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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยากร
กระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาศักยภาพการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ และติดตามประเมินผลการใช้แนวทาง
การพัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ        
ขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ จ�ำนวน 30 คน โดยใช้            
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส�ำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส�ำหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์แบบอุปนัย
ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการปฏิบัติงาน ของกลุ่มเป้าหมายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา         
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความเข้าใจเกีย่ วกับวิทยากรกระบวนการอยูใ่ นระดับน้อย ส่วนด้าน ความรูเ้ รือ่ งหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความต้องการพัฒนาเพือ่ เป็นวิทยากรกระบวนการขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับปานกลาง
นอกจากนี้ยัง พบว่าสิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่         
เจ้าหน้าที่ และการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการ  แนวทางการพัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการ
คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาบทบาทการเป็นวิทยากร
กระบวนการ ส่วนผลการติดตามและประเมินผลการใช้แนวทางการพัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการของเจ้าหน้าที        ่
หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางพัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการ พบว่า เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต�ำบลรังกาใหญ่ ในฐานะผู้ร่วมวิจัย มีความตระหนักและให้ความส�ำคัญกับบทบาทของวิทยากรกระบวนการในการ                
ขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
ค�ำส�ำคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, วิทยากรกระบวนการ,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา 30000
Faculty of management Science, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
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ABSTRACT

The objectives of this study were 1) to investigate the operational potential of  finding  guidelines for
developing process facilitators and 2) to evaluate the results of implementing the guidelines for developing
process facilitators of officials at Rung KaYai Municipality, Phimai District, Nakhon Ratchasima, to drive into
sufficiency economy communities. Data were collected from 30 Rung KaYai  Municipality’s officials using        
participatory action research  method.  Percentage and mean were analyzed for quantitative data and inductive
method was used for qualitative analysis.
The results showed that the overall operational potential of the target group was at the moderate level.
Considering by issues, the understanding about process facilitator was at the low level, while the knowledge
about sufficiency economy philosophy and the desire to become a process facilitator driving sufficiency           
economy community were both at the moderate level. The results suggested that the action trainings on how
to implement sufficiency economy philosophy for the officials should be practiced. Guidelines for developing
process facilitators included organizing participatory action trainings about sufficiency economy philosophy
and the roles of a process facilitator. The evaluation of the guidelines’ implementation for facilitator development
process with the officials showed that after the action participatory training, Rung KaYai Municipality’s officials
realized the important process of the facilitator’s roles in driving the sufficiency economy community in the area.
Keywords: Participatory Action Research, Process Facilitator, Sufficiency Economy Philosophy

บทน�ำ

ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นช่วง
เวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญใน
หลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ�ำกัดต่อการพัฒนา
ประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบ
ให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อเป็นการสนองนโยบาย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12        
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชน จ�ำเป็นต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ในชุมชน
อย่างมีระบบจากวิทยากรกระบวนการในชุมชนที่มีความรู้
ทักษะความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสม เพื่อเป็นแกน
หลักในการจัดการเรียนรูใ้ นชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม ตลอดจน
อ�ำนวยการถ่ายทอดความรูเ้ ชิงวิชาการประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั ิ
แก่เจ้าหน้าที่ ผู้น�ำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กร

ชุมชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่
ซึ่งหากความส�ำเร็จในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
จัดการเรียนรู้ชุมชน มีความชัดเจน สามารถน�ำไปเป็น
แนวทางพัฒนาบุคลากรให้เป็นวิทยากรกระบวนการ และ
สะท้ อ นทิ ศ ทางการพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู ่ ชุ ม ชน
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีรากฐานจากชุมชน โดยมีวิทยากร
กระบวนการเป็นกลไกส�ำคัญ
จากการศึกษาการปฏิบตั งิ านการขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชน
เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่
ยังขาดองค์ความรู้ด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการผู้จัด
กระบวนการเรียนรูช้ มุ ชน ท�ำให้ปญ
ั หาในเรือ่ งการขับเคลือ่ น
ชุมชนยังล่าช้าและไม่เป็นระบบ จึงน�ำมาสู่ “การวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยากร
กระบวนการ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู ่ ชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา หาแนวทางการพัฒนาการเป็นวิทยากร
กระบวนการ ติดตามและประเมินผลการใช้แนวทางการ
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พัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ท�ำให้เกิดการพัฒนา
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ผลทีไ่ ด้นี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ เจ้าหน้าทีแ่ ละ
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้น�ำวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
โดยใช้กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ เคมมิสและ
แมกทากาท (Kemmis & Mc Taggart, 1990) ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planing) ขั้นปฏิบัติ (Action)  
ขัน้ สังเกตการณ์ (Observation) ขัน้ สะท้อนผล (Reflection)
เพื่ อ น�ำผลการวิ จั ย ไปสู ่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของการปฏิบัติงานการขับ
เคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ เทศบาล
ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาการเป็ น วิ ท ยากร
กระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้แนวทางการ
พัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพือ่ ขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชน
เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ                 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลรังกาใหญ่  
อ�ำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี        
ส่วนร่วมเพือ่ การพัฒนาวิทยากร ผูว้ จิ ยั จึงเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้  
ผู้ร่วมวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเทศบาล
ต�ำบลรังกาใหญ่  อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทีส่ มัคร
เข้าร่วมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 30 คน กลุ่ม       
ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะผู้บริหารเทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยใช้วิธีการก�ำหนด
ตัวแทนในการให้ข้อมูลเพื่อร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อน           
สู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มภาคีพัฒนาจากชุมชน ของ
เทศบาลต�ำบลรั ง กาใหญ่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารก�ำหนดกลุ ่ ม           
เป้าหมายจากผู้น�ำชุมชน 20 หมู่บ้าน จ�ำนวน 20 คน
ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
โดยใช้กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของ เคมมิสและ
แมกทากาท (Kemmis &  Mc Taggart, 1990) โดยอาศัย
การท�ำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ร่วมวิจัยและกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วยขัน้ ตอน 4 ขัน้ ตอนคือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม
ศักยภาพ

แนวทางการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการ

หลักสูตรอบรมวิทยากร
กระบวนการ
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย

วิทยากรกระบวนการ
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสู่
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
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1) ขั้ น วางแผน (Planing) 2) ขั้ น ปฏิ บั ติ (Action)                                       
3) ขั้ น สั ง เกตการณ์ (Observation) 4) ขั้ น สะท้ อ นผล                       
(Reflection) เพือ่ ด�ำเนินการตามโครงการวิจยั เรือ่ ง การวิจยั
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยากร

ขั้นที่ 1
วางแผน

กระบวนการส�ำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบล รังกาใหญ่
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ดังภาพที่ 2 วิธีด�ำเนินการวิจัย

- ส�ำรวจปัญหา ความต้องการ
- ก�ำหนดแนวคิด ความร่วมมือ
- วางแผนแนวทางกิจกรรมการวิจัย

ขั้นที่ 2
ปฏิบัติ

- ศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ
1.  การปรับเปลีย่ นแนวคิด ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. บทบาทวิทยากรกระบวนการ

ขั้นที่ 3
สังเกตการณ์

- เป็นขั้นตอนที่เกิดควบคู่กับการปฏิบัติการโดยใช้การสังเกต
ของผู้วิจัยมีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. แบบสอบถาม 2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4. แบบทดสอบ

ขั้นที่ 4
สะท้อนผล

-  ประเมินตรวจสอบกระบวนการต่างๆ โดยความร่วมมือของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ประเมินข้อจ�ำกัด ปัญหา สภาพแวดล้อม บริบทของเทศบาล
โดยใช้การอภิปรายร่วมกัน
- น�ำข้อสรุปที่ได้จากการอภิปรายไปสู่การแก้ไขพัฒนาต่อไป

ภาพที่ 2 วิธีด�ำเนินการวิจัย

Ratchaphruek Journal Vol.15 No.3 (September - December 2017)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

101

สรุปผลการวิจัย

1. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการเพือ่ ขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาศักยภาพของการปฏิบัติงาน       
การขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ ก่อนการพัฒนา ปรากฏผลการศึกษา              
ดังตารางที่ 1
ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		 ระดับความรู้ (N=30)
		
X
S.D.
ความหมาย
1. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.97
0.84
ปานกลาง
2. ความส�ำคัญและประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.90
0.86
ปานกลาง
3. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
3.26
0.89
ปานกลาง
4. ผลที่ได้รับจากการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
2.82
0.84
ปานกลาง
รวม
2.98
0.85
ปานกลาง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยากรกระบวนการ		 ระดับความเข้าใจ (N=30)
		
X
S.D.
ความหมาย
1. ความหมายของวิทยากรกระบวนการ  
2.36
0.81
น้อย
2. บทบาทของวิทยากรกระบวนการ  
2.39
0.82
น้อย
3. คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ
2.28
0.87
น้อย
4. ทักษะที่จ�ำเป็นของวิทยากรกระบวนการ
2.35
0.83
น้อย
รวม
2.34
0.83
น้อย
ความต้องการพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการฯ		 ระดับความรู้ (N=30)
		
X
S.D.
ความหมาย
1. ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ  
3.19
0.91
ปานกลาง
2. ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการเป็นวิทยากรกระบวนการที่ดี  
3.34
0.87
ปานกลาง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการ 3.61
0.86
    มาก
รวม
3.38
0.88
ปานกลาง
ผลรวมทั้งหมด 3 ด้าน
2.90
0.85
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า
ศักยภาพของการปฏิบตั งิ านการขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชนเศรษฐกิจ
พอเพียงของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรูเ้ รือ่ ง
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง                  
(X = 2.98, S.D. = 0.85) ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยากร
กระบวนการอยู่ในระดับน้อย (X =  2.34, S.D. = 0.83)  

ความต้องการพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.38, S.D. = 0.88)
2. แนวทางการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ เพื่อ
ขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่  สรุปแนวทางได้ดังประเด็นต่อไป
นี้
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1. ให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้รบั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม
1.1 ศึกษาดูงานที่เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรังบูรพา อ�ำเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตาม
หลั ก สู ต ร หั ว ข้ อ การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด ภายใต้ ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
1.3 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม หัวข้อ
บทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการระยะเวลา 1 วัน
2. ประชุ ม กลุ ่ ม ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี        
ส่วนร่วม สรุปบทเรียน ก่อน ระหว่าง หลัง โดยผู้ร่วมวิจัย         
น�ำเสนอผลการพัฒนาตนเอง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อที่
ประชุม เพือ่ น�ำไปประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนา
วิทยากรกระบวนการ ต่อไป
3. ผลการติดตามและประเมินผลการใช้แนวทาง
การพัฒนาวิทยากรกระบวนการ   เพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกา
ใหญ่ ปรากฏผลที่ได้ ดังภาพที่ 3  ผลการประเมิน

อภิปรายผล

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนา
วิ ท ยากรกระบวนการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสู ่ ชุ ม ชนเศรษฐกิ จ              
พอเพียง  ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผูว้ จิ ยั ค้นพบประเด็นทีค่ วรน�ำมา
อภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1. ศักยภาพของการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนสู่
ชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของเจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลต�ำบล         
รั ง กาใหญ่ อ�ำเภอพิ ม าย จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า                
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยงั ไม่เป็นระบบลักษณะของการ
ขับเคลื่อนให้ประชาชนในชุมชนมีการตั้งกลุ่ม ต่าง ๆ ขึ้นมา
เนื่ อ งจาก ไม่ มี อ งค์ ค วามรู ้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเป็ น ระบบ            
มากนัก และยังขาดความต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ความเข้าใจในทักษะบทบาทวิทยากร
กระบวนการอยู่ในระดับน้อย มีประสบการณ์อบรมสัมมนา
ค่อนข้างน้อย และต้องการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
องค์ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

1. ฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนแนวคิด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สูงขึ้น คะแนนการพัฒนาร้อยละ 29.77

2. ฝึกอบรมบทบาทการเป็นวิทยากร
กระบวนการ

ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
การเป็นวิทยากรกระบวนการสูงขึ้น คะแนนการพัฒนา
ร้อยละ 31.90

3. ผลสะท้อนการพัฒนาวิทยากร
กระบวนการ

ผู้ร่วมวิจัยจ�ำนวน 30 คน มีความตระหนักและให้
ความส�ำคัญของการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ และสามารถจัดเวที ระดมสมอง สะท้อน
ข้อมูลได้
ภาพที่ 3  ผลการประเมิน
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ทักษะบทบาทวิทยากรกระบวนการให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้นเพื่อน�ำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ศักยภาพ
ของการปฏิบัติงานในองค์การใด ๆ ก็ตามย่อมเริ่มต้นจาก
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญที่น�ำไปสู่การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ
วินยั   ดสิ สงค์ (2550 , น. 61) ทีใ่ ห้ความหมายของการพัฒนา
บุคลากรว่า หมายถึง การด�ำเนินงานให้บุคลากร ของ          
หน่วยงานได้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
หรือให้มีความสามารถสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
ของ ชิราวุธ   โถชารี (2553, น.15) เป็นการด�ำเนินการ            
หรือการจัดกิจกรรมในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานในแต่ ล ะแห่ ง           
เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ควรใช้ วิ ธี ก ารอบรมพั ฒ นาให้ เ กิ ด องค์        
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ และสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง         
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป
2. แนวทางการพัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการ
เพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรม คือ 1) ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล       
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ร ่ ว มวิ จั ย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติก ารแบบมี         
ส่วนร่วม โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มตามหลั ก สู ต รชื่ อ การ                  
ปรับเปลี่ยนแนวคิดภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจตรงกัน  2) ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งเป็น
ผู้ร่วมวิจัยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม        
เพือ่ พัฒนาทักษะและบทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการ
หัวข้อ บทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อให้ผู้ร่วม
วิจัยเข้าใจถึงบทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการ       
เพิ่มขึ้น   3) ประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี         
ส่วนร่วมเพื่อสรุปบทเรียน ก่อน ระหว่าง และหลังการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   และความเข้าใจถึงบทบาทของการ
เป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ผู้ร่วมวิจัยน�ำเสนอผล       
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การพัฒนาตนเองที่ได้รับจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อที่ประชุม        
เพื่อเป็นการน�ำไปสู่การสรุปประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรม
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ พั ฒ นาวิ ท ยากร
กระบวนการ ทั้งนี้เพราะ การออกแบบกิจกรรมการอบรม       
ใด ๆ ก็ตามจะต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบัติ
(Task and Knowledge, Skill, and Ability Analysis)          
ขั้นตอนที่สองของการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึก
อบรม คือ การวิเคราะห์ภารกิจซึ่งผู้รับการอบรมจะต้อง
ปฏิบัติภายหลังการฝึกอบรมการวิเคราะห์นี้จะบ่งบอกว่า         
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งท�ำอะไร อย่ า งไรและเพราะเหตุ ใ ด
นอกจากนั้นยังบ่งบอกอีกด้วยว่าผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ จะต้อง
มีความรู้ ทักษะและความสามารถอะไรบ้างส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ดังที่ ชัยวัฒน์   ถิระพันธ์ (2546) ได้              
กล่าวว่า การให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุ ม ชนกั บ การพั ฒ นา เป็ น หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ รู ้ กั น              
มานาน โดยมี ห ลั ก การ 6 หลั ก การ ได้ แ ก่ 1) ร่ ว มคิ ด                     
2) ร่วมตัดสินใจ 3) ร่วมท�ำ 4) ร่วมรับประโยชน์ 5) ร่วม              
รั บผิ ดชอบ 6) ร่ ว มประเมิ นผล ซึ่ ง ยอมรั บโดยทั่ ว ไปว่ า              
ถ้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเช่นนี้ได้จะน�ำไปสู่ความ
ยั่งยืน
3. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ แ นวทางการ
พัฒนาการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสู่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสิ้นสุดวงรอบ กับผู้ร่วมวิจัย
จ�ำนวน 30 คน พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจและมีความ
ตระหนั ก ในบทบาทของการเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการ           
มากขึ้ น และเห็ น ความส�ำคั ญ ของบทบาทวิ ท ยากร
กระบวนการว่ามีสว่ นช่วยสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลือ่ น
ไปสู ่ ชุ มชนเศรษฐกิ จ พอเพี ยง เพื่ อให้ เ กิ ดผลลั พธ์ ที่ เ ป็ น            
รูปธรรมจะต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องกับชุมชน       
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยประยุกต์ที่มีการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ  
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ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนร่วมหาวิธี
แก้ปัญหาและพัฒนา จากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดย
เป็นการวิจยั ทีผ่ สมผสานระหว่างแนวคิดการปฏิบตั กิ ารและ
แนวคิดการมีส่วนร่วมเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับ นงนภัส  
คู่วรัญญู เที่ยงกมล (2551, น.180) เกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มว่ า หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ แ ละ
แสวงหาความรู้จากประสบการณ์โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยอาจเริ่มต้นตั้งแต่ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมประเมินผล
และร่วมรับผลที่เกิดจากการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการสรุป
บทเรี ย นร่ ว มกั น ตลอดจนร่ ว มหาวิ ธี แ ก้ ไ ขปั ญ หา และ
ร่วมพัฒนาต่อไป ถึงจะสามารถน�ำพาประชาชนในพื้นที       ่
เป้าหมาย ขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์       
เชิงนโยบาย ดังนี้
1.1 เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ควรจัดอบรม
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการให้กับเจ้าหน้าที่โดยแบ่งเป็น
หลักสูตร ขั้นต้น เพื่อให้มีพื้นฐาน และขั้นสูงเพื่อเพิ่มเติม
เทคนิคต่าง ๆ
1.2 เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลรังกาใหญ่ ควร
ใส่ใจพัฒนาทักษะด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความเป็นมืออาชีพ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิ จั ย นี้ มี ขั้ น ตอนอยู ่ 4 ขั้ น ตามหลั ก การ
PAOR เริ่ ม ต้ น จากขั้ น วางแผน ขั้ น ปฏิ บั ติ ขั้ น สั ง เกต                  
ขั้นสะท้อนผล ซึ่งการวิจัยยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาให้ดีข้ึน
ดังนี้

2.1 งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า คุ ณ สมบั ติ แ ละ
บทบาทของการเป็นวิทยากรกระบวนการมีความส�ำคัญต่อ
ความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนสู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง          
ดังนั้นควรมีการพัฒนาในหลักสูตรขั้นสูงส�ำหรับพัฒนา
ทั ก ษะการเป็ น วิ ท ยากรกระบวนการชั้ น สู ง เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม
เทคนิค วิธกี ารใหม่ ๆ ของการท�ำหน้าทีว่ ทิ ยากรกระบวนการ
ในบริบทของการพัฒนาชุมชน
2.2 ควรมีการท�ำวิจัยเกี่ยวกับความส�ำเร็จใน
ภารกิจวิทยากรกระบวนการ โดยใช้วิธีวิจัยที่ใกล้เคียงกันนี้
ในการพัฒนาข้าราชการที่รับผิดชอบด้านการเป็นวิทยากร
กระบวนการในชุมชนต่อไป
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