวิจัย ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชนตัวเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และมีความพร้อมใน
การรับมือกับอนาคต สามารถชี้นําและเฝูาระวังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนต่อไปด้วย และชุมชนท้องถิ่น
จะได้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อ ประการแรก  เรื่องที่ทําวิจัยเป็นเรื่องท่ีชุมชนและคน
ท้องถิ่นต้องการ ประการที่สอง คนในชุมชน คนในท้องถิ่นได้ร่วมกันทําวิจัยอย่างเข้มข้น และ ประการที่
สาม งานวิจัยนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้เป็นรูปธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 

 การทํางานตามเง่ือนไขสามประการดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีกระบวนการ “คิดร่วมกัน      
ท าร่วมกัน” ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวบ้าน ผู้นําชุมชน นักพัฒนา นักวิจัย และภาคีอ่ืน ๆ โดยใช้ “เวที
เรียนรู้” เป็นเครื่องมือสําคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประมวลสถานภาพและองค์ความรู้ในชุมชน การตั้ง
โจทย์วิจัย การวางแผน การวิจัย เสนอโครงการ การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลและ
รายงานผลการวิจัย 

 โดยเฉพาะในส่วนของหัวข้อวิจัยหรือโจทย์วิจัยต้องอาศัย “เวทีเรียนรู้” และการตรวจสอบ
หลาย ๆ ทางให้แน่ใจว่าเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพราะความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนมีหลากหลายและซับซ้อน บางเรื่องสามารถแก้ไขได้ด้วยงานพัฒนา แต่บางเรื่องต้องการงานวิจัย
เป็นเครื่องมือเพ่ือหาคําตอบ หรือหาทางเลือกที่เหมาะสม อีกทั้งคําว่า “วิจัย” ในความรู้สึกของชาวบ้าน 
หรือผู้ที่ไม่เคยทํางานวิจัยมาก่อนยังเห็นว่าเป็นเรื่องท่ี “ยากมาก” ดังนั้นการประสานงานและสนับสนุน
ให้เกิดการ “คิดเป็นหมู่ ทําเป็นหมู่” ของคนในชุมชน จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง 

 



 

 
 

17     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

รูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 การวิจัยเพื่อสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ  
 1)  การวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (PAR) และ      
 2)  การวิจัยทางเลือกใหม่เพ่ือท้องถิ่น รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (PAR) 

 เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบตามแนวความคิดการวิจัยเพื่อท้องถิ่นท้ังในเชิงเนื้อหา
และในเชิงกระบวนการ ภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัย และ        
มีปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา” โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 ปี ผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) งานวิจัยแบบนี้มี 2 ลักษณะ 
กล่าวคือ 

 1.1 การวิจัยที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาสังคมในทุกประเด็น เป็นการศึกษาในเชิง
กระบวนการเคลื่อนตัวของชุมชนท้องถิ่นในบริบทหนึ่ง ๆ ต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน
ดําเนินการ ได้แก่ ชุมชนกับการจัดการปัญหาต่าง ๆ การรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายปัญหาหรือ
เครือข่ายอาชีพ การเรียนรู้และการศึกษาทางเลือก 

 1.2 การวิจัยที่เน้นการทดลองเปรียบเทียบและทดสอบปัจจัยต่าง ๆ เป็นการศึกษา
เพ่ือที่จะทดสอบทางเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือก เพ่ือที่จะหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ๆได้แก่ ในการ
ผลิตการแปรรูปและการตลาด โดยเน้นทางเลือกอาชีพเป็นหลัก 

2) การวิจัยทางเลือกใหม่เพื่อท้องถิ่น 

 เป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนามาจากแบบแรกเพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและกลุ่มคนซึ่งมีหลากหลา ยระดับ หรือเพ่ือให้ท้องถิ่น
สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เป็นการเริ่มต้นทดลองทํางานวิจัยอย่างง่าย ๆ โดยใช้ระยะเวลา
ดําเนินการไม่มากนักประมาณ 3 – 6 เดือน หรือไม่เกิน 1 ปี มีหลายทางเลือก ดังนี้ 

 2.1 การวิจัยเบื้องต้น  เป็นกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการรวบรวมความรู้ รวมถึง
การเตรียมชุมชน เตรียมทีมวิจัยชาวบ้าน เพ่ือวางแผนและแก้ปัญหาในเบื้องต้นหรือพัฒนาไปสู่งานวิจัย
เต็มรูปแบบต่อไป เช่น 

 การสรุปถอดความรู้ จากงานพัฒนาในอดีตที่ทําสําเร็จมาแล้ว เพื่อการพัฒนา
ต่อยอด 

 การรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

 2.2 การวิจัยท่ีเน้นการสรุปความรู้และรวบรวมองค์ความรู้จากการท างานพัฒนาของ
ชุมชน เป็นเรื่องท่ีชุมชนอยากรู้ อยากรวบรวมความรู้ของตนเองและชุมชน ร่วมกันทํางานวิจัย โดยไม่ได้
มุ่งแก้ปัญหาชุมชนมากนัก เช่น 

 การวิจัยเพื่อรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 การศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเพณี 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 



 

 
 

18     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 2.3 การวิจัยเชิงความร่วมมือ  เป็นการสนับสนุนการสร้างความรู้ร่วมกับหน่วยงานหรือ
ภาคีอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทํางานเพ่ือชุมชนท้องถิ่น และเป็นความร่วมมือทั้งในแง่การมี
เปูาหมายเพื่อท้องถิ่น ความร่วมมือของคนหรือทีมงาน การสนับสนุนปัจจัยและทุนดําเนินการร่วมกัน
งานวิจัยลักษณะนี้จะมุ่งสร้างวิธีการทํางานที่เป็นทางเลือกใหม่ของภาคีภายนอกร่วมกับคนในท้องถิ่นต่อ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เช่น 

 การสร้างกลไกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 
 การสร้างเครื่องมือ / ตัวชี้วัดการพัฒนาและการแก้ปัญหาท้องถิ่น 
 การประเมินผลการทํางานพัฒนาร่วม 
 การเชื่อมร้อยประสานความรู้ระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ การวิจัยทางเลือกใหม่ทั้งสามลักษณะ เป็นการทําวิจัยในเบื้องต้นเพ่ือพัฒนาความ
พร้อมของประเด็นศึกษาหรือกลุ่มคน โดยคาดหวังว่าจะนําไปสู่การทําวิจัยแบบเต็มรูปแบบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

19     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ใบความรู้ที่ 5 

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีวิทยาการวิจัย (Research methodology) หมายถึง โลกทัศน์ 
(Word View) หรือบางทีก็เรียกว่า กระบวนทัศน์ (Paradigm) ทฤษฎี หลักการ และการดําเนินงานที่
ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกําหนด กรอบปัญหาการวิจัยจนกระทั่งการนําผลการวิจัยไปเผยแพร่ใช้
ประโยชน์ จากความหมายทํานองนี้ จะเห็นว่า เมื่อใช้คําว่าระเบียบวิธีวิจัย จึงครอบคลุมถึงคําว่าวิธีการ
หรือเทคนิคการวิจัยไปด้วย นั่นคือระเบียบวิธีวิจัยหนึ่ง ๆ อาจจะใช้วิธีการหรือเทคนิคการวิจัยได้หลาย
แบบ ทั้งนี้เมื่อใช้คําว่าระเบียบวิธีวิจัยจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อหรือปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของ
นักวิจัยที่ใช้ทําวิจัยเรื่องนั้น ๆ เสมอ ซึ่งต่างจากวิธีการหรือเทคนิควิจัยที่เป็นเรื่องของการทํากิจกรรมวิจัย
ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อาทิการทดลอง การสังเกต การสํารวจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการไม่ใช่ระเบียบ
วิธีวิจัย (รัตนะ บัวสนธ์ , 2551) 

 “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” มีกระบวนทัศน์ของการวิจัยเป็นการทํางานเพ่ือเสริมสร้างฐานแรก
เดิมของชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น ดังนี้ 

 ประการแรก เป็นการสร้างและผสมผสานรวมทั้งการปรับใช้ภูมิปัญญาความรู้ท้องถิ่น 
 ประการที่สอง เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและความเชื่อของท้องถิ่นในเกื้อกูลและยั่งยืน 
 ประการที่สาม  เป็นการช่วยเสริมวิธีการ จัดการฐานทรัพยากรของชุมชนให้เอื้อและหนุน
ต่อการดํารงชีพ 
 ประการที่สี่ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายการทํางานในท้องถิ่นภาคประชาชนที่มีอยู่
ในชุมชน ให้มีวิธีการทํางานและจัดการกับปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น 

 ดังนั้น “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” (Community -Based Research) จึงมีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
ท าให้ชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ และได้รับประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง เพื่อให้งานวิจัยมีส่วนในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมีแบบแผนในชุมชนท้องถิ่น 

 เปูาหมายดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างฐาน รากเดิมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
ดังกระบวนทัศน์ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีเหตุผลที่สําคัญคือ งานวิจัยที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่ดําเนินการโดย
นักวิชาการ ข้าราชการหรือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นหรือโจทย์วิจัยที่เป็นไปตามความสนใจของ
ผู้วิจัยเอง มุ่งผลในเชิงการสร้างองค์ความรู้ หรือหาคําตอบทางทฤษฏี หรือเพ่ือนําข้อมูลไปประกอบการ
กําหนดนโยบายบางอย่าง หรือแม้แต่ในงานวิจัยที่คนภายนอกพยายามทํา เพ่ือช่วยหาคําตอบ หาทาง
เลือกที่เหมาะสม หรือหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้าน ก็มักจะพบเสมอว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ชาวบ้านได้ เพราะนักวิจัยขาดความเข้าใจหรือบางครั้งงานวิจัยกลับกลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับ
ชาวบ้านอีกด้วย และในกระบวนการทําวิจัยดังกล่าว ชาวบ้านจะเป็นเพียงผู้ถูกวิจัย ถูกถาม ถูกสังเกต 
เท่านั้น 

 

 

 



 

 
 

20     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ระเบียบวิธีวิจัย : การวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 การวิจัยท้องถิ่นมีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยเชิงวิชาการ และวิถีแบบชาวบ้าน มีเปูาหมาย
สําคัญอยู่ที่การพัฒนาตัวผู้วิจัย ซึ่งก็คือชาวบ้านนั่นเอง รองลงไปคือการนําความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาของตนเอง และสุดท้ายคือการได้องค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการงานวิจัยมีลักษณะเป็น         
สหวิทยาการและบูรณาการสูง ทั้งในด้านบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ และบูรณาการระหว่าง    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้มาทดแทนการอ่านทบทวน
วรรณกรรม เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง จึงมีคุณสมบัติเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
development) หรือการพัฒนาและการวิจัย (Development research) และมีการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 วิธีคิดท่ีเป็นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอนคือ ประการแรก  โจทย์
วิจัยต้องมาจากความต้องการของชุมชน ชุมชนเป็นผู้ริเริ่ม หรือแม้จะมีการจุดประกายจาก
บุคคลภายนอกก็ตาม แต่ในที่สุดแล้วชุมชนจะต้องตัดสินใจเองว่าโจทย์การวิจัยนั้นเป็นความต้องการของ
ชุมชนหรือไม่  ประการที่สอง คือการมีส่วนร่วม การวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีคุณลักษณะแบบเดียวกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั่นเอง แต่อาจจะมีความเข้มข้นสูงกว่า เนื่องจากถือว่าการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝุายที่เก่ียวข้องเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้น ประการที่สาม  คือการคิด
กิจกรรมบนฐานข้อมูล เป็นการคิดกิจกรรมบนสภาพความเป็นจริงที่ผ่านการไตร่ตรองแล้ว และ ประการ
สุดท้าย คือความสัมพันธ์ระหว่างการคิดและการลงมือทําให้มีความลงตัว เข้าลักษณะก่อนจะลงมือทํา
อะไรต้องคิดก่อนและเมื่อคิดจะทําอะไรก็ให้สามารถทําได้จริง 

 ขั้นตอน/กระบวนการวิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 แสวงหาตัวนักวิจัย ผู้ที่สามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยควรมีคุณสมบัติสําคัญคือ มีจิต
สาธารณะ มีความใฝุรู้ใฝุเรียน และมีความอดทน โดยเฉพาะความอดทนกับความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ตลอด
ระยะเวลาการวิจัย นักวิจัยอาจจะเป็นภายนอกหรือคนในชุมชนก็ได้ ส่วนใหญ่ในทีมวิจัยหนึ่ง ๆ จะมี
สมาชิกจํานวนมาก ดังนั้นความเข้าใจร่วมกันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเป็นสิ่งสําคัญ 
 ขั้นที่ 2  การพัฒนาโจทย์วิจัย/พัฒนาโครงการวิจัย ถือเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญ เริ่มด้วยการ
ช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ช่วยให้เข้าใจตนเอง กลุ่มและชุมชนของตนเอง เพื่อเชื่อมโยง
การกําหนดปัญหาให้สัมพันธ์กับบริบท รูปแบบที่ใช้มีหลากหลาย เช่น ให้ดูวีดิทัศน์ตัวอย่างงานวิจัยของ
คนอ่ืน เชิญชาวบ้านที่ทําวิจัยในโครงการอื่นมาเป็นวิทยากร จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนนําไปศึกษาดูงาน 
เป็นต้น เพ่ือเปิดมุมมองต่อโจทย์ปัญหาการวิจัยที่หลากหลาย นอกจากนั้นแล้วจะต้องมีหลักการสําคัญ ๆ 
กํากับ คือ ต้องแน่ใจว่าโจทย์เป็นความต้องการของชุมชน การพัฒนาโจทย์ต้องยกระดับทักษะการ
แก้ปัญหาของชาวบ้าน ไม่ใช่เห็นปัญหาแล้วก็ลงมือแก้ไขเลยโดยที่ยังไม่มีข้อมูลรอบด้าน ต้องให้ทุกคนที่
เข้าร่วมการวิจัยเข้าใจโจทย์อย่างชัดเจน และท่ีสําคัญช่วงเวลาการพัฒนาโจทย์อาจจะยาวนานนับปี ซึ่ง
เป็นการพิสูจน์ความอยากรู้ของผู้วิจัยไปด้วยในตัว 

 ขั้นที่ 3 การออกแบบวิจัย 
 ขั้นที่ 4 การทําความเข้าใจร่วม 
 ขั้นที่ 5 การจัดการข้อมูล 



 

 
 

21     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ขั้น 3 – 5 มีลักษณะคล้ายกับการวิจัยแบบอื่น ๆ แต่ควรเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของผู้วิจัยเป็นสําคัญ 

 ขั้นที่ 6 การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น นําไปใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในพื้นที่หรือองค์กร เช่น แก้ปัญหาเรื่องขยะ นําข้อมูลไปคืนให้กับชุมชน เช่น นําภาพรวมของ
หนี้สินของชุมชนไปเสนอให้ชุมชนเห็นความรุนแรงของภาวะหนี้สิน เข้าใจสาเหตุของหนี้สิน การนําเข้า
ไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน นําไปขยายผลสู่กลุ่มอื่น ๆ เป็นเนื้อหาสําหรับการสร้างกลไกการ
จัดการของชุมชน เช่น ตั้งกติกาท่ีเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นต้น หรือนําเข้าสู่ระดับนโยบายท้องถิ่น 
เช่น เป็นวาระของจังหวัด เป็นต้น 

 ขั้นที่ 7 การถอด/สรุปบทเรียน ถือเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ตามแนวการจัดการความรู้ 
(Knowledge management) ถือว่าความรู้ที่แท้จริงเกิดจากการลงมือปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็ต้องมี
เครื่องมือหรือกลไกในการสกัดและเก็บสะสมความรู้ ที่จริงการถอดบทเรียนก็ดําเนินการมาเป็นระยะ ๆ 
ตลอดเส้นทางการวิจัยอยู่แล้ว การถอดบทเรียนในขั้นตอนสุดท้ายเป็นเสมือนการประมวลความเข้าใจ
ร่วมกันที่เก็บสะสม ตลอดมานั่นเอง การถอดบทเรียนอาจดําเนินการอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้วิจัยหรือใน
ท่ามกลางภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยก็ได้ 

 การดําเนินการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้นอาจมีการสลับขั้นตอนได้ ผ่านแต่ละขั้นตอนได้หลายครั้ง
กลับไปกลับมาได้ อาจมีข้ันย่อยแทรกตามความจําเป็นและบางตอนอาจยุบรวมได้ ผลสําคัญท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจํานวนมากในระยะที่ผ่านมา คือการพัฒนาปัญญาหรือวิธีคิดของผู้วิจัย จึง
เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาคนได้เป็นอย่างดี นําไปใช้ในการปรับปรุงการวิจัยเชิงวิชาการของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ นําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนงานของชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

22     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 เนื่องจากกระบวนทัศน์ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นการทํางานเพ่ือเสริมฐาน รากเดิมของ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ครู กศน.เข้าใจความสอดคล้องระหว่างการออกแบบงานวิจัยกับกระบวน
ทัศน์ดังกล่าว ขอยกตัวอย่างชิ้นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ศึกษาจํานวน 1 เรื่อง ดังนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อเรื่อง   โครงการศึกษากระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์ รายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อยในตําบลกะมิยอ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

หัวหน้าทีมวิจัย  อาจารย์กรวิภา  ขวัญเพ็ชร  กศน.อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 กะปิเยาะห์ คือ หมวกแบบไม่มีปีกท่ีชายมุสลิมใช้สวมใส่เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ จะมีแหล่งผลิตอยู่หลายแห่ง 1 ในนั้นคือที่ตําบลกะมิยอ จังหวัด
ปัตตานี  
 “ที่ตําบลกะมิยอมีอาชีพทํากะปิเยาะห์มาช้านานแล้ว สมัยก่อนมีราคาดี แต่หลัง ๆ ตกต่ํา 
จะขายดีก็ในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์โดยฝากไปกับแซะ (คนที่นําคนไปทําฮัจญ์) ปัญหาคือขายแล้วไม่ได้
เงินบ้าง หรือผลิตแล้วส่งขายไปก่อนกลับมาถึงจะได้เงิน ทําให้เกิดปัญหา เนื่องจากต้นทุนมีน้อย อีก
ส่วนหนึ่งคือกลุ่มผู้ผลิตเองเม่ือไม่มีการรวมกลุ่มก็จะขายตัดราคากันเอง ... นี่คือสภาพปัญหาที่ต้อง
ช่วยกันแก้ไข” อาจารย์กรวิภา ขวัญเพ็ชร ขณะนั้นซึ่งทํางานอยู่ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
อําเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี เห็นปัญหาจึงนําทีมกลุ่มผู้ผลิตส่วนหนึ่งร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ด้วยกระบวนการวิจัยในโครงการ “ศึกษากระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อย เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตกะปิเยาะรายย่อยในตําบลกะมิยอ อําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี” 
 ต้องหาแนวทางการรวม กลุ่มผู้ผลิตรายย่อยเพ่ือเป็นการนําร่องและสร้างความเป็นหนึ่งเดียว 
รวมทั้งสร้างอํานาจในการต่อรองราคาที่เป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ นําไปสู่
รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของคนในชุมชน ซึ่งก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีที่มี
นโยบายให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางของการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม ให้ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นตามวิถีชีวิตของชาวมุสลิม และการวิจัยในครั้งนี้ทําเพ่ือแก้ปัญหาของ
ชาวบ้าน เราก็จะให้ชาวบ้านเป็นหลัก เพราะถ้าทําสําเร็จ จะเป็นแบบอย่างในเรื่องเป็นพลังที่เข้มแข็ง 
 จนถึงวันนี้ “กลุ่มก้อน” ของผู้ผลิต “กะปิเยาะห์” เริ่มชัดเจนมากข้ึน ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ผลิต
มีอํานาจในการต่อรองและเป็นฝุายตั้งราคา ซึ่งจากแต่ก่อนที่..พ่อค้าเป็นผู้กําหนดราคา  
    
 
 
 
 
           
           
    
  



 

 
 

23     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 
 
 

ความหมาย  รูปแบบและระเบียบวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 

 1.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) นอกจากจะ
มีความหมายภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัยและมีการปฏิบัติการ
เพื่อแก้ปัญหา”  แล้วยังมีผู้นิยามความหมายของ PAR ไว้อย่างหลากหลาย ขอให้ท่านยกตัวอย่าง
ความหมายของ PAR จํานวน  2 ข้อ 
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ใบงานที่ 2 
 



 

 
 

24     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 2.  ให้ยกตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนที่มี  “ลักษณะเป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้าน
เป็นทีมวิจัย และมีการปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา” จํานวน 1 เรื่อง (อาจเป็นงานวิจัยที่ได้จากการอ่าน
เอกสาร ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรือลงมือปฏิบัติการจริงในสนาม) 
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25     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 3. ให้ยกตัวอย่างกระบวนการคิดโจทย์วิจัยในชุมชน โดยใช้เวทีชาวบ้าน จํานวน 1 กรณีตัวอย่าง 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  



 

 
 

26     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 

ตอนที่  3  ก  
การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนรูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจวงจรชีวิต (Life cycle) ของปรากฏการณ์ในสังคม 
 2.  สามารถตั้งคําถามการวิจัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (life cycle) 

  ของปรากฏการณ์ในสังคมได้ 
 3.  ศึกษาและเข้าใจตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของครู กศน. 
 4. ศึกษาและเข้าใจตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์

  ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชุมชนต่อไป  
 
สาระส าคัญ ประกอบด้วยใบความรู้ 3 เรื่อง คือ 

 1. การตั้งคําถามการวิจัย  
 2. ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนจากครู กศน.  
 3. ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 1. อ่านและทําความเข้าใจใบความรู้ที่ 6 – 8 
 2. ศึกษาใบงานที่ 3 แล้วตอบคําถาม  
 3. ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองเก่ียวกับตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการใน

  ชุมชน ทั้งที่เป็นของครู กศน. ชาวบ้าน และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  ของ สกว.ที่เผยแพร่โดยเอกสารและอินเตอร์เน็ ต แล้วรวบรวม
  เป็นกรณีศึกษา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

27     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ใบความรู้ที่ 6   

การตั้งค าถามการวิจัย 
 

 การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนนั้นการกําหนดคําถามการวิจัย (Research question) มี 
อุปสรรคน้อยกว่าการวิจัยของนักวิจัยสาขา สังคมศาสตร์และสาขา มนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะการวิจัย    
เชิงปฏิบัติการในชุมชนของครู กศน. ซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด เป็นงานวิจัยขนาดเล็กใช้ระยะเวลา       
1 ปีงบประมาณ มีครู กศน.เป็นศูนย์กลางของการวิจัย มีการดําเนินงานเป็น 3 ขั้นตอนคือ  
 1)  วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นต้น  
 2)  นํากิจกรรมการเปลี่ยนแปลงใส่ลงไป และ  
 3)  ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง   การตั้งคําถามการวิจัยจากปรากฏการณ์ทางสังคม 
(Social phenomena) มีดังนี้ 

การตั้งค าถามการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคม 

 การวิจัยที่แท้จริงคือ การตั้งโจทย์คําถาม (Research question) ในสิ่งที่อยากรู้ และ
ดําเนินการตามวิธีการหรือกระบวนการที่สอดคล้องกับโจทย์คําถาม เพ่ือให้ได้คําตอบในสิ่งที่เราอยากรู้
นั่นเอง (อุทัย ดุลยเกษม.2543) 

 ในการตั้งโจทย์หรือคําถามการวิจัยนั้นอาจมาจากหลายทาง แต่มีทางหนึ่งที่นิยมกันมาก 
คือการตั้งคําถามการวิจัย จากการได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์และเกิดการกระหายใคร่รู้ว่าปรากฏการณ์
นั้นมีความเป็นมาอย่างไร หรือปรากฏการณ์นั้นเกิดข้ึนได้อย่างไร 

 สิ่งที่อยากรู้เป็นเรื่องอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่อยากรู้ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ (Phenomena) ซึ่งมี
อยู่มากมายในโลกนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  ปรากฏการ ณ์ธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ําท่วม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฯลฯ ผู้ที่ตั้ง
คําถามกับปรากฏการณ์จําพวกนี้ คือนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ภายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น 
นักฟิสิกส์  นักเคมี เป็นต้น 

 2.  ปรากฏการณ์ทางสังคมมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องมนุษย์เป็นผู้กระทําถ้าเราไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อนมากเพราะมีอารมณ์ความรู้สึกและไม่เข้าใจในบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม และการเมืองของพ้ืนที่ที่เราทําวิจัยเราจะตีความหมายของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาไม่ตรง
หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ปรากฏการณ์ที่มนุษย์เป็นผู้กระทําได้แก่ ปรากฏการณ์สงคราม 
ปรากฏการณ์ย้ายถิ่นของผู้คน ปรากฏการณ์ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายพร้อม ๆ กันของชนบางหมู่บางกลุ่ม เป็น
ต้น ปรากฏการณ์จําพวกนี้อาจเรียกรวม ๆ กันว่าปรากฏการณ์ทางสังคม (Social phenomena) 
ผู้สนใจตั้งคําถามกับปรากฏการณ์ประเภทนี้ ได้แก่ นักสังคมวิทยา นักมานุษ ยวิทยา นักรัฐศาสตร์     
เป็นต้น 
  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เกี่ยวกับการตั้งคําถามการวิจัยและรูปแบบการ
วิจัย ซึ่งต้องคล้อยตามกันเสมอ ขอแบ่งประเภทของงานวิจัยออกเป็น 2 ประเภท โดยใช้จุดมุ่งหมายของ
การวิจัยเป็นฐานในการจัดประเภท  ดังนี้ 



 

 
 

28     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ประเภทท่ี 1  เรียกว่างานวิจัยประเภทมุ่งพรรณนาปรากฏการณ์ (Descriptive research) 
ต้องใช้ลักษณะคําถามในเชิงพรรณนา (descriptive question) ซึ่งเป็นโจทย์คําถามท่ีไม่ซับซ้อน 
สอดคล้องกับการวิจัยที่เป็นแบบพรรณนาที่มุ่งจะตอบคําถามตามประเด็นที่นักวิจัยต้องการรู้ในลักษณะ
ที่ว่ารายละเอียดของเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษานั้นเป็นอย่างไร (เท่าท่ีขอบข่ายงานกําหนดไว้) โดยไม่
พยายามตอบคําถาม “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น” ตัวอย่างคําถามประเภทนี้ได้แก่ 

ก. ความคิดเห็นชาวบ้านที่มีต่อ กศน.ตําบลในอําเภอเมืองเป็นอย่างไร 
ข. การบริหารสถานศึกษา กศน.อําเภอชนแดนเป็นอย่างไร 
ค. ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน. โครงการ ม.6 แปดเดือนเป็นอย่างไร 
ง. สภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพของ กศน.อําเภอโกรกพระ เป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร 
     ฯลฯ  

 งานวิจัยที่ใช้โจทย์คําถามวิจัยเชิงพรรณนาในลักษณะนี้มีจํานวนมากมาย จุดมุ่งหมาย
ชัดเจน คือ ต้องการหาคําตอบว่าประเด็นต่าง ๆ ที่ทําการศึกษานั้นมีสภาพหรือลักษณะแบบใด (What 
is หรือ what was แล้วแต่ช่วงเวลา) คุณภาพของการวิจัยแบบมุ่งพรรณนาขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นสําคัญ 

 ประเภทที่ 2  เรียกว่า งานวิจัยประเภทมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ (Explanatory research) 
ต้องใช้ลักษณะคําถามในเชิงอธิบาย (Explanatory question) เพราะมีจุดมุ่งหมายที่จะหา “เหตุ-ผล” 
ว่าเพราะเหตุใดปรากฏการณ์ที่กําลังศึกษาอยู่จึงมีสภาพหรือคุณสมบัติดังที่เป็นอยู่ ดังนั้นขั้นตอนและ
วิธีการที่จะตอบโจทย์คําถามดังกล่าว จึงมีความซับซ้อนมากกว่าการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) การตั้งคําถามการวิจัยลักษณะที่เป็นคําถามเชิงอธิบายจึงเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของ
กระบวนการทําวิจัยเชิงอธิบายหรือวิจัยเชิงอรรถาธิบาย  และต้องคํานึงถึงธรรมชาติของปรากฏการณ์
ทางสังคม ที่มวีงจรชีวิต (Life cycle) ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในการตั้งค าถามการวิจัย 
 การตั้งคําถามการวิจัยนั้น มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สําคัญ คือจะต้องรู้จักและเข้าใจ
ธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่จะทําวิจัย (Nature of Phenomena) อย่างถ่องแท้พอสมควร เพราะ
ปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomena) มีวงจรชีวิต (Life cycle) ของมัน เช่น มีการเกิดขึ้น 
(Emergence) การด ารงอยู่  (Existence) การเปลี่ยนแปลง  (Change) และการสูญสลาย  (death) 
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความชัดเจนว่าช่วยใดของวงจรชีวิตของปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเราต้องการจะ
ทําวิจัย ยกตัวอย่าง เช่น เราอาจสนใจเรื่องกลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีต้องการ
จะทําวิจัย เมื่อจะตั้งคําถามเราจะต้องมีความชัดเจนว่า ช่วงใดของวงจรชีวิต ของกลุ่มอาชีพสตรีที่เราจะ
ทําการวิจัยแล้วตั้งโจทย์คําถามการวิจัยให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น  

- กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไร มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่ช่วย
อธิบายปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของกลุ่มอาชีพสตรีดังกล่าว 

- กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้าน ด ารงอยู่ ได้อย่างไร มีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่
เกื้อหนุนให้กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านดํารงอยู่ได้ โดยไม่ล่มสลายไปเหมือนท่ีอ่ืน ๆ 

- เพราะเหตุใดกลุ่มอาชีพของสตรีจึงเปลี่ยนแปลงไป (จากเดิมเม่ือเกิดข้ึนครั้งแรก) มีเหตุ
หรือตัวแปรอะไรบ้างที่จะช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ 



 

 
 

29     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

- เพราะอะไรกลุ่มอาชีพของสตรีจึงล่มสลายไปมีเหตุปัจจัยหรือตัวแปรอะไรบ้างที่จะช่วย
อธิบายการล่มสลายของกลุ่มดังกล่าวได้ 

 จะเห็นว่าคําถามการวิจัยแต่ละข้อคําถามจะมีชุดของคําอธิบาย (Set of explanation) ที่
ไม่เหมือนกันแม้จะมีความเป็นไปได้ว่าในชุดของคําอธิบายนั้นมีตัวแปรย่อยบางตัวในแต่ละชุดซ้ํากันได้ก็
ตาม 

 การตั้งคําถามท่ีมีความชัดเจน กระชับและสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เราจะ
ทําวิจัยมีความสําคัญมาก เพราะจะนําไปสู่การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทฤษฏี 
(Conceptualization) ในการทําวิจัยประเภทมุ่งอธิบาย แต่สําหรับการวิจัยประเภทมุ่งพรรณนาไม่
จําเป็นต้องมีกรอบความคิดเชิงทฤษฏีที่จะนํามาอธิบาย 

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เรื่อง กลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้าน ถ้ามีคําถามว่าเพราะเหตุใด 
กลุ่มอาชีพของสตรีจึง เกิดขึ้น  เราก็จะสามารถที่จะสร้างกรอบความคิดที่จะนํามาอธิบายปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้โดยพิจารณาว่ามีเหตุ-ปัจจัย (ตัวแปร) อะไรบ้าง ที่น่าจะมีส่วนเกื้อหนุนให้กลุ่มอาชีพสตรี
เกิดข้ึนในชุมชนนั้น เช่น การเกิดขึ้นของกลุ่มอาชีพของสตรีในหมู่บ้านอาจมีสาเหตุมาจาก 

1. มีผู้นําที่แข็งขันพยายามรวบรวมสมาชิกให้ตั้งกลุ่มขึ้น 
2. มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยจัดตั้ง 
3. มีหน่วยงานของเอกชน (เอ็นจีโอ) เข้าไปช่วยผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม 
4. มีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากผลผลิตที่สมาชิกมองเห็นว่าถ้ารวมกลุ่มแล้วจะ

ได้ผลตอบแทนมากกว่าไม่รวมกลุ่ม 
5. ผลผลิตที่ทําขึ้นนั้นทําเดี่ยวไม่ได้ จะต้องอาศัยกลุ่ม คือจะต้องทํางานร่วมกันหรือแบ่ง

งานกันทํา 
6. มีความจําเป็นจะต้องสร้างผลผลิตให้มากพอเพ่ือลดต้นทุนจะได้มีโอกาสแข่งขันกับ

ผลผลิตจากที่อ่ืน ๆ ได้ 
ฯลฯ 

 
 สิ่งเหล่านี้เป็นคําอธิบายเชิงทฤษฏีเท่านั้น ส่วนความจริงจะเป็นเช่นไรทําวิจัยแล้วจึงจะรู้ได้ 
คําอธิบายเชิงทฤษฏีอาจจะมีส่วนถูกมากหรือมีส่วนผิดมากก็ข้ึนเรามีความรู้มากพอที่จะหาคําอธิบายได้
เพ่ิมเติมครบถ้วนเพียงใด การที่จะรู้ดีนั้นคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการอ่านเอกสารทั้งที่เป็นทางทฤษฏีและ
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทําการวิจัยอย่างละเอียดและทะลุปรุโปร่งพอสมควร และจะต้องมี     
โลกทัศน์ของการมองสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้แบบองค์รวม (Holistic view)  

 การสร้างกรอบความคิดหรือกรอบทางทฤษฏีก็คือ การระบุหาตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
นั่นเอง คือจะต้องพยายามระบุให้ครบถ้วนว่ามีตัวแปรต้นอะไรบ้างกี่ตัว เมื่อค่าของมันแปรผัน (Vary) ไป
แล้วจะก่อให้เกิดการแปรผัน (Variation) ในตัวแปรตาม (หรือปรากฏการณ์ที่กําลังวิจัย) 

 บางคนอาจเรียกข้ันตอนตรงนี้ว่าเป็นการตั้งสมมุติฐาน (Hypotheses) ก็ได้เพราะ
ความหมายก็อย่างเดียวกันนั่นเอง 
 
 
 



 

 
 

30     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ความสัมพันธ์ของค าถามการวิจัยและกรอบความคิดการวิจัย 

 คําถามการวิจัยกับกรอบความคิดการวิจัย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ถ้าหากตั้งคําถามผิด
หรือไม่ชัดเจน กรอบความคิดการวิจัยย่อมไม่ชัดเจน และในทางกลับกันกรอบความคิดไม่ถูกต้อง
สอดคล้องกับความเป็นจริง การแสวงหาคําตอบต่อคําถามการวิจัยจะไม่พบความจริงหรือไม่ได้คําตอบที่
เป็นจริง 

 เพ่ือให้เข้าใจถึงประเด็นนี้ ขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่า ถ้าเรามีทัศนะต่อความยากจนว่า
เป็นเพราะมีลูกมากดังสโลแกนที่เราได้เห็นได้ยินบ่อย ๆ ว่า “ลูกมากจะยากจน” ซึ่งหมายความว่า 
จํานวนลูกท่ีครอบครัวใดมีเป็นสิ่งอธิบายฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นเป็นอย่างไร กล่าวคือยิ่ง   
มีลูกมากระดับความยากจนก็จะมาก หากนักวิจัยมีทัศนะต่อความยากจนอย่างนี้ ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า  
ถ้ามีคําถามว่าอะไรเป็นเหตุทําให้ครอบครัวยากจนแตกต่างกัน (หมายความว่า บางครอบครัวยากจนมาก 
บางครอบครัวยากจนน้อย และบางครอบครัวไม่ยากจน) คําตอบที่ได้ก็อยู่ที่จํานวนลูกท่ีแต่ละครอบครัว
ที่ไม่เท่ากันนั่นเอง คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็ย่อมเป็นที่กระจ่างชัดแล้วว่าการค้นพบของการวิจัยนี้หรือ
คําตอบต่อคําถามการวิจัยนี้มีความผิดพลาดจากความเป็นจริงมากมาย เพราะเป็นที่รู้ ๆ กันอยู่ว่าความ
ยากจนนั้นมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุมิใช่จํานวนลูกอย่างเดียว และยิ่งร้ายกว่านั้นด้วยซ้ําเพราะการที่
ครอบครัวมีลูกมากอาจเป็นสาเหตุให้ครอบครัวนั้นไม่ยากจนนักก็ได้ 

 นอกจากการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคําถามการวิจัย กับ
กรอบความคิดการวิจัย กรณีลูกมากจะยากจนข้างต้นแล้ว ขอยกตัวอย่างอีกจํานวน 2 ตัวอย่าง เพื่อให้
เข้าใจเรื่องนี้ดังต่อไปนี้  

 ตัวอย่างท่ี 1  ผลการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ คณะนักวิจัยพบว่า 
กลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีก่อตั้งอย่างมากมาย แต่ทว่าหลังจากผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่เหลือรอดชีวิตนั้นมีอยู่จํานวนไม่มาก และแม้แต่ในจํานวนที่รอดชีวิตนั้น กลุ่มออมทรัพย์ที่จะ
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้บริการสมาชิกได้อย่างแท้จริงและเต็มที่ ก็ยิ่งมีจํานวนน้อยลงไปอีก คณะวิจัย
ที่เข้าสังเกตปรากฏการณ์นี้จึงได้ตั้งคําถามว่า “เอ๊ะ ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น” 

 จากคําถามที่จุดประกายคําถามแรก คําถามอ่ืน ๆ ก็จะตามติดกันมาเป็นพรวน เช่น อะไร
เป็นเหตุ/ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ "ความสําเร็จ/ความล้มเหลว”ของกลุ่มออมทรัพย์ “คําตอบ” ที่ทีมวิจัยจะ
คาดเดานั้นก็จะได้มาจากการวิเคราะห์คุณลักษณะนั่นเอง เช่น  

(1) ที่มาของการเกิดกลุ่ม (ใครก่อตั้ง มูลเหตุจูงใจ) 
(2) เปูาหมาย (พ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ การผลิต ระดมทุน) 
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่) 
(4) หลักการดําเนินงาน 
(5) กิจกรรม (ออม กู้ยืม การศึกษา) 
(6) การบริหารจัดการ (บริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน) 
(7) ความสัมพันธ์กับภายนอก (เครือข่าย NGO สถาบันวิชาการ) 
(8) บทบาทของการสื่อสาร (ก่อตั้ง การจัดการ ข้อขัดแย้งภายในกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง) 
(9) กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 

เป็นต้น 



 

 
 

31     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ในท่ามกลาง “ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้” เนื่องจากคณะวิจัยเป็นนักวิชาการด้านการสื่อสาร 
คณะวิจัยจึงต้องใช้กล้องพิเศษเข้าไปดูเรื่อง “การสื่อสาร” และตั้ง “ปัญหาหลักนําการวิจัย” ข้อหนึ่ง
ขึ้นมาว่า การสื่อสารมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อความส าเร็จ/ความล้มเหลวของกลุ่มออมทรัพย์ 

 ส่วนการจะวัดบทบาทของการสื่อสารในด้านไหนและอย่างไรบ้างนั้นคณะนักวิจัยต้องไปหา
องค์ความรู้จากแนวคิดทฤษฏีที่ว่าด้วยบทบาทของการสื่อสารต่องานพัฒนาบ้าง ไปหาอ่านจากงานวิจัย
รุ่นพี่ที่ได้เดินล่วงหน้า เพ่ือเอามาใช้เป็นแนวทางเป็นแบบอย่างสําหรับงานของเรา 

 ซึ่งในการนี้เมื่อวิเคราะห์ดูคุณลักษณะของกลุ่มออมทรัพย์ (ข้อ 1 -9) แล้ว เช่น มีเรื่องการ
ก่อตั้งกลุ่ม มีเรื่องการบริหารจัดการ มีเรื่องความขัดแย้ง (เพราะเงินทองเป็นของบาดใจกัน) มีเรื่องการ
พัฒนากลุ่ม/กิจกรรมให้เข้มแข็ง ฯลฯ คณะนักวิจัยก็จัดการเอาเรื่องการสื่อสารผสมลงไปในคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ (ข้อ 1-9) ของกลุ่มออมทรัพย์ 

 ตัวอย่างท่ี 2 นักวิจัยคณะหนึ่งสนใจภาวะทุโภชนาการของเด็กนักเรียนชั้นประถมในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิจัยสนใจจะแสวงหาคําตอบ เมื่อจะตั้งคําถาม นักวิจัยจะต้องมีความ
ชัดเจนว่า ช่วงใดของ “วงจรชีวิต” ของภาวะทุโภชนาการของเด็กที่นักวิจัยต้องการจะรู้ บางคนอาจจะ
สนใจที่ถามคําถามว่า “ภาวะทุโภชนาการของเด็กในจังหวัดสุรินทร์เกิดข้ึน (Emergence) ได้อย่างไร มี
เหตุปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์การเกิดข้ึนของภาวะทุโภชนาการของเด็กกลุ่ม
ดังกล่าว” บางคนอาจสนใจที่จะตั้งคําถามว่า “เพราะเหตุใดภาวะทุโภชนาการของเด็กในจังหวัดสุรินทร์
จึงดํารงอยู่ได้ (existence) กล่าวคือ มีเหตุหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ภาวะทุโภชนาการซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 
และยังดํารงอยู่อีกในปัจจุบัน เพราะเหตุใดจึงไม่หมดไปเหมือนท่ีอ่ืน ๆ” เป็นต้น บางคนอาจจะสนใจที่
จะถามว่า เพราะเหตุใดภาวะทุโภชนาการของเด็กในจังหวัดสุรินทร์จึงเปลี่ยนไป (Change) เช่น เปลี่ยน
จากระดับ 1 ไปสู่ระดับ 2 หรือจากระดับ 2 ไปสู่ระดับ 3  เป็นต้น 

 ในขณะเดียวกันอาจจะมีผู้สนใจจะถามว่า “เพราะเหตุใดภาวะทุโภชนาการของเด็กใน
จังหวัดสุรินทร์จึงหมดไป (Death) ดังนี้เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าคําถามแต่ละคําถามที่ยกมาข้างบนนี้มีชุดของคําอธิบาย ( Set of ex plana 
tion) ไม่เหมือนกัน แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าในชุดของคําอธิบายแต่ละชุดนั้น มีตัวแปรย่อยบางตัวบาง
ตัวซ้ํากันได้ก็ตาม 

 เพราะฉะนั้น ถ้านักวิจัยตั้งคําถามการวิจัยที่ไม่ตรงประเด็นกับที่ต้องการจะทําวิจัย คําตอบ
ที่ได้ก็จะผิดพลาดไป 

 งานวิจัยจํานวนมากที่มีข้อผิดพลาดตรงจุดนี้ ซึ่งทําให้คุณค่าของงานวิจัยที่ผลิตออกมาขาด
คุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย การตั้งคําถามการวิจัยที่ถูกต้องและสอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์
จะนําไปสู่การสร้างกรอบความคิด หรือกรอบทฤษฏีที่จะนํามาอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้ตรงกับความ
จริงได้มากท่ีสุด 

 การสร้างกรอบแนวคิดนี้ นักวิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่จะ
ทําวิจัยเป็นอย่างดี มีความรู้ทางด้านแนวคิด (Perspectives) หรือ ทฤษฏี (Theories) ต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวาง และจะต้องมีโลกทัศน์ของการมองสรรพสิ่งที่ท้ังหลายทั้งปวงในโลกนี้แบบองค์รวม (Holistic 
view) จึงจะทําให้การตั้งกรอบแนวคิดได้สอดคล้องกับธรรมชาติของปรากฏการณ์นั้น ๆ การที่จะมี



 

 
 

32     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ นั้น นักวิจัยจะต้องเป็นผู้ที่อ่านมาก ฟังมาก นักวิจัยที่ไม่มี
ฉันทะในการอ่านและการฟัง คงจะเป็นนักวิจัยที่ดีได้ยากนัก 

 จากตัวอย่างข้างต้น เรื่อง “ภาวะทุโภชนาการของเด็กในจังหวัดสุรินทร์” ถ้าคําถามการ
วิจัยมีว่า “เพราะเหตุใดหรือทําไมภาวะทุโภชนาการของเด็กในจังหวัดสุรินทร์จึงเกิดข้ึน” นักวิจัยก็
สามารถที่จะสร้างกรอบแนวคิดที่จะนํามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ โดยพิจารณาว่ามีเหตุปัจจัย 
(ตัวแปร) อะไรบ้างที่ “น่าจะ” มีส่วนเกื้อหนุนให้เกิดภาวะทุโภชนาการขึ้นในกลุ่มเด็กเหล่านั้น เช่น 
กรอบแนวคิดของการเกิดข้ึนของภาวะทุโภชนาการของเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก 

1. พ่อแม่ยากจน 
2. พ่อแม่ขาดความรู้ด้านโภชนาการ 
3. นิสัยการกินของเด็กเอง 
4. พ่อแม่นิยมซื้ออาหารสําเร็จรูปรับประทานแทนการทําอาหารเอง 
5. ความเชื่อในเรื่องการกินอาหาร เช่น ไม่กินอาหารบางชนิด เป็นต้น ฯลฯ 

ทั้งห้าข้อนี้เป็นเพียงคําอธิบายเชิงทฤษฏีเท่านั้น ส่วนความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรทําวิจัยเสร็จสิ้น
กระบวนการแล้วจึงจะบอกได้ คําอธิบายเชิงทฤษฏีอาจจะมีส่วนถูกมาก หรือมีส่วนผิดมากก็ข้ึนอยู่กับว่า
นักวิจัยมีความรู้ในเรื่องท่ีจะทําวิจัยมากน้อยเพียงใด ในการหาคําอธิบายทางทฤษฏีหรือการสร้างกรอบ
ความคิดหรือกรอบทางทฤษฏีนี้ แท้ท่ีจริงก็คือการการระบุหา “ตัวแปร” หรือ “ตัวแปรอิสระ”
(Independent variables) นั่นเอง เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงต้องพยายามระบุให้ครบถ้วนว่ามีตัวแปรต้น
อะไรบ้าง กี่ตัวที่เมื่อค่าของตัวแปรเหล่านี้แปรผัน (Vary) ไปแล้ว จะก่อให้เกิดการแปรผัน (Variation) 
ขึ้นในค่าของตัวแปรตาม (Dependent variables) หรือปรากฏการณ์ที่กําลังทําวิจัย 

 บางคนอาจจะเรียกข้ันตอนตรงนี้ว่าเป็นการตั้งข้อสมมุติฐาน (Hypotheses) ซึ่งก็ไม่ผิด
อะไร เพราะความหมายก็คล้าย ๆ กันนั่นเอง 

 วิธีการสร้างกรอบความคิดหรือสอบทางทฤษฏีนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกฝนกันอีกมาก
พอสมควร เพราะงานวิจัยต่าง ๆ ที่นํามาวิเคราะห์เพ่ือเขียนบทความชิ้นนี้ พบว่ามีความบกพร่องอยู่มาก
ทีเดียว กล่าวคือกรอบแนวคิดของการวิจัยส่วนใหญ่มีความคับแคบและผิดเพี้ยนมาก (Specification 
error) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

33     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ใบความรู้ที่ 7 

ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนจากครู กศน. 
 

 เมื่อพิจารณางานวิจัยที่สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(สํานักงาน กศน.) ได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นเอกสาร 2 เล่ม คือ บทคัดย่องานวิจัย กศน.ปี 2546-2551 
และบทคัดย่องานวิจัยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 
2549-2552 แล้วพบว่าบทคัดย่อท่ีเป็นงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนเป็นการออกแบบงานวิจัยเป็น “การ
ทดลองจริงในสนาม (Field experiment) คือหลังจากเก็บสภาพข้อมูลชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 
ต้องใส่กิจกรรม (Treatment) ที่ต้องการพัฒนากลุ่มเปูาหมายเข้าไปแล้ววัดผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน” 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นของการออกแบบงานวิจัย “การทดลองจริงในสนาม (Field 
experiment) ซึ่งก็คือความหมายเดียวกันกับการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action research) ขอยกตัวอย่าง
งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ดังนี้ งานวิจัย เรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการปัญหาขยะของอําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ของสิทธิชัย เทวธีระรัตน์ และคณะ (2547) ซึ่งได้ใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมที่มีการระบุคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเอาไว้ คณะวิจัยต้องการพิสูจน์ว่า
รูปแบบสื่อสารดังกล่าวมีศักยภาพในการแก้ปัญหาชุมชนได้จริงหรือไม่ จึงได้เลือกแบบการวิจัยเป็น 
“การทดลองจริงในภาคสนาม” (Field experiment) ด้วยการเลือกชุมชนที่มีการสื่อสารแบบไม่มีส่วน
ร่วมแล้วใส่  Treatment (การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้แก่การทัศนศึกษา มอบสื่อ ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว ฝึกทักษะอาชีพ เวทีเสวนา) แล้ววัดผลออกมา 

 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนตัวอย่างจากครู กศน. จํานวน 6 เรื่อง คือ  

 1.  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคลบ้านหนอง
กลางดง ตําบลการแอ่น  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2.  รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลเขวา อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 
 3.  การเสริมสร้างประชาคมเพ่ือพัฒนาอาชีพของชาวสวนน้ําตาลมะพร้าว : กรณีศึกษา 
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 4.  การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านหินดาด  ตําบลบางปิด อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 
 5.  การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร หมู่ที่ 1 ตําบลเขากอบ 
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 6. วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีบ้านดงเรือง หมู่ 6 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนอง
หาน  จังหวัดอุดรธานี 
  
  

 
 
 



 

 
 

34     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

1. ชื่องานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล บ้านหนอง 
      กลางดง ตําบลการแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
ชื่อผู้วิจัย     นางรัตนา  ปะกิคะเน (2551) 
 
โจทย์ค าถามการวิจัย   การแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล จํานวน 17 คน บ้านหนองกลางดง ผู้มี
รายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.ควรมีรูปแบบอย่างไร 
 
กิจกรรม (treatment)   การสร้างอาชีพเพ่ิมข้ึน จํานวน 3 อาชีพ คือ 1) การเพาะเห็ดนางฟูา 2) การ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  3) การเลี้ยงกบในบ่อดิน โดยใช้กระบวนการ จัดเวทีวิเคราะห์สภาพปัญหา  
วางแผนพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะกับพ้ืนที่ การไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมอาชีพ  และการประเมินผล 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับบุคคล 
 2.  เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อผู้มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ.จํานวน 17 คน 
 3.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนระดับ
ตําบล 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ผู้ร่วมโครงการจํานวน 17 คน เป็นผู้มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
 2.  จัดกระบวนการพัฒนาอาชีพประกอบด้วย การจัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาอาชีพ  และ
การฝึกอบรมอาชีพ (การเพาะเห็ดนางฟูา  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  และการเลี้ยงกบในบ่อดิน) 
 3.   การติดตามผล ผลกระทบ และความพึงพอใจ 
 4.  ใช้เครื่องมือ เป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  แบบตรวจสอบผล  แบบสอบถาม  เพ่ือ
การประเมินผลทุกขั้นตอน 
 
ผลการศึกษา 
 1.  เมื่อผู้วิจัยพบว่าหลังจากนําชาวบ้านไปศึกษาดูงานแล้วทดลองปฏิบัติการพบปัญหา     
ที่ตามมา  คือ ได้ผลผลิตเห็ดนางฟูาน้อยทําก้อนเห็ดไม่เป็น ปลาดุกในบ่อพลาสติกปลาโตช้า การ
ขยายพันธุ์กบและการเลี้ยงกบในบ่อดิน  ลูกกบมีอาการตาแดง มุมปากเป็นแผล  จึงได้ทําการจัดอบรม
เพ่ิมเติม เพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการสร้างอาชีพใหม่ จํานวน 3  อาชีพ ๆ ละ 2 วัน โดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม 
 2.  ชาวบ้านได้นําความรู้จากการอบรมเพ่ิมเติมไปปรับปรุงแก้ไขจากการติดตามผลพบว่า 
ชาวบ้านสามารถทําก้อนเห็ดได้ ปลาดุกโตเร็วไม่เกิดโรคระบาด  สามารถขยายพันธุ์ลูกกบได้ 
 
 
 
 



 

 
 

35     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

2.  ชื่องานวิจัย   รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข  บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตําบล เขวา   
       อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
ผู้วิจัย     นายอวิรุทธิ์  ภักดีสุวรรณ (2551) กศน.อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
โจทย์ค าถามการวิจัย  รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านดีมีสุขสําหรับบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลเขวา 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คืออย่างไร 
 
กิจกรรม (treatment)    รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข โดยมีวิธีดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) 
แสวงหาและศึกษาแนวคิดรูปแบบการดําเนินงานจากการศึกษาเอกสาร ศึกษาข้อมูลภาคสนามจากพ้ืนที่
ต้นแบบ 2) นํามาปรับปรุงเพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข  3) นําไปทดลองใช้กับชุมชน
กลุ่มเปูาหมาย 
 
วัตถุประสงค์  ในการดําเนินงานเพื่อให้พ้ืนที่เปูาหมายสู่การเป็นหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข ผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ 3 ประเด็น คือ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินงานหมู่บ้านดีมีสุขจากเอกสาร/งานวิจัยและกรณีตัวอย่าง
จริงในสนาม 
 2. เพ่ือนําเอารูปแบบการดําเนินงานหมู่บ้านดีมีสุขไปทดลองใช้กับหมู่บ้านเปูาหมาย  
 3. เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการดําเนินงานหมู่บ้านดีมีสุข  
 
วิธีด าเนินงาน 
 1.  ขั้นเตรียมการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลภาคสนามพ้ืนที่
ต้นแบบ ณ บ้านดงเค็ง  ตําบลท่าสองตอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า รูปแบบที่
ดําเนินการ ณ บ้านดงเค็ง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการคิด   ขั้นการทํา  ขั้นการจํา  ขั้นการ
แก้ปัญหา  และขั้นการพัฒนา 
 2. ขั้นทดลองใช้และพัฒนารูปแบบ  ผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ไป
ทดลองใช้ที่บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แล้วปรับปรุงรูปแบบ
ให้มีวิธีดําเนินงาน 6 ขั้นตอน  
 3. การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปบทเรียนโดยมีขั้นตอนดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 
จัดเก็บองค์ความรู้ลงบนฐานข้อมูลในประเด็นที่ประสบผลสําเร็จ ประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานและ
เผยแพร่ชุดความรู้และเปิดหมู่บ้านอยู่ดีมีสุข 
 เนื่องจากใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) จึงใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
หลากหลายได้แก่ การศึกษาเอกสาร การศึกษาข้อมูลภาคสนาม การสํารวจกลุ่มอาชีพ  การลงมือปฏิบัติ  
การสังเกต   การสะท้อนกลับ  ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม  การใช้ประโยชน์จากผู้รู้ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน พื้นที่ใช้ปฏิบัติการ คือบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 10  ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  โดยมีผู้รู้  ผู้นํา และชาวบ้านร่วมปฏิบัติการ 49 คน  
 
 



 

 
 

36     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ผลการวิจัย 
 1. บริบทชุมชนบ้านเหลาน้อยหมู่ท่ี 10 ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  มี
ทั้งหมด 75 หลังคาเรือน ประชากร 334 คน เป็นชาย 170 คน หญิง 164 คน มีการตั้งถิ่นฐานและความ
เป็นอยู่เหมือนชุมชนอิสานทั่ว ๆไป ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
 2.  การค้นหารูปแบบการดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้านดีมีสุขที่เหมาะสมกับสภาพของบ้าน
เหล่าน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลเขวา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  มีวิธีดําเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 
  1) การสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน  
  2) จัดทําแผนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านดีมีสุข  
  3) ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มนําแผนการเรียนรู้หมู่บ้านอยู่ดีมีสุขไปสู่การปฏิบัติ      

  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมและสรุปบทเรียน         
  5) ทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน  
  6) นําไปสู่การจัดกิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหาตามความต้องการของกลุ่มในชุมชนนํามา  

ซึ่งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

37     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

3. ชื่องานวิจัย   การเสริมสร้างประชาคมเพ่ือพัฒนาอาชีพของชาวสวน น้ําตาลมะพร้าว : ตําบล 
     นางตะเคียน  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   
 
ผู้วิจัย    สถาบัน กศน.ภาคกลาง (ไม่ระบุปีที่ทําวิจัย) 
 
โจทย์ค าถามการวิจัย  เมื่อดําเนินการสร้างเสริมประชาคมเพ่ือพัฒนาอาชีพของชาวสวนน้ําตาลมะพร้าว 
ในตําบลนางตะเคียน  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วผลเป็นอย่างไร 
 
กิจกรรม (Treatment)   เวทีประชาคม 8 ขั้นตอน ใช้เวลาจัดเวที 14 ครั้ง ในช่วงเวลากว่า 2 ปี 
 
วัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างประชาคมเพ่ือพัฒนาอาชีพชาวสวนมะพร้าว :กรณี
ตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทสงคราม  
 ประชากรที่ศึกษาคือ ชาวสวนน้ําตาลมะพร้าว ตําบลนางตะเคียนผู้นําชุมชน วิทยากรที่เชิญ
มาร่วมเวที  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้วิจัย  สมุดบันทึกข้อสรุปบทเวทีนํามาวิเคราะห์ประมวล
สาระสําคัญในการจัดเวทีแต่ละครั้งมาจัดเป็นหมวดหมู่เรียบเรียงตามประเด็นที่ศึกษา 
 
วิธีด าเนินงาน 
 ใช้ระยะเวลาในการจัดเวทีประชาคม จํานวน 14 ครั้ง ในช่วงเวลานาน 2 ปี เพื่อดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างประชาคมเพ่ือพัฒนาอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าว 8 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. การกําหนดประเด็นปัญหา โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
2. การสร้างทางเลือกโดยผ่านกระบวนการคิดร่วมกันของสมาชิกในเวที 
3. การร่วมการทํากิจกรรม โดยมีการมอบหมายงานผ่านเวที 
4. การร่วมกันประเมินผลกิจกรรมที่มอบหมายงานผ่านเวทีเพ่ือวิเคราะห์จุดดีจุดด้อย

สําหรับการทํางานครั้งต่อไป 
5. การประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
6. การเรียนรู้ร่วมกัน 
7. การสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมือง 
8. การสร้างเครือข่าย 

นับว่าเป็นชิ้นงานวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนที่ใช้ความพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People Participatory) ที่ดีชิ้นงานหนึ่ง 
 
ผลการวิจัย 
 ชาวสวนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหลายวิธี คือ  
 1. จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตน้ําตาลมะพร้าวปลอดสารพิษอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นพลังของกลุ่มที่
จะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้ว่าปัจจุบันน้ําตาลมะพร้าวที่วางขายในท้องตลาดมี
ทั้งน้ําตาลมะพร้าวแท้และน้ําตาลมะพร้าวไม่แท้ โดยเฉพาะน้ําตาลมะพร้าวแท้ของตําบลนางตะเคียนนั้น



 

 
 

38     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการวิทยุเพ่ือการศึกษาแห่งประเทศไทย การออกร้านแสดงนิทรรศการ  
แสดงกระบวนการผลิตน้ําตาลมะพร้าวในงานประจําปี ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3. มีข้อตกลงในหมู่สมาชิกเรื่องการควบคุมคุณภาพน้ําตาลมะพร้าวและราคาให้มีความ
ใกล้เคียงกัน 
 4. น้ําตาลตําบลนางตะเคียนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) 
และเป็นเครือข่ายสมัชชาอาหารปลอดภัย จังหวัดสมุทรสาคร  
 5. ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าชุมชน (OTOP)  ระดับ 3 ดาว 
 6. มีศูนย์สาธิตการเค่ียวน้ําตาลมะพร้าว สําหรับเป็นที่ศึกษาดูงานส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพในชุมชนให้สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม 
 7. มีการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวิชาการในเรื่องเส้นทางการนําสินค้าไปสู่มาตรฐานสินค้า 
OTOP การร่วมกันคิดแก้ปัญหาร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การทําธุรกิจ โดยมีวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

39     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

4. ชื่องานวิจัย   การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
      แบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาบ้านหินดาด  ตําบลบางปิด  อําเภอแหลมงอบ   
  จังหวัดตราด 
 
ชื่อผู้วิจัย    สุธี  วรประเสริฐ (2550) สํานักงาน กศน.จังหวัดตราด 
 
โจทย์ค าถามการวิจัย   เมื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดทําแผนชุมชนที่บ้านหินดาด ตําบล บางปิด 
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ไม่เคยมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 
แล้วผลเป็นอย่างไร 
 
กิจกรรม (Treatment)   กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา   
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ในการใช้กระบวนการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนเพ่ือการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มต่าง ๆ จึงเลือกกลุ่มร่วมดําเนินงานโดยพิจารณาจาก
บทบาทหน้าที่จํานวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน  
ผู้แทนประชาชนในสาขาอาชีพต่าง ๆ 12 คน  ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ 4 คน  ผู้แทนกลุ่มสตรี 4 คน  ผู้แทน
กลุ่มเยาวชน 4 คน  และผู้แทนประชาคมบ้านหินดาด 4 คน 
 
วิธีด าเนินงาน 
 การดําเนินงานผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการดําเนินงานแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
ที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานบ้านหินดาด ตําบลบางปิด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ขั้นตอนที่ 2 การ
ดําเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์ของชุมชน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาสภาพการณ์ของชุมชน ขั้นตอนที่ 4 
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบ้านหินดาด ตําบลบางปิด  อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด การผลักดัน
แผนพัฒนาชุมชนสู่การปฏิบัติและข้ันตอนที่ 5 การประเมินกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์
กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ พร้อมได้กําหนดใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมได้แก่ เทคนิค SWOT 
เทคนิค AIC การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมแบบซินดิเกต 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสํารวจข้อมูลชุมชน และแบบประเมินและ
วิเคราะห์สภาพการณ์ของชุมชน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
นํามาจําแนกข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าประเมิน การวิเคราะห์กลุ่มคํา ตีความ วิเคราะห์สภาพการณ์ 
แล้วนําข้อมูลมาจําแนกประเภทแล้วมาเปรียบเทียบหาความเหมือนและความแตกต่างของคุณลักษณะ
ข้อมูล  จากนั้นทําการวิเคราะห์ส่วนประกอบ พร้อมสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาเพ่ือ
นํามาอภิปรายผลและการจัดทํารายงานการวิจัย 
 
 



 

 
 

40     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ผลการวิจัย : ข้อค้นพบ 
 1.  เมื่อได้ดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมที่ได้พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนดําเนินงานที่เหมาะสม จํานวน 5 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
  ขั้นตอนที่ 2  การดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาสภาพการณ์ของชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 4  การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและผลักดันสู่การปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 5  การประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบจนได้รับการชื่นชมเป็นผลให้ได้รับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐมากถึง 10 โครงการ 
 จากการประเมินผล พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเพราะกระบวนการเรียนรู้ที่ได้
พัฒนาขึ้น 5 ขั้นตอนนั้นมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของประชาชน สามารถจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
จากสภาพจริงได ้
 2.  ปัญหาระหว่างการดําเนินการพบว่า  
  1) ผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการเกร็งและไม่กล้าแสดงออกในการอภิปรายถึงแนวคิดและ
เหตุผล 
  2) ผู้ร่วมกิจกรรมบางคนมีทิฐิและยึดแนวคิดของตนเป็นใหญ่ไม่ค่อยยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เมื่อใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย แล้วนําผลการเรียนรู้มาเสนอ
ในกลุ่มใหญ่  การใช้ประชามติเสีย งส่วนใหญ่ในการตกลงในบางประเด็นทําให้บรรยากาศคลี่คลาย 
สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนด 
 3.  มีข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยที่ควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือการมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ว่ามีผลการดําเนินงานอย่างไร มีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของ
ชาวบ้านอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

41     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

5. ชื่องานวิจัย   การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร  หมู่ที่ 1 ตําบลเขากอบ 
     อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 
ชื่อผู้วิจัย    นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ์ (ไม่ระบุปีที่วิจัย) 
 
ที่ปรึกษา   ดร.โสภาค  วิริโยธิน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 
โจทย์หรือปัญหาการวิจัย   ทําอย่างไรให้กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร  (เยาวชนต้านยาเสพติด) ที่
ดําเนินการอยู่แล้วมีความเข้มแข็งขึ้น 
 
กิจกรรม (treatment)     การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร โดยใช้ 3 
กิจกรรมในการพัฒนาคือ กิจกรรมที่ 1  กองทุนส่วนกลาง เพื่อการกู้ยืม (ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน) 
กิจกรรมที่ 2  การจัดเวทีชาวบ้าน (ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม) และ กิจกรรมที่ 3   
การศึกษาดูงาน (สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยการทํากิจกรรม) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. ต้องการศึกษาบริบทชุมชนและบริบทกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร (เยาวชนต้านยา
เสพติด) 
 2.  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร  
 3.  เพ่ือประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพ ไม้เทพธาโร 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชากรคือ กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร(เยาวชนต้านยาเสพติด) หมู่ 1 ตําบลเขากอบ  
อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง จํานวน 36 คน 
 2. วิจัยปฏิบัติการโดยใช้ 3 กิจกรรม (กองทุนกู้ยืม เวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน) เป็นกลไก
พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง โดยใช้การศึกษาบริบทชุมชนเป็นข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาและดําเนินการ
ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการทํากิจกรรม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือประเมินเชิงคุณภาพ (ไม่ใช้ตัวเลขเป็นหลัก
ในการตีความ)  ได้แก่ กระบวนการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกตพฤติกรรม  การใช้
แบบสอบก่อนและหลังการทํากิจกรรม  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่ไปกับการดําเนิน
กิจกรรม 
 
 
 



 

 
 

42     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ผลการวิจัย พบว่า 
 ขั้นที่ 1  ศึกษาบริบทของกลุ่มและบริบทของชุมชน พบว่า กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร 
(เยาวชนต้านยาเสพติด) มีความเข้มแข็งในหลาย ๆ ด้านอยู่แล้ว เช่น ด้านการรวมกลุ่ม  ด้านการ
จัดระบบเงินทุนหมุนเวียน  เงินออม  เงินคืน  มีความเข้มแข็งในแง่การจัดการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ 
 ขั้นที่ 2  การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร  โดยใช้ 3 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมกองทุนเพ่ือการกู้ยืม  2) การจัดเวทีชาวบ้าน  3) การศึกษาดูงาน  ทั้ง 3 กิจกรรมมี
จุดมุ่งหมายสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของกองทุนมากยิ่งขึ้น 
ผ่านกระบวนการ แสดงความคิดเห็น การพบปะพูดคุย  การทํากิจกรรมร่วมกัน สร้างโอกาสให้เกิดการ
พบปะกันบ่อยข้ึน 
 ขั้นที่ 3 การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้เทพธาโร โดยใช้แบบประเมินผล 
พบว่า กลุ่มมีความเข้มแข็งหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

43     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

6. ชื่องานวิจัย   วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านดงเรือง  หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเม็ก 
      อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 
ชื่อผู้วิจัย    ณฐนนท์   อํานาจเจริญ (2550) สํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 
 
โจทย์ค าถามการวิจัย    ต้องการพรรณนาให้ทราบว่าภูมิหลังของบ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเม็ก  
อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี มีสภาพความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างไรและ กศน.
อําเภอหนองหานมีบทบาทเข้าไปดําเนินงานตามนโยบายนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันในการดําเนินชีวิตในวิถีชุมชน บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองเม็ก  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาบทบาทของการศึกษานอกโรงเรียนในการนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติ 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนสู่เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การ
ดําเนินงานของ กศน.อําเภอหนองหาน 
 
วิธีด าเนินการ 
 เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ในสํานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เมื่อเห็น กศน.อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านแห่งนี้มีองค์กร
ชุมชนในรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด  กลุ่มปุยอินทรีย์ กลุ่มเพาะเห็ด ฯลฯ เกิดข้ึน
และมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ดี  
 ผู้วิจัยจึงสนใจว่าในการนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ณ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองเม็ก  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  กศน.อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  มี
กระบวนการทํางานอย่างไร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย  พบว่า 
 1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหาน ได้นําแนวคิดทฤษฎีแนวทางและ
กรอบดําเนินงานที่ได้รับจากสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 2. กระตุ้นให้ชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง (SWOT Analysis)  
 3. ส่งครู กศน.เข้าไปในชุมชนเพ่ือกระตุ้นให้การบริหารจัดการกลุ่มมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
โดยการให้ความรู้ คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา 
 4. การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการกลุ่มด้วยการระดมความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา อันนําไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู กศน.กับชุมชน 



 

 
 

44     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 5. แนวทางการบริหารการพัฒนาวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงผู้วิจัยเห็นว่าควรกระทําใน
ภารกิจ 5 แนวทาง คือ 
  1) บุคลากร กศน.ควรอยู่ติดพ้ืนที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการทํากิจกรรมต่างๆ 
  2) ควรให้ชาวบ้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลาดูงานเพ่ิมเติม 
  3) แกนนําในหมู่บ้านควรชักชวนชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแกนนํา
ควรปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสวงหาความรู้ 
  4) ต้องสร้างเครือข่ายและให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่าย  
  5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

45     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ใบความรู้ที่ 8 

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 

 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีลักษณะของโครงการ ดังนี้ 

 1)  เป็นประเด็นหรือโจทย์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือคนในชุมชนท้องถิ่นเห็นว่ามี
ความส าคัญและอยากค้นหาค าตอบร่วมกัน  คําว่า “ชุมชน” ในที่นี้มีความหมายที่หลากหลาย หมาย
รวมถึงกลุ่มคนในพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการที่มีเปูาหมายหรือดําเนิน
กิจกรรมบางอย่าง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ปุา กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
ออมทรัพย์ หน่วยงานของรัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ ครู เด็กและเยาวชน คนชรา 
พระสงฆ์ รวมทั้งชนเผ่า 
 2)  ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหาค าตอบร่วมกัน  เป็นการเปิดโอกาสและพ้ืนที่
ให้ชุมชนหรือคนในท้องถิ่นต้องร่วมกันคิด ร่วมทํา ร่วมเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตรวจสอบ และแปล
ความหมาย รวมทั้งคาดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงภายหลังการดําเนินงานวิจัย ปัจจุบันทีมวิจัยส่วน
ใหญ่มักประกอบไปด้วยคนนอกและคนในชุมชน มีบางโครงการที่ชุมชนมีความพร้อมสูง คนในชุมชนทํา
วิจัยเอง แต่ยังมีน้อย 
 3)   มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและทดลองปฏิบัติการ  นั่นคือ มีการดําเนินงานใน 3 
ระยะ คือ 
  ระยะแรก  วิจัยให้ทราบสภาพที่เป็นอยู่ ได้แก่  

 สภาพหรือบริบทชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชน 
 สภาพของปัญหานั้น 
 ทราบสาเหตุ ปัจจัย เงื่อนไขของปัญหา 
 เลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 

  ระยะท่ีสอง  เป็นการทดลองทํา (วิจัยปฏิบัติการ) เพ่ือแก้ปัญหาและวิเคราะห์ สรุป
บทเรียน รวมทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
  ระยะท่ีสาม  เป็นการเสนอทางเลือก รูปแบบ แผนพัฒนา ฯลฯ ของชุมชนท้องถิ่น  

 ปัจจุบันได้มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  อําเภองาว  อําเภอแจ้ห่ม อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง และ อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนระดับ
ตําบล และได้นําเอาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อท้องถิ่นท่ีมีลักษณะ 3 ประการ ข้างต้น ไปเสริมองค์ความรู้ 
ทักษะ เครื่องมืองานวิจัยให้กับครู กศน.และเสริมหนุนด้านงบประมาณเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
ความรู้ระดับท้องถิ่น ในขณะปัจจุบันยังไม่ปรากฏชิ้นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจากทีมงานครู กศน. จึงขอ
นําเสนอตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจาก สกว. เพ่ือให้ครู กศน.ได้อ่านและศึกษารูปแบบการเขียน
รายงานการวิจัยอย่างง่าย 

 
 
 



 

 
 

46     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ านวน 5 เรื่อง มีดังนี้คือ 
 1)  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาหนี้สิน : กรณีศึกษาบ้านกุดเต่า ตําบลนา
มะเฟือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําพู 
 2)  การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านจํา 
หมู่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 3)  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตํานานม่อนก๋องข้าว บ้านสาสบหก ตําบล    
บ้านสา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 
 4)  ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  
 5)  กระบวนการและรูปแบบการขยายผลการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถิ่น ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
 

47     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

1. ชื่องานวิจัย  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาหนี้สิน : กรณีศึกษาบ้านกุดเต่า  
                  ตาํบลนามะเฟือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําพู  

หัวหน้าทีมวิจัย  คุณดาวเรือง  ทาบทา (2552) 

 ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่คนบ้านกุดเต่า ตําบลนามะเฟือง ถือเป็นปัญหาหลักของชุมชน 
เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลิตขึ้นเพ่ือการยังชีพแต่เป็นการผลิตเพื่อสร้างรายได้ ชาวบ้านกุด
เต่าจึงขยายการผลิตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่และการลงทุน แต่ปัจจัยที่มีต่อการเกษตร เช่น สภาพอากาศ น้ํา 
ดิน ไม่เอ้ือต่อการเกษตร ผลผลิตไม่ได้รับตามคาดหวังสูง ราคาต่ํา ตลอดจนการใช้จ่ายในครัวเรือน
ฟุุมเฟือย จึงเกิดภาระหนี้สินขึ้น ส่งผลให้มีคนทํางานในหมู่บ้านลดลง ต้องดิ้นรนไปทํางานต่างประเทศ 
จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาหนี้สิน : กรณีศึกษา
บ้านกุดเต่า ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู” โดยมี คุณดาวเรือง ทาบทา  เป็น
หัวหน้าโครงการ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยและพัฒนา โดยประชาชน 
มุ่งให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง 

 จากการเก็บข้อมูลของทีมวิจัย บ้านกุดเต่า มีจํานวนครัวเรือน 178 ครัวเรือน รวมหนี้สิน
ทั้งหมดประมาณ 18,800,000.-บาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินการลงทุนภาคเกษตร ค่าน้ํามัน ค่า
ซื้อรถไถนา ค่าจ้างแรงงาน ค่าปุยและค่ากล้าพันธุ์ประมาณ 11,400,000.-บาท รองลงมาเป็นค่าใช้จาก
การศึกษาบุตร ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ค  ่าน ้ามันรถมอเตอร์ไซด์ ประมาณ 5,300,000.-บาท และค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนประมาณ 2,100,000.-บาท ฯลฯ สําหรับแหล่งเงินกู้มาจากทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อ
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทีมวิจัยได้ร่วมกันสร้างพลังความคิด พลังกายข้ึนมาต่อสู้กับปัญหาใช้หลักการ
ร่วมกันค้นหาปัญหา สาเหตุและหาทางแก้ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สัจจะ ความสามัคคี 
และความจริงใจซึ่งกันและกัน ใช้เวทีที่ประชาคมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตัดสินใจร่วมกัน 
มุ่งการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เพ่ือสร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้มีงานทํา 

 ทีมงานวิจัยได้ทดลองนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้แก้ปัญหา โดยเริ่มจากการทําบัญชี
ครัวเรือน ซึ่งทําให้รู้ว่าอะไรเป็นรายจ่ายที่ฟุุมเฟือย ค่อย ๆ ลดรายจ่าย ลดการพ่ึงพาภายนอกชุมชน 
ชาวบ้านเริ่มปลูกผักสวนครัวไว้กินในบ้าน เลี้ยงเป็ด ไก่ ไว้กินไข่และตัว ทําน้ํายาล้างจาน แชมพูไว้ใช้เอง 
ใช้ปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เผาถ่านหุงต้มแทนการใช้แก๊สหุงต้ม งดซื้อหวยใต้ดิน งดดื่มสุรา เมื่อเหลือใช้ก็
แจกจ่าย แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน ก่อให้เกิดความสุขใจ รู้จักอดทน เอื้ออาทรต่อกันในชุมชน การทํา   
สิ่งเหล่านี้ทําให้ชุมชนสามารถลดรายจ่ายลงได้โดยเฉลี่ยวันละ 150บาท/ครัวเรือน และหลังจาก        
ทํากิจกรรมเหล่านี้ทําให้ชุมชนสามารถลดหนี้ได้ถึง 4,000,000.-บาท จาก 18,000,000.-บาท เหลือ 
14,3654,500.-บาท และมีครอบครัวที่ปลอดหนี้จํานวน 34 ครอบครัว จากเดิม 16 ครอบครัว เช่น  
นายเจริญ สินทร เป็นบุคคลที่เริ่มปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดหนี้  “ก่อนหน้านี้จัดงาน
บวช งานบุญ ลูกแต่งงาน จะเอาหน้าไว้ก่อน ลงทุนเป็นแสน กู้เขามาเสร็จงานก็เป็นหนี้เขา หลังจาก  
เข้าร่วมงานวิจัยได้จัดงานศพของแม่ยาย จัดงานศพปลอดเครื่องดื่มมึนเมาและการพนันในตอนกลางคืน 
ชาวบ้านได้มาให้ความช่วยเหลืองานศพแทบทุกครัวเรือน ได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดในระยะเวลา 7 วัน   
ที่จัดงานจนเสร็จสิ้นงานศพในครั้งนี้ สามารถลดรายจ่ายได้ถึง 15,000 บาท” 
  
 
 



 

 
 

48     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

2) ชื่องานวิจัย   การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจํา 
       หมู ่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 

หัวหน้าทีมวิจัย  นายขจรศักดิ์  วงศ์ธิราช 

 กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจํา หมู่ที่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง  หนึ่งในกลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนบ้านจํา มีประวัติความเป็นมาที่
ยาวนานร่วม 5 ปี ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความมุ่งหวังในการผลิตอาหารปลอดภัยใช้ในครัวเรือนและขยายสู่การ
จําหน่ายหลังเหลือกินในครอบครัว ด้วยความมุ่งม่ันที่จะผลักดันของสมาชิกกลุ่มให้กลุ่มอาชีพเป็นกลุ่มที่
มั่นคงและยั่งยืนสร้างฐานเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง แต่สมาชิกของกลุ่มยังขาดซึ่งองค์ความรู้และ
แนวทางในการทํางานและแก้ปัญหาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม จึงทําให้การทํางานภายใต้ชื่อกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรปลูกผักปลอดสารบ้านจํา หมู่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง เป็นไปโดยขาด
หลักการทํางานที่ชัดเจน 
 เวทีเสวนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสมาชิกกลุ่มอาชีพฯ ตลอดจนความ  
มุ่งหมายของการรวมกลุ่ม จึงเกิดขึ้นเพ่ือนําข้อมูลมาแปรความแล้วตั้งเป็นหัวข้อโครงการวิจัยภายใต้      
ชื่อ “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน หมู่ที่ 6 
ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง”  โดยมีนายขจรศักดิ์  วงศ์ธิราช เป็นหัวหน้าโครงการ
และมีนักวิจัยชาวบ้านจากกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือนําไปสู่การกําหนดทิศทางของ
การดําเนินงานกลุ่มให้ยั้งยืนในอนาคตควรเป็นอย่างไรและผู้นํากลุ่มรวมถึงสมาชิกกลุ่มควรมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างไรบ้าง 
 การดําเนินงานวิจัยใช้หลักของการวิจัยเชิงพ้ืนที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจํา  เน้นผู้นําชุมชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน ภาคีท่ีมีส่วนร่วมเข้า
มามีบทบาทในการดําเนินโครงการ และท่ีสําคัญคือเน้นการให้สมาชิกกลุ่มอาชีพได้แสดงความคิดเห็น 
พูดถกเถียงและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูก     
ผักปลอดสารพิษบ้านจํา ฯ จะได้รับ 
 “ถุงหรือสิ่งที่จะใส่ผักตอนนําไปขายต้องแน่ใจว่าปลอดสารพิษจึงจะทําให้ผักปลอดสารพิษ
ตั้งแต่ปลูกจนขายให้คนไปทําอาหาร” แนวคิดของนางสายทอง อิญญาวิเลิศ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษบ้านจํา เป็นแนวคิดแรกเริ่มที่ทําให้สมาชิกทุกคนได้ตระหนักถึง
การใช้ถุงหิ้ว (ถุงก๊อปแก๊ป) หรือถุงพลาสติกท่ัวไปใส่ผักไปขายหรือใส่ผักให้ลูกค้าเวลาซื้อ   จนท้ายที่สุด
การขอความรู้หรือหรือรับคําปรึกษาจากแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเกษตรของอําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง เพ่ือหาข้อสรุปในการใช้ถุงเพ่ือบรรจุผักขายจึงเกิดข้ึน 
 การแปรเปลี่ยนของบรรจุภัณฑ์บรรจุผักปลอดสารพิษ จึงเกิดข้ึน จากเดิมใช้ถุงพลาสติก
หรือถุงหิ้วที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปและไม่อาจแน่ใจว่าถุงนั้นปลอดภัยหรือไม่ ในการใส่อาหารเพื่อการ
บริโภคมาเป็นการใช้ถุงใสที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ (มอก.) และได้รับการแนะนําจากแพทย์
ของโรงพยาบาลห้างฉัตร และนักวิชาการเกษตรอําเภอห้างฉัตรว่าเป็นถุงที่ปลอดภัย สามารถใช้ใส่
อาหารได้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแทน รวมทั้งยังเพ่ิมในส่วนของตราฉลากผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านจํา (โดยการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฎลําปาง) ด้วย เพื่อสร้างความแตกต่างจากผักตามท้องตลอดและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค 
ซึ่งคือผลจากนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม 
 



 

 
 

49     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

3) ชื่องานวิจัย   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตํานานม่อนก๋องข้าวบ้านสาสบหก  
      ตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง  

หัวหน้าทีมวิจัย  นายเจริญ  ทันใจ 

 ชาวบ้านสาสบหก หมู่ที 2 ตําบลบ้านสาสบหก อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง มีความเชื่อใน
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณปุาต้นน้ําที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ม่อนก๋องข้าว”  ซึ่งมีตํานานเล่าขานเรื่องการต่อสู้
ของบรรพบุรุษในการสร้างชุมชน รวมถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ถูกเล่าต่อกันมาช้านาน ประกอบกับ
ทางชุมชนได้ร่วมกันริเริ่มสร้างพระธาตุขึ้นบนภูเขาลูกนี้ด้วยแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นแหล่ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสร้างจิตสํานึกให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปโดยให้ชื่อว่า  “พระธาตุม่อนก๋องข้าวเต่าค า” 
 แกนนําชุมชน โดยนายเจริญ  ทันใจ และคณะนักวิจัยเห็นโอกาสที่จะสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน จึงเสนอโครงการวิจัยนี้ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้มีการสืบสาน
ตํานานม่อนก๋องข้าวอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยชุมชนได้รวบรวมข้อมูลความรู้ผ่านการสืบค้น
จากผู้รู้ จากหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตํานาน
ม่อนก๋องข้าว 
 ที่ส าคัญยังได้มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้กับคนในชุมชนเพื่อรักษาและธ ารงไว้
เป็นคุณค่าของชุมชนสาสบหกต่อไป  อีกทั้งอาจจะนําไปสู่การสร้างความตระหนักในการสร้างและการ
จัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของคนบ้านสาสบหกให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

 การด าเนินการ 

 หลังจากจัดเวทีชี้แจงแผนดําเนินงานและสร้างความเข้าใจ ความเป็นมาของโครงการแล้ว 
ทีมวิจัยได้ดําเนินการผ่านเวทีและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสืบสานตํานานม่อนก๋องข้าว เวทีเล่าขาน
ตํานานม่อนก๋องข่าว เวทีสืบค้นรวบรวมข้อมูลด้านประเพณีความเชื่อ วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติใน
ตํานานม่อนก๋องข้าว กิจกรรมการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริง พร้อมกําหนดแหล่งเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากร เป็นต้น 

 ผลของความส าเร็จ ผลที่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 1. ทําให้เกิดการศึกษารวบรวมตํานานม่อนก๋องข้าว โดยได้ชุดความรู้ข้อมูลจากการเล่าขาน 
เหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบันของผู้เฒ่าผู้แก่ หลักฐานอ้างอิงประกอบตํานานม่อน  
ก๋องข้าว มีข้อมูลอ้างอิงเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนพบแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และหลักฐาน
ที่แสดงถึงบรรพบุรุษชาวลัวะของคนบ้านสาสบหกอีกด้วย 
 2. ชุมชนบ้านสาสบหกกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีนักศึกษา
และชุมชนที่สนในมาเรียนรู้ 
 3. เกิดการมีส่วนร่วมและจิตสาธารณะของชาวบ้านสาสบหกมากข้ึน ทุกคนมีความศรัทธา 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความภาคใจในบ้านเกิดของตน 
 4. การใส่ใจให้ความสําคัญกับสุขภาพร่างกาย จิตใจ จากความพยายามในการดูแลปุารักษ์
น้ํามาตลอด หลายคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงการกินอยู่ที่พ่ึงพิงธรรมชาติมากขึ้น บางคนหันมาทํา
เกษตรอินทรีย์ที่ไม่ทําลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านสาสบหกนําร่องใน
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 



 

 
 

50     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 5. องค์ความรู้เรื่องตํานานม่อนก๋องข้าว ขยายผลสู่สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ทีมวิจัยได้องค์
ความรู้เกี่ยวกับตํานานม่อนก๋องข้าวที่ได้เรียบเรียงเป็นฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน ได้
สื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
 6. ตัวแทนนักวิจัยบ้านสาสบหก ได้รับเชิญเป็นครูภูมิปัญญา นายเจริญ  ทันใจ หนึ่งในทีม
วิจัยได้รับเชิญเป็นครูภูมิปัญญา 
 7. คนในชุมชนบ้านสาสบหกมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นในส่วนของ
ทีมวิจัยเห็นชัดจากการกล้าคิด กล้าพูด และให้ความสําคัญกับข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล การทํางานอย่างเป็นขั้นตอน การวางแผนในการทํางานต่าง ๆ ในภาพรวมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

51     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

4. ชื่องานวิจัย  ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง  

หัวหน้าทีมวิจัย  นางนรรถฐิยา  ผลขาว  และทีมงาน 24 คน 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองคูน้อย อําเภอไทยเจริญ 
                      จังหวัดยโสธร 

ปีท่ีด าเนินการ  2550-2552 

 การอ่านไม่ใช่วัฒนธรรมของชุมชน แต่ก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จากจุดเริ่มต้นของคุณ  
นรรถฐิยา  ผลขาว  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ สถานีอนามัยบ้านหนองคูน้อย (ขณะนั้นปี 
2550)ซ่ึงดูเผนิ ๆ ไม่ได้มีหนา้ท่ีเก่ียวข้องกับการอ่าน แต่อยากชวนคนอ่านหนังสอืให้เด็กฟังจับใจความ 
ซึ่งคุณนรรถฐิยา  ผลขาว   เกิดแรงบันดาลใจหลังจากอ่านหนังสือเล่มเล็ก ๆ ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งการ
อ่าน” เขียนโดยเมม ฟฺอกซ์ แปลโดยวิวาร โฉมเฉลา ราคา 125 บาท ตีพิมพ์เมื่อปี 2549 เนื้อหาสาระใน
หนังสือเล่มนั้น ผู้เขียนได้อธิบายถึงประสบการณ์จากการอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ ฟังวันละ 3 เล่ม มีตั้งแต่
การทําให้เด็กสนใจหนังสือในเบื้องต้น การเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็ก การอ่านออกเสียงธรรมชาติ การ
ใช้ภาษาท่าทางระหว่างการสอน กลเม็ดต่าง ๆ ที่จะทําให้เด็กมีสมาธิ และอ่ืน ๆ 
 คุณนรรถฐิยา  ผลขาว  และเพ่ือนๆ จํานวน 24 คน นําสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับ
โครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังและขอการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสนับสนุน  
การวิจัย (สกว.) เมื่อปลายปี 2550 
 
รูปแบบการวิจัย  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ค าถามการวิจัย คือ รูปแบบการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เด็กอายุแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี เป็นอย่างไร 
จะพัฒนาบทบาทของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด 

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ 
 1) พ่อแม่ท่ีมีลูกอายุไม่เกิน 3 ปี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่อําเภอไทยเจริญ เลิงนกทา 
กุดชุม และคําเขื่อนแก้ว รวม 92 คน 
 2) กลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี ที่พ่อแม่จะต้องอ่านหนังสือให้ฟัง 92 คน  
 3) เด็กในศูนย์เด็กเล็ก/อนุบาลจํานวน 288 คน  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มและการสังเกตในขณะที่จัด
กระบวนการเรียนรู้  

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาก่อนเริ่มโครงการซึ่งดําเนินการในปี 2550  
 1.1 ในพ้ืนที่มีการอ่านหนังสือให้เด็กฟังร้อยละ 16 เมื่อไม่มีว่ากิจกรรมอื่นเวลาของเด็ก ๆ 
จึงหมดไปกับการดูโทรทัศน์เฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง/วัน 
 1.2 ในพ้ืนที่เปูาหมายไม่มีที่ซ้ือหนังสือสําหรับเด็ก และหนังสือดี ๆ สําหรับเด็กราคาแพง
มาก และร้านหนังสือประจําอําเภอไม่มีหนังสือสําหรับเด็กขาย มีแต่หนังสือพิมพ์และหนังสือจําพวก
นิตยสาร ดาราภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนบางแห่งที่พอจะมีหนังสือสําหรับเด็กอยู่บ้าง แต่ก็
หวงกลัวหนังสือเก่า หรือชํารุดจึงเก็บไว้อย่างมิดชิด ทําให้เด็กเข้าไม่ถึงหนังสือที่มีอยู่ 



 

 
 

52     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ตอนที่ 2 รูปแบบของการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เด็กฟังที่ค้นพบว่ามี 6 ขั้นตอน คือ 
1) ชวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ 
2) เก็บข้อมูลพื้นฐาน 
3) จัดหาหนังสือสําหรับเด็กมาให้ผู้ปกครอง 
4) ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน 
5) ติดตามและถอดบทเรียนสม่ําเสมอต่อเนื่องทุก 1-2 เดือนเป็นอย่างน้อย 
6) จัดเวทีสะท้อนบทเรียนแก่ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 โครงการชวนกันอ่านหนังสือให้ลูกฟังส่งผลต่อผู้ปกครองและส่งผลต่อชุมชน ดังนี้  

 ผลต่อผู้ปกครอง   ผู้ปกครองใส่ใจต่อเด็กมากขึ้น อยู่กับลูกมากข้ึน รู้จักสังเกตพัฒนาการ
ของลูก สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้นและถือเป็นโอกาสของคนยากจนได้เข้าถึงหนังสือ 

 ผลต่อชุมชน  ทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เกิดห้องสมุดน้อยในสถานีอนามัย 2 แห่ง มี
การพลิกฟ้ืนภูมิปัญญาการเล่านิทานให้เด็กฟัง เกิดเครือข่ายสร้างหนอนหนังสือตัวน้อยโดยโครงการ
ได้รับบริจาคเกือบ 700 เล่ม 

 ผลต่อเด็ก  พบว่าทําให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข โดยมีความจําดี เกิดการเลียนแบบ สื่อสารรู้
เรื่อง มีพัฒนาการทางภาษาที่ดี รวมถึงความสามารถในการจําแนกลักษณะของวัตถุ มีความอดทน รู้จัก
รอ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นดีข้ึน รู้จักเก็บของเป็นระเบียบ รู้จักสังเกต การรู้จักแบ่งปัน มีความสามัคคี 
รู้จักกติกา 

 ผลต่อครู ทําให้ครูมีความช่างสังเกตมาข้ึน เปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงหนังสือ มีเทคนิคการเล่า
และการอ่านนิทานเพ่ิมข้ึน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองเด็กมากข้ึน 
 โครงการวิจัยเรื่องชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เริ่มแรกทางโครงการมีหนังสือให้กับพ่อแม่
ผู้ปกครองไปอ่านให้เด็ก ๆ ฟังคนละ 2 เล่ม จะอ่านเวลาไหนก็ได้เพียงวันละไม่ก่ีนาที จากนั้น 2-3 เดือน 
มหัศจรรย์แห่งการอ่านก็เกิดข้ึนหลายประการ เช่น 
 เกิดหนอนหนังสือตัวน้อย ทีมวิจัยที่ออกเก็บข้อมูลพัฒนาการหลังจากการอ่านหนังสือให้
เด็ก ๆ ฟังเล่าว่าหนังสือเป็นแรงดึงดูดให้เด็ก ๆ เข้าหาอย่างรวดเร็ว จนแทบจะพูดได้เลยว่า “การอ่าน
เป็นธรรมชาติของเด็ก” เช่น น้องนริดา อยู่กับตายายและน้าสะใภ้วันแรกที่ได้หนังสือไปก็จะอยู่กับ
หนังสือเกือบทั้งวัน ชนิดไปไหนก็เอาไปด้วย เพราะท้ังบ้านไม่มีหนังสือเลยสักเล่ม เมื่ออ่านให้ฟังเพียง            
2-3 ครั้งก็จะจําได้ และบางครั้งก็ส่งเสียงอ่านตามเพราะเป็นเด็กที่มีความจําดีมาก เช่นเดียวกับสิริราช
อายุ 1 ปี 1 เดือน ซึ่งเวลาไปเยี่ยม ตากับยายที่เลี้ยงก็บอกว่า “เขาชอบหนังสือเป็ด” วันหนึ่งเห็นเป็ดเดิน
ผ่านก็ชี้แล้วร้องเสียงดังเลียนแบบในหนังสือ 
 คุณแม่ของน้องอายุ 3 เดือน คนหนึ่งสะท้อนว่า “แต่ก่อนคิดว่าเด็กเล็กไม่น่าจะฟังรู้เรื่อง 
แต่พอเริ่มอ่านหนังสือเขาจะนั่งนิ่งเหมือนกําลังฟัง อารมณ์ดี และหลับง่ายเวลาอ่านหนังสือให้ฟัง” ซ่ึง
ตรงกับประสบการณ์ของคุณยายที่เลี้ยงน้องนภัสนันท์ วัย 7 เดือนบอกว่า “เวลาตื่นนอนก็จะอ่านให้ฟัง
ให้ดูภาพประกอบไปด้วย จะคุยอ้อแอ้ตาม อารมณ์ดี จะอ่านและทําท่าทางประกอบตามหนังสือ อุ้มใส่
ตักจับมือปรบจะชอบมาก” 
 จากประสบการณ์อันปลื้มปีติของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่นําเอา “การอ่าน”ไปปฏิบัติด้วย
ตนเองจนเห็นผลแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยสร้างพัฒนาการทางสมองแก่เด็ก ๆ ในวัยกําลัง



 

 
 

53     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

เจริญเติบโต สิ่งที่แอบซ่อนมาคือความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ และสําคัญกว่านั้น คือ เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่นของโครงการ 

 โครงการวิจัยเรื่องชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังมีจุดเด่น 4 ประการ คือ  
 1. ความเปลี่ยนแปลงในตัวคน คือ ตัวเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองและครู  
 2. เป็นรูปธรรมของสร้างนักอ่าน แสดงให้เห็นว่าการอ่านที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของชุมชน
ชนบทก็สามารถสร้างให้เกิดข้ึนโดยเน้นสร้างเด็กที่เล็ก ๆ และทั้งนักวิจัยและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
ต่างก็ได้เรียนรู้ว่า “หนังสือเพียงเล่มเดียวก็สามารถสร้างหนอนหนังสือได้” 
 3.  เป็นโอกาสของคนชายขอบ ทําให้เด็กในครอบครัวที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะสัมผัสหนังสือ 
ได้เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังมีครอบครัวสามี ภรรยาใบ้ทั้งคู่ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแม้ทั้งสองจะ
ไม่สามารถเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังได้ แต่ลูกของเขายังมีโอกาสฟังคุณยาย พี่ ๆ หรือคนข้าง
บ้านมาอ่านหนังสือให้ฟัง จนเธอกลายเป็นหนอนหนังสือไปอีกคน เด็กพูดได้และใช้ภาษามือเก่ง กรณีนี้
ทําให้เห็นมิติของความเก้ือกูลกันในชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างหนึ่ง 
 จุดเด่นเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดยโสธรขานรับที่จะทําให้การอ่านเป็นวาระ
ของจังหวัด และในเบื้องต้นมีพ้ืนที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก ได้แก่ สถานีอนามัย /
โรงพยาบาล จํานวน 40 แห่ง อบต./เทศบาล 37 แห่ง โรงเรียน 35 แห่ง กศน.2 อําเภอ จึงนับเป็น
โอกาสอันดีของชาวยโสธรที่จะเรียนรู้ร่วมกันในการผลักดันการอ่านให้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่ง
หากมีกระบวนการติดตามและหนุนเสริมที่ดีจะเป็นรูปธรรมของการพัฒนาคนของจังหวัดที่ยังไม่เคย
ปรากฏที่ไหนมาก่อน 
 
การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ : กรณี กศน.อ าเภอ 
 ปี พ.ศ.2552 หลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัยเรื่อง ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ซึ่งสนับสนุน
งบประมาณ โดย สกว.ทีมงานวิจัยที่มีนางนรรถฐิยา  ผลขาว เป็นหัวหน้าทีมได้ร่วมกันจัดทําหนังสือเล่ม
เล็กความหนา 56 หน้า ชื่อ “การเดินทางของหนอนหนังสือตัวน้อยสู่โลกแห่งการเรียนรู้” เมื่อนายณฐ 
จุฑาสงค์ นักวิชาการศึกษา กศน.อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้เกิดแรงบันดาลใจ 
นําไปสู่การส่งเสริมให้ครูศูนย์การเรียนชุมชนนําไปใช้กับการจัดการศึกษาให้เด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ขวบ 
จํานวน 60 คน โดยใช้ชื่อโครงการ “อ่านหนังสือให้ลูกฟัง” ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทย 
 วิธีการด าเนินโครงการ มีดังนี ้
 1.   ชี้แจงทําความเข้าใจถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกฟังกับนักศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย 
 2.    ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอ่านหนังสือให้เด็กฟังกับเครือข่ายวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร 
 3.    กศน.อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์สนับสนุนหนังสือนิทานในโครงการ 
 4.   ครูศูนย์การเรียนทําหน้าที่ติดตามใบงานคือให้นักศึกษาทําบันทึกการอ่านทุกครั้งว่า
อ่านเรื่องอะไร  อ่านอย่างไร  ทําใบสังเกตทุกครั้งว่าท่าทีของลูกเป็นอย่างไร  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
อย่างไร 



 

 
 

54     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 ดําเนินการผ่านไป  2 เดือน ผลปรากฏว่าเด็ก ๆ กลายเป็นหนอนหนังสืออย่างรวดเร็ว  เด็ก ๆ 

ติดหนังสือเล่มที่ตัวเองชอบและอ่านเป็นประจําไม่ยอมเปลี่ยนได้แก่  เฉลียวฉลาด  ความจําดี  มีระเบียบ
วินัย ว่านอนสอนง่าย  ซึ่งตรงกับประสบการณ์ของทีมงานโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังที่
ถอดบทเรียนและนํามาร้อยเป็นหนังสือเล่มเล็ก 
 ในส่วนของนักศึกษา  กศน.ที่ร่วมโครงการซึ่งเป็นคนอ่านหนังสือ  พบว่านักศึกษาทักษะการ
เขียนดีขึ้นจากการเขียนใบบันทึก และใบสังเกตการณ์อ่านอย่างสม่ําเสมอ มีพัฒนาการใส่ใจดูแลลูกหลาน
มากขึ้น  หลายคนใช้เงื่อนไขในการสอนเรื่องอ่ืน  ๆ ให้กับลูก  ๆ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังพบว่า
ครอบครัวใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงดูตามไปด้วย 
 ผลการดําเนินงาน  โครงการดังกล่าวส่งผลให้  กศน.อําเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับ
รางวัลนวัตกรรมการศึกษายอดเยี่ยมของ  กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ.2552  ซึ่งปัจจุบัน  กศน.อําเภอ
ฆ้องชัย ยังเดินหน้าหนุนสร้างหนอนหนังสือตัวน้อยอย่างคึกคัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 
 

55     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

5. ชื่องานวิจัย   กระบวนการและรูปแบบการขยายผลการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
     ท้องถิ่น   ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าทีมวิจัย  นางบาลเย็น   สุนันตา (เริ่มโครงการ 1 กรกฎาคม 2550) 
พี่เลี้ยงงานวิจัย   คุณปณิธ ี บุญสา เจ้าหน้าที่โครงการ สกว.แม่โจ้ 
 ตําบลลวงเหนือ  เป็นอีกตําบลหนึ่งที่ประชาชนร้อยละ  80 ในหมู่บ้านทําการเกษตรและการ
ทําการเกษตรยุครุ่งเรืองในสมัยก่อนมีการใช้สารเคมีและได้ผลผลิตทางการเกษตรสูง  สิ่งที่ตามมาคือเกิด
ภาวะสารเคมีตกค้าง  คนในชุมชนเป็นโรคผิวหนังและสุขภาพย่ําแย่  อีกท้ังผลผลิตที่มีออกมาจํานวนมาก  

ทําให้เกิดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ในปี 2547 คุณบาลเย็น  สุนันตา จากสถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน  

ได้มาให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต  ควบคู่ไปกับการ
ทําบัญชีครัวเรือน ทําให้เห็นความแตกต่างด้านต้นทุนการผลิตและความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ  จึงเกิด
เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจํานวน  8 ครัวเรือน  ที่บ้านสันทราย  หมู่ 6 ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม่  เริ่มทําเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองทําจนเห็นผลดีที่เกิดข้ึนทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนจึง
ต้องการขยายผลการทําเกษตรอินทรีย์โดยอาศัยกระบวนการวิจัยท้องถิ่นเป็นเครื่องมือขยายผล 
 ต่อมาในปี  2550  คุณบาลเย็น   สุนันตา  และทีมงานจึงได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง  

กระบวนการและรูปแบบการขยายผลการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  ตําบลลวง
เหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้เริ่มดําเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2550 
 
วัตถุประสงค ์
 1.   เพื่อศึกษาสถานการณ์ประสบการณ์และบทเรียนการทําเกษตรอินทรีย์ในตําบล  
ลวงเหนือ 
 2.   เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จการทําเกษตรอินทรีย์  ตําบลลวงเหนือ 
 3.   เพื่อศึกษากระบวนการและขยายผลการทําเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนตําบลลวงเหนือ 
 
วิธีด าเนินงาน 
 1.   ทีมงานวิจัยได้เริ่มทบทวนความรู้การทําเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรแรกเริ่ม
จํานวน 8 ครัวเรือน บ้านสันทราย หมู่ 6 ตําบลลวงเหนือ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําเกษตร
อินทรีย์ แลกเปลี่ยนทั้งวิธีคิด  วิธีการ ขั้นตอนการทําเกษตรอินทรีย์ของแต่ละคนและถอดความรู้ออกมา
เป็นแนวปฏิบัติ 
 2.   นําเสนอความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เริ่มจากการเล่าประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันให้แก่กลุ่มผู้สนใจเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยจากการ
อุปโภค-บริโภค  อาหารแบบอินทรีย์ทําให้ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน  จากการ
ใช้เคมีเหมือนเมื่อก่อน และสิ่งสําคัญชาวบ้านได้รับรู้ถึงการปลูกพืชอินทรีย์เอาไว้กิน  ที่เหลือถึงเอาไปขาย  

เวลากินก็ได้กินผักท่ีไม่มีสารเคมีเวลาขายผู้ซื้อก็ได้ผักที่ไม่มีสารเคมีเช่นกัน 
 3.   ขยายแนวคิดการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ในครัวเรือน  เพ่ือให้สมาชิกได้รับรู้ว่าแต่
ละวัน  แต่ละเดือนมีรายรับรายจ่ายเท่าใด  สิ้นเดือนนํารายรับ-รายจ่ายมาสรุปเพ่ือจะได้รู้ว่ามีรายรับ-
รายจ่ายเป็นอย่างไร รายจ่ายที่ไม่จําเป็นตัดออกไป  มีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลกับฐานะความเป็นอยู่
ไม่ฟูุงเฟูอจนเกินเหตุโดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 
 

56     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 4.   พัฒนาฟาร์มต้นแบบของเกษตรอินทรีย์จํานวน  7 ฟาร์มใน   7 หมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนได้
ทดลองปฏิบัติจริงและสัมผัสได้ด้วยตนเอง 
 
2. ผลที่เกิดขึ้นระดับต าบล 
 2.1 นายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  เทศบาลตําบลลวงเหนือ  ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ทีมวิจัยตั้งแต่ต้นและส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น  นักวิชาการเกษตร  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

นักพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจในการทํางานของทีมวิจัยและร่วมกันอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ 

ของการทําเกษตรอินทรีย์ให้แก่ชุมชน  นอกจากนี้เมื่อพบประเด็นปัญหาแล้วทางทีมงานวิจัย  ก็นําเสนอ
ต่อสภาเทศบาลพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข  ตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินงาน  

ตามข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ทีมงานวิจัยนําเสนอ  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป  ทําให้
การแก้ไขปัญหาของเทศบาลตรงจุด  ทันต่อสถานการณ์ในขณะนั้น  และเทศบาลไม่ต้องเสียงบประมาณ
ให้หน่วยงานอื่นมาทําวิจัยในพื้นท่ีอีก  เป็นการประหยัด  คุ้มค่าและเป็นการบูรณาการความคิดและการ
บริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่นท่ีจัดทําขึ้นโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง 
 2.2   ทําให้เทศบาลตําบลมองเห็นสภาพในแง่มุมเดียวกันกับชาวบ้านและเกษตรอินทรีย์ก็
เป็นทางเลือกหนึ่งที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทั้งการลดปัญหาต้นทุนการผลิต  ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ  เนื่องจาก
มาจากการใช้สารเคมีในการเกษตรและสามารถลดปัญหาเรื่องขยะในชุมชนได้  เนื่องจากตําบลลวงเหนือ
มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นจํานวนมาก  การรณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว  โดยการไถกลบ  การนําเศษวัชพืช  กิ่งไม้ 
ใบไม้ มาทําเป็นปุยหมัก  เป็นส่วนหนึ่งที่ลดการเผา  และผลที่ได้คือปุยใช้ทดแทนสารเคมี  อีกปัญหาหนึ่ง
คือในการทํานาข้าวมีหอยเชอรี่ระบาดในพื้นที่  ทีมวิจัยได้จัดอบรมทําน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่  โดย
อุดหนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้ตัวแทนเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน  นําไปปฏิบัติเพื่อนําไปใช้ใน
พ้ืนที่ของตนเอง 
 นอกจากนี้ทางทีมวิจัยและเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ยังได้นําข้อมูลและความรู้ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน มาทํางานกับโครงการอาหารปลอดภัยของ สสส.การทําปุยหมัก ข้าวพันธุ์อินทรีย์  ข้าวก่ําพันธุ์ดอย
สะเก็ด  การทําแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  เป็นการลดรายจ่ายจากครัวเรือน  โดยความร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาด้านการเกษตร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

57     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 
 
 

การตั้งค าถามการวิจัยและตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

 1.   จากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์  มีดังนี้ “กลุ่ม
ออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีการก่อตั้งขึ้นอย่างมากมาย  แต่ทว่าหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง  

กลุ่มออกทรัพย์ที่เหลือรอดชีวิตอยู่นั้นมีจ านวนไม่มาก  และแม้แต่ในจ านวนที่รอดชีวิตนั้น  กลุ่มออม
ทรัพย์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้บริการสมาชิกได้อย่างแท้จริงและเต็มที่  ก็ยิ่งมีจ านวนน้อยลงไป
อีก...” ให้ท่านตั้งคําถามการวิจัยให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต   (Life cycle) ของปรากฏการณ์กลุ่มออม
ทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์ ดังกล่าวข้างต้น  
 

วงจรชีวิตของปรากฏการณ์ ค าถามวิจัยเชิงอธิบาย 
1. การเกิดขึ้น  

 

2. การดํารงอยู่ได ้  

 

3. การเปลี่ยนแปลง  

 

4. การล่มสลาย  

 

 
 2 .  มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรนํามาใช้ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ใน
ตําบลของท่านที่ก่อตั้งขึ้นแล้วให้ดํารงอยู่ได้ไม่ล้มเลิกไป 

  1. ........................................................................................................................................................ 

 2. ........................................................................................................................................................ 

 3. ........................................................................................................................................................ 

 4. .........................................................................................................................................................  

 5. .........................................................................................................................................................
  

 

 

ใบงานที่ 3 
 



 

 
 

58     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 3 .  ให้ยกตัวอย่างกระบวนการคัดโจทย์วิจัยในชุมชน โดยใช้เวทีชาวบ้านมาจํานวน  1 กรณี
ตัวอย่าง 
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.  



 

 
 

59     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 4.  ยกตัวอย่างชิ้นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สนับสนุน สกว.) จากการค้นคว้าจากเอกสารหรือ
อินเตอร์เน็ตโดยพิจารณาเลือกชิ้นงานที่ครู กศน. สามารถนํามาปรับใช้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
จํานวน     1  เรื่อง 
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....................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................  



 

 
 

60     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

  

 

 

 

แนวค าตอบ 
ใบงานที่ 1 
ใบงานที่ 2 
ใบงานที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมาย ความส าคัญและกระบวนการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  
 
1.  ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research หรือ Field experiment) อย่างน้อย    
2 ความหมาย 
 1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง งานวิจัยที่ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาผสมกับหลักวิชาการวิจัย นํา
ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้ได้ประโยชน์จริง รู้จักค้นพบวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนสามารถหาทาง
แก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี เหมาะสมตามสภาพของภูมิสังคม (ปริญญา  สิงห์เรือง , 2554:13) 
 2)  วิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง เป็นการวิจัยที่มุ่งอาศัยบุคคลหลายฝุาย โดยเฉพาะบุคคลใน
กระบวนการดําเนินการวิจัย ตั้งแต่ข้ันตอนแรกคือ การวิเคราะห์กําหนดปัญหาการวิจัยจนกระทั่งถึง
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การสรุปเขียนรายงานวิจัยการวิจัยปฏิบัติการตามความหมายดังกล่าวมักจะพบมาก
ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มบุคคลในชุมชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนชนบทหรือชุมชนในเมืองก็ตาม (รัตนะ บัวสนธ์,2551:93)   

2.  เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนมีข้อจํากัดในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัย  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชนไม่มุ่งนําผลไปวางนัยสรุปทั่วไปทางทฤษฏีหรือหลักการทั่วไป มี
เหตุผลดังนี้ 

 

ใบงานที่ 1 
 



 

 
 

61     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 1)  การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนส่งผลกระทบ
ต่อขอบเขตและขนาดของงานวิจัยทําให้งานวิจัยแบบนี้มักจะมีขนาดเล็กซ่ึงทําให้มีผลต่อความเป็น
ตัวแทนของข้อค้นพบจึงก่อให้เกิดข้อจํากัดในการสรุปอ้างอิงผลการวิจัย 
 2)  การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนมักไม่ได้ออกแบบการวิจัยให้สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได้
เหมือนการวิจัยเชิงวิชาการ จึงมีตัวแปรภายนอกส่งผลรบกวน เนื่องจากสภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนจะปล่อย
ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ข้อค้นพบที่ได้บางครั้งจึงไม่สามารถยืนยันได้หนักแน่นว่าผลที่เกิดขึ้นกับผู้คนใน
ชุมชนนั้น เกิดข้ึนมาจากปัจจัยใด แต่ตราบใดปัญหาในชุมชนหมดไปหรือคลี่คลายลงได้ก็ถือว่าการวิจัย
ครั้งนั้นประสบความสําเร็จ 
 3)  การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การทดสอบสมมุติฐาน ด้วย
วิธีการทางสถิติจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป ไม่อ้างผลจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร
เหมือนการวิจัยอื่น ๆ แต่การวิจัยปฏิบัติการในชุมชนเน้นวิธีการทางสังคมศาสตร์หลาย ๆ วิธีร่วมกันเพื่อ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มากกว่าการอธิบายหรือตีความสถานการณ์ 

3.  สภาพการและวิธีคิดของนักวิชาการและคนท้องถิ่นมีช่องว่างในการสื่อสารและความคาดหวังของ
แต่ละฝุายที่มีต่องานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนแตกต่างกันอย่างไร 

 แนวคิดของฝุายนักวิชาการต่องานวิจัยปฏิบัติการในชุมชน  

1) มุ่งวิชาการและวิธีการที่ถูกต้อง 
2) ได้ข้อเท็จจริง 
3) มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และขาดมิติทางสังคม 
4) มีทัศนคติและความเป็นผู้ถ่ายทอด มากกว่าความเป็นผู้ไปเรียนรู้ในท้องถิ่น จึงเข้าไปวิจัย

ชุมชนในแบบผู้รู้ 
5) ใช้ภาษาวิชาการ 
6) ได้ผลงาน 

แนวคิดฝ่ายคนท้องถิ่น 

1) อยากได้ความรู้ แต่ขาดแหล่งข้อมูล 
2) ยอมรับข้อเท็จจริงไม่ได้ในบางครั้ง 
3) ขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
4) มีภูมิปัญญาในท้องถิ่น แต่มีความรู้สึกด้อยในการนําไปใช้ 
5) ไม่มีโอกาสมีส่วนร่วม 
6) ไม่เข้าใจภาษาวิชาการ 
7) ต้องการได้ใช้ข้อมูล 

4.  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ได้ให้
ความสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนไว้อย่างไรบ้าง    

 สํานักงาน กศน.ได้กําหนดนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานในแต่ละปี โดยให้ความสําคัญของการ
วิจัยปฏิบัติการในชุมชน ดังนี้ 
  1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.ตําบลตามคู่มือการดําเนินงาน กศน.ตําบล (2552) 
ระบุให้ “ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนและการ



 

 
 

62     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

จัดการความรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน” 
  2)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนแบบต่าง ๆ  
  3)  พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตําบล/
แขวง และปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น นักจัดการความรู้และเป็น       
ผู้อ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5)  ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้มีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยใช้
รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ตําบลและศูนย์การเรียนชุมชน  
ต่าง ๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ 
  6)  พัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและ
การวิจัยเบื้องต้น 
  7)  ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการศึกษา ตลอดชีวิตที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและชุมชน 
  8)  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชน จัดเวทีชาวบ้าน 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เพื่อนําไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 

5.  ให้บอกความแตกต่างระหว่างการวิจัยปฏิบัติการในชุมชนกับการวิจัยเชิงวิชาการ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการทําวิจัยปฏิบัติการในชุมชนกับการวิจัยเชิงวิชาการได้ดังนี้ 

ประเด็น การวิจัยปฏิบัติการในชุมชน การวิจัยเชิงวิชาการ 
1. เปูาหมาย มุ่งสร้างความรู้เฉพาะเพ่ือใช้ในชุมชน

ที่ครู กศน.รับผิดชอบ 
มุ่งสร้างความรู้ทั่วไป ซึ่งสามารถ
สรุปอ้างอิงได้ 

2. ผู้วิจัย ดําเนินการโดยครู กศน.มีลักษณะ
การวิจัยแบบร่วมมือกับชาวบ้าน ใช้
วงจรทํางานแบบ PAOR 

ดําเนินการโดยนักวิชาการหรือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้
ปฏิบัติงานในชุมชน 

3. วงจรของการวิจัย Plan,Act,Observe,Reflect โดย
ขั้นตอน Reflect (สะท้อนกลับ)เป็น
ขั้นตอนที่เด่นที่ทําให้การวิจัยนี้ต่าง
จากการวิจัยอื่น 

ใช้วงจรการวิจัยการทําวิจัย แบบ
กําหนดปัญหา ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องออกแบบการวิจัย 
(กําหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สร้างเครื่องมือ เก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล) สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย 

4. วิธีการวิจัย ไม่เน้นการกําหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฏี แต่ใช้ประสบการณ์ของครู 
กศน.ที่ปฏิบัติงานในชุมชน ไม่เน้น

ยึดแบบแผนการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยที่รัดกุม มีการกําหนด
กรอบแนวคิดทฤษฏี ตรวจสอบ



 

 
 

63     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

ประเด็น การวิจัยปฏิบัติการในชุมชน การวิจัยเชิงวิชาการ 
แบบแผนการวิจัยมาก ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 

ทฤษฏีและพัฒนาทฤษฏี ใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณมากกว่า 

5. การกําหนดวิธีการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน 

ใช้วิธีการเชิงอัตวิสัย (subjective) 
โดยอาศัยประสบการณ์ครูนักวิจัยแต่
จะใช้วิธีการเชิงปรนัยในการ
ตรวจสอบผลการวิจัย 

อิงทฤษฏีหรือมีผลการวิจัยรองรับ 

6.กลุ่มเปูาหมายที่
ต้องทําวิจัย 

ชุมชนเป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล
ชาวบ้านผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ร่วมวิจัย 
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตาม
เปูาหมายที่กําหนด 

ชาวบ้านเป็นตัวแทนประชาการ 

7.ข้อมูลวิจัย ครู กศน.และชาวบ้านร่วมกันเก็บ
ข้อมูล ใช้วิธีการสังเกตหลักฐานการ
แสดงพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมาย 
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

อาจใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
เดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน แต่โอกาสใกล้ชิดกับ
แหล่งข้อมูล (ชุมชน) จะมีน้อย 

8.การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ไม่เน้นการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติชั้นสูง 

ส่วนใหญ่ใช่วิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติเน้นการสรุปอ้างอิง 

9.การอภิปรายแปล
ความหมาย ข้อ
ค้นพบจากการวิจัย 

ครู กศน.ผู้ทําวิจัยและเพ่ือนครูจะมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
วิจัยร่วมกัน มีการถกอภิปรายถึง
วิธีการแก้ปัญหาที่ใช้และผลที่เกิดขึ้น 

นักวิจัยอภิปรายภายใต้กรอบ
ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย และใช้ความ
คิดเห็นของนักวิจัยประกอบการ
อภิปราย 

10.ช่วงเวลาในการทํา
วิจัย 

ทําเป็นส่วนหนึ่งให้สอดคล้องกับ
ภาระงานในชุมชน และทําอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้สามารถทดลองใช้ผล
ตามแนวทางที่ครู กศน.ผู้วิจัย
ตัดสินใจจะใช้ 

เป็นนักวิจัยที่เฝูาสังเกตหรือเก็บ
ข้อมูลอยู่ห่าง ๆ แม้จะมีโอกาสเข้า
ไปทําในชุมชนแต่ก็จะเป็นช่วงชั้น 
เมื่อทําเสร็จก็ถอยห่างออกมา การ
วางแผนการวิจัยอาจต้องใช้
เวลานานกว่าการวิจัยปฏิบัติการใน
ชุมชน 

11.การใช้ผลการวิจัย นําผลไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนทันที 
และตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น ไม่เน้น
การตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นบทความ
วิชาการ 

ผลการวิจัยอาจไม่ได้นําไปใช้ในทาง
ปฏิบัติจริง แต่อาจมีการตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

64     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 
 
 
 
 

ความหมาย  รูปแบบและระเบียบวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 
1.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) นอกจากจะมี
ความหมายภายใต้หลักการว่า “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีมวิจัย และมีการปฏิบัติเพ่ือ
แก้ปัญหา” แล้วยังมีผู้นิยามความหมายของ PAR ไว้อย่างหลากหลาย ขอให้ท่านยกตัวอย่างความหมาย
ของ PAR จํานวน 2 ข้อ 

 ความหมาย PAR ข้อที่ 1 (กมล สุดประเสริฐ ,2537)การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Action Research หรือ PAR)  เป็นเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนที่เน้น
ให้คนในชุมชนสามารถรวมตัวกันในรูปขององค์กรประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มศักยภาพของคน
ในชุมชนด้วยระบบข้อมูล ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของข้อมูล เพราะข้อมูลจะช่วยให้คนในชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนต่อไปได้ จึงต้องฝึกอบรมเพ่ือสร้างทีมงานวิจัยของชุมชนขึ้น 

 ลักษณะส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีดังนี้ 
  1)  ผู้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ลึกซึ้งและถูกต้อง 
  2)  เน้นการจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วมในรูปของการรวมตัวเป็นองค์กรของคนใน
ชุมชน นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนทําหน้าที่เป็นนักจัดองค์กรช่วงฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ และทักษะในการวิจัยให้เท่านั้น 
  3)  ให้คนในชุมชนคิดและตัดสินใจโดยตนเองโดยไม่มีการครอบงําและมีบทบาทในทุก
ขั้นตอน นักพัฒนาชุมชนพียงช่วยประสานงานให้ความรู้ทางวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ เท่านั้น 
  4)  เป็นการผสมผสานแนวความคิดของการจัดการชุมชน ( Community Organization) 
และการเรียนรู้ของชุมชนเข้าด้วยกัน (Problem Based Learning)  

 ความหมายของ  PAR ข้อที่ 2 (พันธุ์ทิพย์ รามสูตร,2540) การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(PAR) เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง ที่บุคคลจํานวนหนึ่งนําความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยและลงมือกระทําด้วยตนเองมาปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสังคมของตน การวิจัย
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) จึงเป็นรูปแบบการวิจัยที่ประชาชนผู้เคยเป็นประชากรที่ถูกวิจัยกลับ
บทบาทเปลี่ยนเป็นผู้ร่วมในการทําวิจัยนั่นเอง โดยการมีส่วนร่วมนี้จะต้องมีตลอดการวิจัยนับแต่การ
ตัดสินใจว่าควรจะต้องศึกษาวิจัยในชุมชนนั้น ๆ หรือไม่ การประมวลหลักฐานและข้อมูลเพื่อกําหนด
ปัญหาวิจัย การเลือกระบุประเด็นปัญหา การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเสนอ
สิ่งที่ค้นพบ จนกระทั่งการกระจายความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การลงมือปฏิบัติ 
 
 
 

 

ใบงานที่ 2 
 



 

 
 

65     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

2. ให้ยกตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนที่มีลักษณะ “เป็นปัญหาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทีม
วิจัย และมีการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา” จํานวน 1 เรื่อง (อาจเป็นงานวิจัยที่ได้จากการอ่านเอกสาร 
ค้นคว้าทางอินเตอร์เนต็ หรือลงมือปฏิบัติการจริงในสนาม) 
 
 ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชนที่ลักษณะเป็นปัญหาของชาวบ้าน “ชาวบ้านเป็นทีมวิจัยและ
มีการปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา” จํานวน 1 เรื่อง มีดังนี้  
ชื่อโครงการวิจัย   การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงโค-กระบือ ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง  
    อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษา ต.วังกวาง อําเภอน้ําหนาว  
    จังหวัดเพชรบูรณ์  
หัวหน้าทีม  นายวีไซ  ด้วงทอง 
ความเป็นมา   ท่ามกลางกระแสการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างคนเลี้ยงวัวและเกษตรกร ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวที่ตั้งของจังหวัดระยะทาง 165 กิโลเมตร ตั้งอยู่
บนที่ราบสูง บนทิวเขาเพชรบูรณ์ ติดกับอุทยาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทําไร่ข้าวโพด รับจ้างทั่วไป บางส่วนมีการเลี้ยงโค-กระบือ สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษสืบต่อกันจนถึงปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษารูปแบบ ข้อมูล สถานการณ์ผู้เลี้ยงโค กระบือและภูมิปัญญาในการเลี้ยงโค
กระบือของชาวบ้านจากอดีตถึงปัจจุบันและเพ่ือคิดค้นหารูปแบบ วิธีการในการเลี้ยงโค กระบือ บนพื้นท่ี
สูงที่สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ไปปฏิบัติของชาวตําบลวังกวาง 
ผลการวิจัย   ทีมงานวิจัยได้กําหนดทิศทางและเปูาหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเรียบเรียง
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทีมวิจัยชาวบ้านได้พบรูปแบบการเลี้ยงโค กระบือ 5 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบการเลี้ยงโค กระบือไว้ที่บ้านโดยเกี่ยวหญ้ามาให้กิน 
2. รูปแบบการล้อมสวน นา ไร่ ด้วยลวดปล่อยกระแสไฟฟูา 
3. รูปแบบการเลี้ยงในปุาชุมชน ทําคอกไว้ในปุา 
4. รูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอุทยาน 
5. รูปแบบนายฮ้อยเลี้ยงไว้ใกล้บ้านรอขาย 

 ซึ่งทั้ง 5 รูปแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเกษตรกรสามารถเลือกนําไปปฏิบัติ
ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ความต้องการของแต่ละคนที่มีแนวคิดแตกต่างกันไป สามารถเลือกนํามา
ประยุกต์ใช้ในเหมาะกับการดําเนินชีวิตของเกษตรกร “เกิดความลงตัว” เช่น ถ้าคนที่ไม่มีเวลาในการ
เลี้ยงวัวทํางานอย่างอ่ืน ก็ควรเลี้ยงวัวรูปแบบการล้อมสวน  ไร่ ด้วยลวดปล่อยกระแสไฟฟูา ลงทุนแค่ครั้ง
เดียวง่ายต่อการเลี้ยงวัว เป็นต้น ในการดูแลรักษามีการใช้ยาสมุนไพร เช่น การใช้เปลือกต้นประดู่มาให้
วัวเหยียบเวลาเป็นแผลที่เท้า การใช้รากต้นผักหนามทุบผสมเกลือเพ่ือเป็นยาชูกําลังให้วัว ควาย 
 งานวิจัยทําให้เกิดเวทีในการพูดคุย (โสกัน) ของคนเลี้ยงควาย เกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบ
การเลี้ยง การใช้ยาสมุนไรในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับวัว ควาย เวทีดังกล่าวได้ก่อรูปเป็นสภาแห่งการ
พูดคุย (สภาวัว ควาย) การจับเข่าคุยกัน สมาชิกสภาจะเป็นเป็นผู้เลี้ยงวัว ควายในชุมชนมีผู้อาวุโสเป็นที่
ปรึกษาให้กับสภาวัว ควาย ปัจจุบันมีสมาชิกสภา 15 คน สภาเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
การตลาดเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการตลาด และที่สําคัญที่สุดใน
การแก้ไขปัญหาของสภาคือการกําหนดข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เลี้ยงวัว ควาย กับกรณีความเสียหายที่
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เกิดข้ึนจากวัว ควาย เข้าไปกินต้นยางพาราของเกษตรกรในชุมชน จากเดิมที่มีชาวสวนยางจะปรับ
ค่าเสียหายต้นละ 2,000 บาท แต่ด้วยการพูดคุยของสภาวัว ควายและเกษตรกรทําให้มีการปรับ
ค่าเสียหายเพียงต้นละ 100 บาท และกําหนดเป็นกติกาของชุมชนในการปรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัว 
ควายเข้าไปกัดกินผลผลิตทางการเกษตร 
 ผลในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้ในกระบวนการวิจัย
กับชุมชน ทําให้ทราบความเป็นมาของคนในตําบลวังกวางว่ามาจากที่ไหนกัน รู้ว่าใครเป็นใคร การกินอยู่
สมัยก่อน การดําเนินชีวิต วิธีการเลี้ยงวัวสมัยก่อนและปัจจุบันก็สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
เลี้ยงโคกระบือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่สูงและจัดทําฟาร์มตัวอย่างที่มีระบบการจัดการ
แบบเลี้ยงโค กระบือที่เหมาะสมเพื่อจุดประกายการเรียนรู้ให้กับชุมชน ส่งผลให้มีจํานวนผู้เลี้ยงโคกระบือ
เพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้ยังเกิดสภาผู้เลี้ยงวัว ควาย ตําบลวังกวาง เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เช่น ปัญหาวัว ควายไปกินต้นยางพาราของเกษตรกรคนอ่ืน ๆ ก็ใช้เวทีสภา
วัว ควายเป็นเครื่องมือในการทําข้อตกลงระหว่างผู้เลี้ยง กับเกษตรกรสวนยาง ให้เกิดความยุติธรรม ทํา
ให้ชุมชนอยู่อย่างสันติและสมดุล 
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การตั้งค าถามการวิจัย และตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
 

1.  จากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ “กลุ่มออม
ทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์นั่นมีการก่อตั้งขึ้นอย่างมากมาย แต่ทว่าหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่เหลือรอดชีวิตอยู่นั้นมีจ านวนไม่มาก และแม้แต่ในจ านวนที่รอดชีวิตนั้น กลุ่มออมทรัพย์
ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้บริการสมาชิกได้อย่างแท้จริงและเต็มที่ก็ย่ิงมีจ านวนน้อยลงไปอีก...”  
ให้ท่านตั้งคําถามการวิจัยให้สอดคล้องกับวงจรชีวิต (Life cycle)  ของปรากฏการณ์กลุ่มออมทรัพย์ใน
จังหวัดสุรินทร์ ดังกล่าวข้างต้น 

วงจรชีวิตของปรากฏการณ์ ค าถามการวิจัย 
1.การเกิดขึ้น กลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเหตุปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะ

ช่วยอธิบายการเกิดข้ึนของกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านดังกล่าว 
2.การดํารงอยู่ได ้ มีเหตุหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้กลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน ซึ่งเกิดขึ้น

แล้วยังดํารงอยู่อีกในปัจจุบัน เพราะเหตุใดจึงไม่หมดไปเหมือนท่ีอ่ืน ๆ 
3.การเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุใดกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านจึงเปลี่ยนแปลงไป(จากเดิม

เมื่อตั้งขึ้นครั้งแรก) เช่น เปลี่ยนจากขนาดเล็กไปสู่ขนาดปานกลาง จาก
ขนาดปานกลางไปสู่ระดับใหญ่ 

4.การล่มสลาย เพราะเหตุใดกลุ่มออมทรัพย์ของบางหมู่บ้านจึงล้มเลิกไป 

2.  มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ควรนํามาใช้ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ใน
ตําบลของท่านที่ก่อตั้งขึ้นแล้วไม่ล้มเลิกไป (ยกตัวอย่างมา 5 กิจกรรม) 

 ก่อนจะกําหนดกิจกรรมเพ่ือลงมือปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้านควร
เตรียมการดังนี ้
 1. มีคําถามวิจัยชัดเจนโดยปัญหาและโจทย์วิจัย หรือข้อสงสัยที่ต้องการหาคําตอบจาก
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 
 2. มีสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เข้ามาร่วมทีมงานโครงการวิจัย  
 3. การศึกษาให้รู้สภาพที่เป็นอยู่ของกลุ่มออมทรัพย์ให้ทราบสาเหตุ ปัจจัย เงื่อนไข 
โครงสร้างและต้นทุนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เห็นเด่นชัดเพ่ือเป็นฐานทํางานในช่วงที่
สอง 
 4. การทดลองปฏิบัติการ (Action) เพ่ือหาวิธีการไปสู่สภาพที่ดีข้ึน โดยทดลองทางเลือกที่
เห็นว่าดีที่สุด และเป็นไปได้มากที่สุด พร้อมกับวิเคราะห์สรุปกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นเป็นความรู้
สําหรับกลุ่มออมทรัพย์/ชุมชนและเพ่ือสื่อให้ผู้อื่นทราบและนําไปปรับใช้ได้ 
 ตัวอย่างกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งดําเนินการในรูปแบบ
วิจัยปฏิบัติการ ได้แก ่

1. การอบรมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เรื่องอุดมการณ์ของกลุ่มออมทรัพย์ 

 

ใบงานที่ 3 
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2. การพัฒนาองค์กรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติการ 
3. การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ 
4. การประชุมปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกเรื่องระเบียบการดําเนินงาน กลุ่มสมาชิกที่สอดคล้อง

กับสภาพวิถีชีวิตสมาชิก 
5. การแก้ปัญหาหนี้สิน ด้วยบัญชีครัวเรือน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ให้ยกตัวอย่างกระบวนการคิดโจทย์วิจัยในชุมชน โดยใช้เวทีชาวบ้าน มาจํานวน 1 กรณีตัวอย่าง  

 กรณีตัวอย่างผลการจัดเวทีชาวบ้านค้นหาโจทย์วิจัยในชุมชน มีดังนี้  

 นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน ได้เขียนเล่าประสบการณ์การนําเอางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรผู้ใช้น้ําโดยนําร่องที่กลุ่มบริหารคลองส่งน้ําฝั่งขวาของฝายบ้านค่าย 
ตําบลหนองตะพาน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อกลางปี 2550 โดยใช้เวทีชาวบ้านในการค้นหา
ศักยภาพของคนและสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน ผลการดําเนินงานจัดเวทีชาวบ้านและใช้การวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นคิดโจทย์ปัญหาวิจัยในชุมชน มีดังนี้ 
 ตลอด 3  เดือนแรกไม่ประสบผลเท่าท่ีควร เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีหมุนเวียน
เปลี่ยนหน้ามาตลอด เพราะต้องทํามาหากิน หรือติดภารกิจส่วนตัว บางคนไม่เห็นความสําคัญของการ
ประชุมใน 3 เดือนต่อมาจึงปรับวิธีการใหม่เป็นการชวนกันไปพัฒนา (ขุดลอกคูส่งน้ํา) เนื่องจากคนใน
ชุมชนนี้ยังมีประเพณีการลงแขกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยคนในหมู่บ้านไปช่วยกันขุดลอกคูส่งน้ํา
ของหมู่บ้านอื่นสลับกันไปด้วยแนวคิดว่า “เขาอยู่ที่อ่ืนเขายังมาช่วยที่นาเรา ๆ ต้องไปช่วยกันเอาแรง” พ่ี
สนั่นฝากแนวคิดนี้ไว้กับเวที ทําให้การขุดลอกได้งานมากและเสร็จเร็วแถมยังสนุกอีกด้วย เพราะทําไป
พูดคุยกันไป นอกจากนั้นก็ยังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องขยายเสียงของคนในหมู่บ้านด้วย “ทํา
คนเดียวมันเงียบ” ชาวบ้านคนหนึ่งบอกในเวทีถอดบทเรียนงานพัฒนา 
 การถอดบทเรียนในงานพัฒนาหรือขุดลอกคูส่งน้ําทุกครั้งจะใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เพราะการดําเนิน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ จุดมุ่งหมายสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด และระบบคุณค่าของ
บุคคล และองค์กร ซึ่งการจะเปลี่ยนได้ต้องเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ (Action Learning) 
มิใช่เกิดจากการอบรมสั่งสอนหรือถ่ายทอดซึ่งอยู่ในลักษณะการครอบงําเพียงอย่างเดียวเหมือนดั่งคําพูด
ของลุงแรมซึ่งมีอายุ 74 ปี บอกว่า “ได้บุญมาทําแบบนี้รู้สึกสบายใจ ภูมิใจมองหน้ากันก็ได้เห็นหน้าว่า 
คน ๆ นี้เคยมาช่วยเรา” สําหรับคนที่อยู่ตรงนี้ยังไม่มาลุงพาประธานกลุ่มฯ บริหารบอกว่า “ทําไปเรื่อย ๆ 
จนให้เขาได้อายเองสักวันเขาก็ต้องมา” 
 ผลของการปรับวิธีการจากการนั่งประชุมมาเป็นการพัฒนาแล้วถอดบทเรียน ทําให้ค้นหา
คนที่มีใจเพ่ือสาธารณะมากขึ้น ถึงแม้จะต้องใช้เวลาไปถึง 9 เดือน แต่ได้แกนนําสําคัญ ๆ ของตําบล  
เช่น นายก อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และชาวบ้านที่มีแนวคิดการพึงพาตนเองหลากหลาย
ขึ้น งานในขั้นแรกนี้เสมือนเป็นงานสร้างฐานรากที่ต้องใช้เวลา แต่หากเข้มแข็งแล้วการต่อยอดให้สูงขึ้นก็
จะไม่มีปัญหาและกระทําได้รวดเร็ว เช่นเดียวกับท่ีชุมชนบ้านใหม่ พิจิตร ซึ่งใช้เวลาช่วงนี้ประมาณ 11 
เดือนเลยทีเดียว 
 ส่วนโจทย์วิจัยที่ชาวบ้านร่วมกันค้นหาที่ใช้เวทีระดับตําบลก็เริ่มชัดมากขึ้น ในโจทย์แรกที่
คนในชุมชนมองคล้ายกันคือ ความกังวลว่าจะไม่มีคนมาสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม เพราะลูกหลานมุ่งแต่
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เรียนให้สูง เพ่ือทํางานสบาย ๆ จนหลายคนบอกว่าพวกเขาคือชาวนายุคสุดท้าย บางคนก็เริ่มขายที่นา
ให้กับนายทุนไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านจัดสรร เพราะยิ่งทํานาก็ยิ่งยากจนสู้ค่าปุย ค่ายาที่
แพงขึ้นไม่ไหว ส่วนอีกโ จทย์ที่ชาวบ้านสนใจคือ การสร้างพลังอํานาจให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ําอย่างไร เพ่ือให้
การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เกิดความเป็นธรรมยั่งยืนและพ่ึงตนเอง 
 การฝนโจทย์วิจัย ของฝายบ้านค่ายให้ชัดขึ้นยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับมองหาทีมวิจัยที่
เห็นชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง โจทย์วิจัยโดยชุมชนแบบนี้เมื่อนํามาวิจัยปฏิบัติการในชุมชน ผลที่เกิดขึ้นจะ
ช่วยให้กลุ่มผู้ใช้น้ําหรือชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทั้งพลังทางปัญหาและพลังกลุ่มสามารถอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกได้อย่างเท่ากันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4.  ยกตัวอย่างชิ้นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สนับสนุนโดย สกว.) จากการค้นคว้าจากเอกสารหรือ       
อินเตอร์เน็ ต โดยพิจารณาเลือกชิ้นงานที่ครู กศน.สามารถนํามาปรับใช้กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  
จํานวน 1 เรื่อง 

 ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 1 เรื่อง ที่ครู กศน.สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
การศึกษาอาชีพ มีดังนี้ 

ชื่อเรื่อง   แนวทางพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
 กลุ่มสตรีบ้านต้นโจ้กคําซาว ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  

ชื่อผู้วิจัย  ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ และจินดา ศรีสําราญ  

ความเป็นมา  กว่า 6 ปีที่ผ่านมาที่กลุ่มสตรีจากบ้านต้นโจ้กคําซาว อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
มีการรวมตัวขึ้นภายใต้การนําของ คุณปูาบังอร  อภิญญาวงศ์เลิศ ข้าราชการบํานาญที่ได้ทุ่มเทในการ
ดําเนินงานโดยหวังให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากรายได้หลัก โดยได้เริ่มก่อตั้งกลุ่ม ด้วยการรวมกลุ่ม
ตัดเย็บผ้าเช็ดมือจากเศษผ้า เนื่องจากในหมู่บ้านมีโรงงานเย็บผ้า คุณปูาในฐานะประธานกลุ่มจึงมองเห็น
ลู่ทางในการนําเศษผ้าเหล่านั้นมาเปลี่ยนให้เป็นเงิน และระดมสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการกลุ่มจึง
มีความเห็นว่าควรเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นจากกําลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน ทําให้ปัจจุบันกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ 
5กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ําสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์น้ําหอมระเหย  ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษสาและผลิตภัณฑ์น้ํายาสะอาดไปโอ โดยยึดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในชุมชนทั้ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิปัญญาจึงทําให้ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่ได้จากพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น         
น้ําลูกหว้า มะตูม  เสาวรส เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้รณรงค์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาในการนําผ้าฝูายที่ได้จากการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าจากโรงงานในหมู่บ้านนํามาเย็บเป็นผลิตภัณฑ์กระเปาจากเศษผ้าในปัจจุบันโดยคนใน
ชุมชนทางกลุ่มยังมีความต้องการที่จะรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาในการทอผ้าที่มีอยู่ในอดีต จะทําให้กลุ่มได้ผ้าฝูาย
ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มและสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้น กิจกรรมทั้งหมดของ
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คําซาว) สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกได้ในปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก
ทั้งสิ้น จํานวน 31 คน และได้ใช้พื้นที่ของวัดคําซาวในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม 

โจทย์ค าถามการวิจัย  ด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจของกลุ่มสตรีทําให้การทํางานสามารถขับเคลื่อนมาได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ทว่าอย่างไรก็ตามทางกลุ่มก็ยังประสบกับปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มได้จากการรับคําสั่งซื้อของลูกค้า หากไม่มีคําสั่งซื้อก็จะไม่มีการผลิต ทําให้รายได้ของกลุ่มไม่
แน่นอนปัญหาอีกด้านหนึ่งคือ ปัญหาในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งกลุ่มยังไม่สามารถกําหนด
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจนได้ บทเรียนที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่มรับคําสั่งซื้อได้เป็นจํานวนมาก แต่ยังเป็นคํา
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สั่งซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ผู้นําไปจําหน่ายต่อในแหล่งบ่อสร้าง ซึ่งเป็นคําสั่งซื้อทีได้รับผลตอบแทนต่ําทํา
ให้รายได้ที่กลุ่มได้รับไม่สามารถตอบแทนสมาชิกกลุ่มได้อย่างเพียงพอ ทําให้กลุ่มสมาชิกส่วนหนึ่งไม่
สนใจในการทําผลิตภัณฑ์จากการตัดเย็บ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงนําไปสู่การก้าวเข้าสู่ “งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น” ภายใต้การหนุนเสริมของอาจารย์ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ลูกหลานของบชุมชนนี้นั่นเอง 

กิจกรรมพัฒนากลุ่ม (Treatment)  
 อาจารย์ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ และคณะได้ดําเนินการพัฒนากลุ่มโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการไปให้ความรู้ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มฯที่สนใจใน 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการ
ออกแบบ  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างตราสินค้า ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการกําหนดลูกค้า
เปูาหมายและการกําหนดตําแหน่งทางการตลาด และด้านการวางแผนการตลาดเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 
 ทั้งนี้ทางกลุ่มวิจัยได้มีการนําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนานําไปทดสอบตลาดที่กลุ่มยังไม่
เคยนําผลิตภัณฑ์ไปนําเสนอ คือแหล่งจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า โดยทําการปรับปรุงทั้งตัวผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์และการตั้งราคาแล้วทําการสํารวจข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคท้ังในห้างสรรพสินค้าและผู้บริโภค
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ซึ่งพบว่าช่องทางตลาดใหม่นั้นกลุ่มผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
เป็นผู้ที่นิยมซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ที่มาตรฐาน การลดราคามีผลต่อการซื้อไม่มากนัก 
เนื่องจากนิยมซื้อสินค้าท่ีมีคุณค่าหากเป็นสินค้าท่ีสนใจก็จะตัดสินใจซื้อโดยจะนิยมซ้อสินค้าในมูลค่า 
500 บาทข้ึนไป สินค้าหัตถกรรมส่วนใหญ่ที่ซื้อจะเป็นของใช้ส่วนตัวโดยให้ความสําคัญกับความคงทน
ของสินค้าที่สามารถใช้ได้ในระยะยาวมีความสวยงามผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ 

การมีส่วนร่วมและความส าเร็จ 
 เมื่อกลุ่มสตรีก้าวสู่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นและตั้งใจ แม้ต้องผ่านการประชุม
หารือมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งในช่วงกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการและในช่วงของการดําเนินงาน 
แต่ก็ไม่เคยปรากฏอาการเบื่อหน่าย หรือท้อถอย แต่ทุกครั้งกลับเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น แม้ใน
บางครั้งของการจัดกิจกรรม จะมีภารกิจมากมายเข้าแทรกแซง แต่ทางกลุ่มก็พยายามจัดสรรตัวแทนและ
หนุนเวียนเปลี่ยนกันเข้าร่วมการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องไปจนถึงกิจกรรมทดลองปฏิบัติต่าง ๆ ก็ได้มี
ความพยายามเรียนรู้ร่วมกัน จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทําให้ปัจจุบันทางกลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบของการบริหารจัดการ การจําหน่ายรวมไปถึงการทําบัญชี ที่
รัดกุมและตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ณ วันนี้ การเดินทางกลุ่มสตรีบ้านต้นโจ้กคําซาว ยังไม่ได้สิ้นสุดลง และยังคงมีหลายสิ่ง
หลายอย่างท่ีต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการที่ได้เรียนรู้ เครือข่ายที่ได้รู้จักและ
แลกเปลี่ยน รวมไปถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกลุ่มเอง น่าจะเป็นพลังสําคัญให้การเติบโตของกลุ่มยัง
สามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ของการก้าวไปข้างหน้า
ของกลุ่มสตรีที่ชื่อว่า “กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้กคําซาว” พรุ่งนี้พลังของสตรีกลุ่มนี้น่าจะจะยังคง
ปรากฏอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง    เลือกค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. การวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร 
ก. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัย 
ข. เข้าใจสภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ 
ค. ได้ข้อมูลแท้จริงเพื่อไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
ง. ได้คําตอบที่แท้จริงไม่มีประเด็นบิดเบือน 

 
2. ข้อใด ไม่ใช่ กลวิธีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

ก. การศึกษาผู้ใหญ่ 
ข. การฝึกฝนอาชีพ 
ค. กระบวนการกลุ่ม 
ง. กระบวนการแก้ปัญหา 

 
3. ผลที่เกิดจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่นคือ ข้อใด 

ก. ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ข. ประชาชนมีงานทําเพ่ิมข้ึน 
ค. ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีขึ้น 
ง. ประชาชนตระหนักในหน้าที่ของตนเองต่อชุมชน 

 
4. ข้อใด ไม่ใช่ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

ก. คนทุกคนมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา 
ข. ปัญหาที่จะแก้ควรเริ่มจากความรู้สึกของประชาชน 
ค. ความรู้ความสามารถของประชาชนมีความสําคัญเท่า ๆ กับนักวิจัย 
ง. ประชาชนมีการศึกษาน้อยจึงต้องมีนักวิจัยเข้าไปช่วยแก้ปัญหา 

 
5. การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน คือ ขั้นตอนใดของการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 

         ก.   การคัดเลือกชุมชน 
         ข.   สํารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ค. ศึกษาปัญหาและประเมินทรัพยากร 
ง. แจ้งชุมชนทราบปัญหาของตนเอง 

 
6. ข้อใดคือความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 

 ก.  การค้นหาความจริงอย่างมีเทคนิคเฉพาะ  
 ข.  การรวมกันหาความจริงอย่างมีข้ันตอน โดยนักวิชาการ  

ค. การค้นหาความจริงอย่างมีแบบแผน โดยนักพัฒนาชุมชน 
ง. การค้นหาความจริงอย่างมีระบบ โดยชาวบ้านในชุมชนร่วมมือกัน 



 

 
 

72     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

7. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ค. การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ง. การมีรูปแบบการวิจัยที่ชัดเจน 

 
8. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายการทําวิจัยปฏิบัติการในชุมชน 

ก. บันทึกข้อมูลของชุมชน 
ข. พัฒนาผลงานวิชาการของชุมชน 
ค. ประเมินตัดสินผู้เรียนในชุมชน 
ง. หาสาเหตุของปัญหาและแก้ปัญหาในชุมชน 

 
9. สิ่งที่ต้องการศึกษาหรือหาคําตอบจากประเด็นปัญหาการทําวิจัยปฏิบัติการในชุมชน คือ  

ข้อใด 
ก. ชื่องานวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ค. ความสําคัญของการความเป็นมา 
ง. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

 
10. การวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างไร 

ก. คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวิจัย 
ข. ได้คําตอบที่แท้จริงไม่มีประเด็นที่บิดเบือน 
ค. เข้าใจสภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างถ่องแท้ 
ง. ได้ข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 

 
11. เมื่อใดต้องใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

ก. เมื่อต้องการค้นหาชุมชนเพ่ือพัฒนา 
ข. เมื่อต้องการศึกษาปัญหาความยากจน 
ค. เมื่อผู้ศึกษาต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน 
ง. เมื่อต้องการแก้ปัญหาในชุมชน แต่ยังไม่พบวิธีการที่ดีท่ีสุด 

 
12. หัวใจสําคัญโครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปูแสมโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและ

ชุมชนวัดศรีสุวรรณคงคาราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ที่ข้อใด 
ก. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปูแสมท่ีมีจํานวนลดน้อยลงให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
ข. กระบวนการสร้างจิตสํานึกแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนท้องถิ่น 
ค. ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ง. ความสําคัญของสายน้ําและลําคลองที่เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ 



 

 
 

73     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

13. องค์ประกอบที่ควรนํามาใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของการดําเนินงานงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น คือข้อใด 

          ก.  นโยบายของรัฐ 
ข. ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ค. ความพร้อมของนักวิจัย 
ง. ความต้องการของคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน 

 
14. หัวข้อการวิจัยข้อใดควรใช้รูปแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

ก. การพัฒนามาตรฐานเกษตรธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน 
ข. การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตําบลไหล่หิน อําเภอเกาะคา จังหวัด

ลําปาง 
ค. การเปรียบเทียบปัญหาการใช้และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กศน.

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ง. การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพไม้เทพธาโร หมู่ที่ 1 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด 

จังหวัดตรัง 
 

15. การวิจัยเพื่อท้องถิ่นหัวเรื่องใดเกี่ยวข้องกับพลังสตรีในชุนชนมากที่สุด 
ก. การสร้างสันติสุขในครัวเรือน 
ข. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ค. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูลายผ้านาหมื่นศรี 
ง. การสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

 
16. งานวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของกํานันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เครื่องมือที่นิยมใช้เก็บข้อมูล คือข้อใด 
ก. แบบทดสอบ 
ข. แบบสอบถาม 
ค. แบบสังเกต 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

 
17. ประโยชน์สูงสุดของการทําวิจัยปฏิบัติการในชุมชนคือ ข้อใด 

ก. การได้แนวทางการแก้ปัญหา 
ข. ประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน 
ค. การได้ทฤษฏีการศึกษาชุมชนที่ตรงกับสภาพจริง 
ง. การเพ่ิมพูนข้อมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผน 

 
 
 
 



 

 
 

74     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

18. การศึกษา “กรณีตัวอย่างงานวิจัยชุมชน” ให้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในข้อใดมากท่ีสุด 
ก. กําหนดชื่อเรื่องได้กะทัดรัด 
ข. ตั้งสมมุติฐานงานวิจัยได้ถูกต้อง 
ค. ได้แนวคิดในการออกแบบการวิจัย 
ง. นําเครื่องมือวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

 
19. การสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง ต้องสอดคล้องกับข้อใด 

ก. ความเป็นมาของการวิจัย 
ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ค. แบบแผนการวิจัย 
ง. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
20. การวางแผนการวิจัยควรคํานึงถึงข้อใดมากท่ีสุด 

ก. คน เวลา และการจัดการ 
ข. มีผู้รู้เรื่องการวิจัยช่วยดําเนินการ 
ค. สามารถดําเนินการโดยใช้งบประมาณน้อยที่สุด 
ง. สามารถตอบคําถามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ 

 
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

75     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

เฉลย 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ง 6 ค 11 ง 16 ค 
2 ก 7 ข 12 ง 17 ข 
3 ง 8 ก 13 ค 18 ก 
4 ข 9 ก 14 ข 19 ง 
5 ก 10 ข 15 ข 20 ข 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ก 6 ง 11 ง 16 ข 
2 ข 7 ก 12 ข 17 ก 
3 ง 8 ง 13 ข 18 ค 
4 ง 9 ข 14 ข 19 ข 
5 ค 10 ก 15 ค 20 ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

76     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

บรรณานุกรม 
 

กมล  สุดประเสริฐ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน. เอกสาร 
 ประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดทําชุดวิชา ปี2537.  
 เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม.2537 . 
กาญจนา  แก้วเทพ. การวิจัย : จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย. กรุงเทพ: สํานักงานกองทุน 
 สนับสนุนการวิจัย(สกว.)2548.  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. ชุดวิชาวิจัยการศึกษานอกโรงเรียน เล่ม 7 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม. กรุงเทพ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ 
 พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 2547.  
ปริญญา  สิงห์เรือง. วิจัย...ค้นทางเลือกท่ีเหมาะสมในแบบฉบับของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ 
 บ้านดอนหมู. กรงุเทพ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.) 2554. 
พันธุ์ทิพย์ รามสูตร. การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม. กรุงเทพ: โรงพิมพ์พี.เอ ลิฟวิ่งจํากัด. 2540. 
วิชิต  สุรัตน์เรืองชัย. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. วารสารศึกษาศาสตร์ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
 พฤศจิกายน 2545 – มีนาคม 2546 หน้า 31. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รัตนะ บัวสนธิ. ปรัชญาวิจัย. กรุงเทพ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.2551. 
ปาน  กิมป.ี หน่วยที่ 12 การวิจัยเชิงปฏิบัติในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. นนทบุรี :  
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2555. 
สิทธิ  เทวธีระรัตน์ และคณะ. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาขยะของประชาชนท้องถิ่น 
 อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. อ้างในการวิจัย:จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย 
 เขียนโดย กาญจนา แก้วเทพ. กรุงเทพ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สกว.) 2548. 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 บทคัดย่องานวิจัย กศน.ปี 2546-2551. กรุงเทพ: รังษีการพิมพ์.2551. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว.ปี 2552 และป2ี554. 
 กรุงเทพ :สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
สุชิน  เพ็ชรักษ์. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับงาน กศน.ในระดับหมู่บ้านและ 
 ต าบล. ลําปาง: โรงพิมพ์สถาบัน กศน.ภาคเหนือ. 2553. 
สุธรรม กันดํา. “พลังผู้หญิงกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง” จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปีที่ 13 
 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555. เชียงใหม่ : หจก.วนิดาการพิมพ์. 2555. 
อุทัย ดุลยเกษม. วิธีวิทยาการวิจัย. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พลวัตรการพัฒนา 
 ชนบทไทย :วิธีวิทยาการวิจัยการพัฒนาและการศึกษา วันที่ 11-12 มกราคม 2543. คณะธุรกิจ 
 การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เอกสารอัดสําเนา.2543.  
 
 
 

 



 

 
 

77     คู่มือการท าวิจัยปฏิบัติการในชุมชน : 

 

คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 

นายประเสริฐ  หอมดี  
ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางนาถยา  ผิวมั่นกิจ  
รองผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 
ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 

นายนิรันดร์  ยงไสว   
ครูชํานาญการพิเศษ 

 
Arkwork 

นางลําเจียก  สองสีดา   
ครู ชํานาญการ 

    
ผู้พิมพ์ 

นางทัศนีย์   เปี้ยปลูก  
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
เอกสารวิชาการ 

ลําดับที่ 07/2557   สิงหาคม 2557



 

 

 




