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จงึขอคงสภาพในรปูของการสนทนาสรา้งความรูไ้ปดว้ยกนัในบลอ๊ก 

 
 
กําลงัเตรยีมใหพ้อด ีคดิวา่นํามาเผยแพรไ่วก็้ดเีหมอืนกนั เผือ่คนอืน่จะไดนํ้าไปใช ้ เป็นวธิทีี่
งา่ย มพีลงัตอ่การสรา้งการมสีว่นรว่มและทําใหก้ารวจิยัเป็นทัง้การสรา้งความรู ้จดัการความรู ้
และสรา้งชาวบา้น-ชมุชนใหเ้ขม้แข็งในเรือ่งวธิเีรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นวถิชีวีติของเขา ผสมผสานกับ
วธิกีารทีเ่พิม่ความคุน้เคยกับคนภายนอกและโลกสมัยใหม่ทีจํ่าเป็นตอ้งไดว้ธิเีรยีนรู ้ วชิา
หนังสอื (การอา่น เขยีน คดิ และถา่ยทอดความรูเ้ป็นตวัหนังสอื-การเขยีน) 
 
เป็นการรวจัิยทีส่รา้งความรูผ้สมผสานกับการปฏบิัตกิารเชงิสังคม  ทําใหเ้ป็นการพัฒนา
สังคม ประชากร และพลเมอืง ไปดว้ย ฐานรากของสังคมฐานความรูจ้ะหยั่งรากถงึวถิี
วฒันธรรมทางปัญญาแบบรวมหมู ่ซึง่เป็นพืน้เพทีเ่ขม้แข็งของสงัคมไทย 
 
วธิกีารแบบบรูณาการ 
 
วธิกีารก็ไมย่ากครับ เป็นการผสมผสานกระบวนการทีสํ่าคัญ ๕ เรือ่งคอื 
 

• การวจัิยเชงิคณุภาพ บางครัง้ก็จําเป็นทีจ่ะตอ้งผสมผสานการวจัิยเชงิปรมิาณเขา้ชว่ย
ดว้ย แตเ่นน้ใหช้าวบา้นเขา้ถงึได ้ 

• การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวาดภาพมโนทศัน ์(Conceptual drawing)  
• การวาดรปูและการวาดเขยีนใหค้ดิเป็นภาพ  
• การจัดการความรูแ้ละการจัดกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่ม  
• การเป็นนักวจัิยและผูจั้ดกระบวนการปฏบิัตกิารเชงิสงัคมเพือ่การวจิยั  
•  

กระบวนการ ระเบยีบวธิ ีและวธิกีารทีส่าํคญั 
 
๑. จดัเวทปีระชาคม เพือ่ขบัเคลือ่นการเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูอ้ยา่งมสีว่นรว่ม ซึง่ในระยะนี ้
อยา่งทีค่ณุจตพุรถาม เป็นขัน้คน้หาประเด็นร่วมการวจัิย และตัง้คําถามการวจิัย เพือ่สรา้ง



ความรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มของชาวบา้น เป็นขัน้ตอนของ Participatiory Research issues and 
research question formulation เทด่ไีหมครับ  
 
เป็นกระบวนการใหช้มุนสามารถคน้หาประเด็นจากความฟุ้ งๆ สะเปะสะปะ เพื่อตัง้คําถาม 
และนําไปสูก่ารคดิและสรา้งความรูอ้ยา่งเป็นระบบทลีะนดิๆ.... ตัง้คําถามไดใ้นขัน้นี ้ สําคัญ
และสรา้งการคดิอยา่งเป็นระบบมากกวา่นําความรูม้าบอกเสยีอกี 
 
๒. ทําบอรด์ กระดาษระดมความคดิ เหมอืนกบัการจัดเวททํีางานประชาคม หรอืการทํางาน
เป็นกลุม่ๆแบบทัว่ไป 
 

 

 
๓. เขยีนคําถามการวจิยั แทนทีจ่ะทําเป็นแบบสมัภาษณ์และขอ้คําถามยอ่ย ถอืวา่เป็น
เครือ่งมอืการปฏบิัตกิารวจัิย ซึง่ในกรณีอยา่งนี ้ชาวบา้นจะไมใ่ชเ่พยีงแค ่Key informant 
และ Research objects อกีแลว้ แตเ่ป็นนกัวจิยัท ัง้กลุม่เลย  ตอ้งคดิ สรา้งเครือ่งมอื 
แลว้ก็ใชเ้ครือ่งมอืเพือ่เป็น Self assessment เพือ่นําไปสูก่ารวเิคราะห ์สรุป และจัดการ
ควาามรูด้ว้ยตนเองไปอยา่งตลอดรอดฝ่ัง  และนักวจัิยกับทมี ก็ไมใ่ชผู่รู้แ้ละผูทํ้าบทบาท
เพยีงสมัภาษณ์ แตเ่ป็น Research Process Facilitator  ซึง่ตอ้งทํางานทัง้หมดอยา่งทีเ่คย
เป็นนักวจัิยปรกต ิ แตต่อ้งเพิม่ศักยภาพในการเป็นกระบวนกร นักจัดการและนักถา่ยทอด
สือ่สารเพือ่การเรยีนรูข้ ึน้มาดว้ย ทีสํ่าคัญคอื ตลอดกระบวนการ ตอ้งเป็นนักเรียนและ
คนทํางานไปดว้ยกบัชาวบา้น เสมอกนัในแนวราบ 



 

 

 

 



๔. ชว่ยกนัโยนความคดิออกมาตอบคําถามอยา่งมสีว่นรว่ม จัดบบรรยากาศ  ทําใหทั้ง้
กลุม่มคีวามนิง่ เจรญิสตแิละภาวนาเพือ่มองเขา้ไปในประสบการณ์ตนเอง เรยีนรูเ้ขา้ไปใน
ตนเอง อา่นประเด็นคําถามใหฟั้งและจัดสิง่ชว่ยการคดิและแสดงออก เชน่  หากชาวบา้นพดู
เป็นก็จัดเวทแีละไมคใ์หพ้อ พดูไมเ่กง่ก็เนน้ใชบ้ัตรคํา กระดาษเขยีน และแบง่กลุม่เล็กๆ ให ้
ทํางานได ้แลว้ก็ใหเ้ขยีนไปอยา่งไมต่อ้งกลวัผดิถกู ใสเ่ต็มที ่

 

 



๕. เขา้รหสั เทคนคิเชน่เดยีวกับการทําวจัิยเชงิคณุภาพโดยทั่วไป  แตแ่ทนทีจ่ะใชค้วามรู ้
ของนักวจิัยและทฤษฎภีายนอกอยา่งเดยีว ก็ใชค้วามรูจ้ากประสบการณ์เพือ่ใหช้าวสบา้น
เดนิออกจากสิง่ทีต่ัวปัญญาและประสบการณ์ชวีติมันบอกเขาทุกวันๆอย่างนัน้ หากจะ
ผสมผสานความรูแ้ละการเรยีนรู ้ก็ออกแบบใหม้ขีัน้ตอนของ Theoretical reflection 
สอดแทรกและเสรมิงานทบทวนวรรณกรรม ไปกับขัน้ตอนนี้ จะเป็นการประชมุความรูแ้ละ
ทํางานเชงิทฤษฎีทีม่ากกว่าการทํางานวจิัยแบบท่ัวไป ซึง่ตรงกันขา้มกับทีง่านวจัิย
โดยทั่วไปมักมองวา่เป็นกจิกรรมการพัฒนาทีไ่ม่ใชก่ารวจัิย อกีดว้ย ความเขม้แข็งของ
งานวจัิยแนวนีจ้ะอยูต่รงนี ้ซึง่ในอนาคตตอ้งพัฒนากนัใหม้ากๆยิง่ๆขึน้ 
 
ทําไปก็ปรกึษาหารอื แลว้ก็ทําขอ้สรปุกนัไป ชาวบา้นและชมุชน จะเห็นการเตบิโตและความ
เป็นระบบมากขึน้เรือ่ยๆ กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ และยทุธศษสตรก์ารคดิ เกดิจากการ
ปฏบิัตไิปเลย โดยไมต่อ้งบรรยายโดยนักวจัิยวา่มันคอือะไร แตช่าวสบา้นไดทํ้า เห็น แลว้ก็
ใชง้านมันเลย เป็นการสรา้งประสบการณ์ทางความรู ้ ดกีวา่เราสรา้งแลว้จัดการกลับไปให ้
ชาวบา้น ซึง่จะกลายเป็นการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์ของคนภายนอก  ซึง่บางเรือ่งจะไม่
เหมาะสมเทา่กบัทํากนัเองของชาวบา้นน่ันแหละ 
 

 

 

๕. จดัหมวดหมู ่วเิคราะหแ์ละจัดหมวดหมูต่ามเกณฑท์ีใ่หร้หสั 
๖. ไดก้รอบแนวคดิและประเด็นเชงิมโนทศัน ์ เห็นความเป็นระบบผดุขึน้จากความไร ้
ระเบยีบ 



 

 

๗. วเิคราะหป์ระเด็นรว่ม  วเิคราะห ์เรยีนรู ้และทํา Theoretical Reflection เพือ่ใหท้ัง้
เวทอียูก่บัสิง่ทีเ่ห็น คดิใหแ้ยบคาย เรยีนรู ้

 



๘. ใหว้ธิคีดิและสรา้งแนวทรรศนะเชงิบวกเสยีใหม ่ แทนทีจ่ะมองเห็นแตปั่ญหา ก็เห็น
จดุเริม่ตน้ทีจ่ะตัง้คําถามเชงิบวกแกต่นเองใหม ่ ความเปลีย่นแปลงและการหยดุปัญหาจาก
โลกภายนอก ก็มฐีานการเริม่ตน้ไดต้ัง้แตไ่ดว้ธิคีดิและจติสํานกึใหมต่อ่ตนเองและตอ่สงัคม
ทอ้งถิน่ของตน 
 
พอเห็นภาพนะครับ 
 
กระบวนการและวธิกีารนี ้เป็นกระบวนการทีม่าจากประสบการณ์ของกลุม่ประชาคมวจิยั สรา้ง
องคค์วามรูท้อ้งถิน่อําเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม ผูเ้ชีย่วชาญทีค่ณุจตพุรจะสามารถร
เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นไดก้็อยูใ่กล ้ๆ น่ันแหละครับ คอื รศ.ดร.เนาวรตัน ์พลายนอ้ย  รศ.
ดร.ศภวลัย ์พลายนอ้ย รศ.ดร.ประภาพพรรณ อุน่อบ รศ.ดร.ธรีเดช ฉายอรุณ ผศ.
ดร.อทุยัทพิย ์แลว้ก็ในคณะสงัคมฯน่ันแหละครับ คอื ผศ.ปสุต ีมอนซอน ตัวจรงิเสยีงจรงิ
ทัง้ทมีเลย 
 

 
5. วรัิตน ์คาํศรีจนัทร์  
เม่ือ อ. 14 ก.ค. 2552 @ 11:37  
1409340 [ลบ] [แจง้ลบ]  

วธิกีารแบบนี ้เป็นการจัดการความรูแ้บบ Tacit Knowlege ของชาวบา้นเป็นกลุม่ เป็นการ
วจัิยอยา่งมสีว่นร่วมของประชาชน ทีทํ่าใหก้ารรวมกลุ่มเป็นองคก์ารจัดการ ทําใหค้วาม
แตกตา่งหลากหลายกลายเป็นศกัยภาพของภาวะผูนํ้าแบบรวมหมู ่ 

 



อกีทัง้เป็นวธิจัีดการความขดัแยง้ใหเ้ป็นการเพิม่พลังทางปัญญาการแกปั้ญหา ชว่ยยกระดับ
ใหช้มุชนเดนิออกจากสิง่ทีเ่ห็น รู ้ และมคีนทําไดอ้ยา่งนัน้จรงิๆอยูใ่นชมุชน ใชไ้ดด้สํีาหรับ
การพัฒนาอยูต่ลอดเวลาแบบ Inside-out development รวมทัง้แนวการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง นําไปใชต้ามอัธยาศัยเลยครับ ทํางา่ย และเห็นวธิคีดิไดง้า่ย ตอนแรกๆ
อาจจะยากหน่อย แตต่อ้งใหเ้วลา 
 
เมือ่ทําจนมคีวามเป็นธรรมชาตแิลว้ กลุม่ปัจเจกและชาวบา้น จะมลีักษณะเป็นชมุชนแหง่การ
เรยีนรูแ้นวประชาคมครับ เดีย่วๆก็เกง่ เฉียบ รวมกลุม่ก็มวีฒันธรรมทํางานเป็นทมี. 
 

 
6. จตุพร วศิิษฏโ์ชติองักรู  
เม่ือ อ. 14 ก.ค. 2552 @ 13:57  
1409541 [ลบ] [แจง้ลบ]  

อาจารยค์รบั... 
แจ่มแจง้ดจัีงเลยครับ...รูส้กึมคีวามสขุ และมพีลังใจทกุครัง้ทีไ่ดม้าอ่านบันทกึรวมไปถงึ
ขอ้เสนอแนะอาจารยท์ีใ่หผ้มและผูท้ีส่นใจทกุเม็ด 
 
ผมประทบัใจมาก.. 
 
ผมขอถือโอกาสนี้  นําขอ้เสนอแนะอาจารย์นําไปที่ หอ้งเเลกเปลี่ยนเรียนรู ข้อง 
popeduspace ดว้ยนะครับ เพือ่ใหเ้พือ่นๆไดอ้า่นพรอ้มกบัผมไปดว้ย 
 
ผมดใีจครับที ่มโีอกาสเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวประชากร และครูของผมทัง้ ๗ 
ทา่น รศ.ดร.เนาวรตัน ์พลายนอ้ย  รศ.ดร.ศภวลัย ์พลายนอ้ย รศ.ดร.ประภาพพรรณ 
อุน่อบ รศ.ดร.ธรีเดช ฉายอรุณ ผศ.ดร.อุทยัทพิย ์แลว้ก็ในคณะสังคมฯน่ันแหละครับ 
คอื ผศ.ปสุต ีมอนซอน รวม อ.ดร.วรัิตน ์คําศรจัีนทรด์ว้ย ทําใหผ้มตอ้งอทุานในใจวา่ "ผม
โชคดจีงัเลย"  นะครับ 
 
ขอบพระคณุมากๆครบั 
 
 

 
7. วรัิตน ์คาํศรีจนัทร์  
เม่ือ อ. 14 ก.ค. 2552 @ 23:40  
1410929 [ลบ] [แจง้ลบ]  

• อันทีจ่รงิผมไดป้รับปรุงแลว้ก็เพิม่เตมิรายละเอยีดบางสว่นใหเ้ห็นแง่มุมเล็กๆนอ้ยๆไดด้ี
ขึน้นะครับ ลองโพสตใ์หใ้หมแ่ลว้ แตค่งจะเป็นจังหวะชนกบัทีค่ณุจตพุรโพสตพ์อด ี เลย



หายแซบ๊ไปหมดเสยีแลว้ เรยีกกลบัมาก็กลายเป็นอนัเดมิพรอ้มกบั dialogue ของคณุจตุ
พรอกีบอ๊กซห์นึง่  

 
• หากคณุจตพุรบอกวา่พอจะเห็นกระบวนการและเขา้ใจแลว้ก็คงพอแลว้เนาะ  หากเขยีน
เพิม่อกีก็คงจะไปเผยแพรใ่นแหลง่อืน่แลว้ละ  

 
• เพิม่เตมิใหน้ดิหนึง่เพือ่จะไดเ้ชือ่มตอ่กบัการทํางานท่ัวไปของเวทชีมุชนก็แลว้กนันะครับ  
 
• พอไดป้ระเด็นแลว้ หากเป็นการวจัิยสรา้งความรู ้ ก็จะเป็นหวัขอ้และกรอบการระดมสรา้ง
ความรูอ้ยา่งมสีว่นรว่ม  เชน่ ในตัวอยา่งนี ้ ก็จะเป็นหวัขอ้การวจัิยชมุชนของชาวบา้นใน
เรือ่ง ๑) ทนุทางสงัคมดา้นสขุภาพและสาธารณสขุ ๒) ทนุทางเศรษฐกจิและ    
ทนุทางสงัคม  ๓) นาบวักบัชุมชนพุทธมณฑล ....ในแตล่ะหวัขอ้ ก็จะเห็นหัวขอ้
ยอ่ยๆทีใ่ชเ้ป็นขอบเขตการวจัิยไปไดเ้ลย  

 
• หากเป็นการพัฒนาโครงการและแผนปฏบิัตกิาร ก็จะไดป้ระเด็นรว่มเพือ่นําไปสูว่งจร
การทําแผนปฏบิัตกิารอยา่งมสีว่นร่วมตอ่ไป  ขัน้ตอนนีค้นทั่วไปก็จะคุน้เคยอยูแ่ลว้  ซึง่
จากตัวอยา่ง เราก็จะไดป้ระเด็นรว่มทีค่รอบคลมุทัง้หมด เพือ่ใชเ้ป็นชือ่โครงการวา่..... 
การวเิคราะหศ์กัยภาพและทนุทางสงัคมของชุมชน..... 

  
• การเกลาประเด็นใหอ้อกมาไดใ้นลกัษณะนี ้จะเห็นวา่ มใิชเ่ป็นเพยีงกจิกรรมธรรมดาๆ แต่
จะเป็นเหมอืนการไดว้ธิคีดิใหม ่ตอ่ความเป็นจรงิของชมุชนดว้ย เชน่ แทนทีจ่ะเป็นการ
สํารวจใหง้านวจิยัสะทอ้นแตปั่ญหาเต็มไปหมด ทกุคนเป็นคะแนนความทกุขแ์ละตัวแทน
เสยีงสะทอ้นปัญหา แลว้ก็ไมนํ่าไปสูก่ารทําอะไรกันได ้ ก็เปลีย่นวธิคีดิมาเป็นการคน้หา
ดา้นทีเ่ป็นศักยภาพและทนุทางสังคมของตน ไดค้วามซาบซึง้และเกดิความเชือ่มั่น
ตนเอง ทุกคนเป็นคะแนนของสนิทรัพยแ์ละความม่ังคั่ง ทีช่มุชนมอียู่เป็นทุนทาง
สงัคม  ใหสํ้านกึตอ่สงัคมทีต่า่งกนัมากเป็นอยา่งยิง่  

 
• กจิกรรมและโครงการทีไ่ดจ้ากการวางแผนนัน้ ในขัน้ตอ่ไปก็จะมบีทบาทสําคัญ ๒ สว่น 
คอื ดา้นหนึง่นักวจัิยชาวบา้นหรอืกลุม่ประชาคมวจิัยของชมุชน ก็ใชทํ้างานจรงิๆ ใหเ้ป็น
กจิกรรมการพัฒนาชมุชนหรอืเคลือ่นไหวภาคสาธารณะ  

 
• แต่อกีดา้นหนึง่ ในแง่การวจัิยแลว้ เราก็ตอ้งเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลสําหรับวเิคราะห์
ยทุธศาสตรก์ารคดิและสิง่สะทอ้นการเรยีนรูต้นเองของชุมชน เพราะแตล่ะหวัขอ้
ยอ่ยๆในกรอบกจิกรรมการวางแผน มันเป็นวธิคีดิอยา่งมยีทุธศาสตรน่ั์นเอง (นกึภาพ
หวัขอ้การเขยีนโครงการและการวางแผนปฏบิัตกิารไปดว้ยนะครับ คอื.....วธิคีดิเกีย่วกบั
เหตุผลและความจะเป็น วธิีคดิต่อการสรา้งจุดหมายและวัตถุประสงค ์วธิีคดิต่อ
วธิดํีาเนนิการ และการออกแบบกระบวนการ.....ฯ )  เมือ่ถงึตอนวเิคราะห ์ ก็จัดเวทรีะดม
พลงัวเิคราะหเ์ป็นกลุม่อกี  

 



ขอ้ดแีละสําคัญมากของกระบวนการอย่างนี้ก็คอื เป็นการวจัิยและสรา้งความรู ้ รองรับ
กระบวนการทางสงัคมที.่............ 
 
         (๑) ไมม่กีารเลอืก ไมอ่ยูใ่นวธิคีดิแบบเป็นข ัว้ และไมม่นียัทีบ่อกวา่อะไร
สําคญักวา่อะไร  เราจะเห็นบทบาทตอ่การทําหนา้ทีข่องความรูใ้นการเชือ่มโยงใหเ้ห็นวา่ 
ทกุอยา่งเกีย่วขอ้งและสง่เสรมิเกือ้หนุนกนัอยา่งไร สะทอ้นการเกดิทรรศนะทีเ่ห็นประชากร
และพลเมอืงทกุคน วา่เป็นทนุมนุษยแ์ละทนุทางสงัคมทีสํ่าคัญทีส่ดุทกุคน  
 
          (๒) ทกุคนและทกุขอ้เสนอจากเวทมีคีวามหมาย มคีวามสําคญัเฉพาะตน  ตา่งมี
ทีย่นืเหมอืนกันหมด ความรูแ้ละหลักการทีส่ังเคราะหข์ึน้มาได ้จงึเป็นหลักการหรอืฐาน
ทฤษฎรีองรับทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง (Grounded Theory) ใชช้ัว่คราวในบรบิทการทํางานนัน้ๆ 
เสร็จแลว้ก็เริม่วงจรนีใ้หม ่แลว้คอ่ยยกระดับไปเรือ่ยๆ คอ่ยทํา คอ่ยเรยีนรู ้ถอดบทเรยีน และ
สะสมไปอยา่งเป็นสว่นหนึง่ของชนุแหง่การเรยีนรู ้
 
          (๓) การสรา้งกรอบทฤษฎเีป็นกรอบทฤษฎขีองผูป้ฏบิตั ิ ผูม้สีว่นร่วมและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง สามารถใชปั้ญญาและประสบการณทํ์าความเขา้ใจไดม้ากกวา่การใชท้ฤษฎแีละ
ความรูภ้ายนอกเป็นศนูยก์ลาง ทําใหง้านวจัิยแบบนี้ สอดคลอ้งกับปรัชญาสําคัญของการ
ทํางานทีใ่ชค้นและชมุชนเป็นตัวตัง้ทีว่า่... เร ิม่จากทีชุ่มชนรู ้ และเดนิออกจากจุดที่
ชุมชนเป็น.... (ศาสตราจารย ์วาย เจมส ์ ซ ีเยน นักวชิาการพัฒนาชนบทชาวจนี รางวัล
แมกไซไซ และศาสตราจารยน์ายแพทย ์ ดร.กระแส ชนะวงศ ์ อดตีผูอํ้านวยการสถานบัน
พัฒนาการสาธารณุสขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิลและหมอแมกไซไซ) 
 
          (๔) สนองตอบตอ่การเรยีนรูแ้ละสรา้งความรูแ้บบ Problem Solving-
Based บรูณาการมติกิารทบทวนความรูแ้ละเชือ่มโยงทฤษฎผีูป้ฏบิัตกิับทฤษฎทีีเ่ป็นสากล 
โดยใชป้ระเด็นเชงิวชิาการทีเ่กดิขึน้จากการทํางานจรงิเป็นตัวตัง้ ใชค้วามรูแ้ละงานวชิาการ
ทีพ่อเหมาะพอควรกบัขัน้การทํางาน ไมใ่ชใ่ชค้วามรูเ้ป็นตวัตัง้ 
 
          เร ือ่งใดไมไ่ดเ้กดิเป็นประเด็นและชาวบา้นยงัไปไมถ่งึ ก็ยงัไมต่อ้งใชค้วามรู ้
ใหเ้กนิความจําเป็นตอ่เร ือ่งน ัน้  ไมเ่หมอืนกบัการเดนิดว้ยการทบทวนวรรณกรรม
และใชค้วามรูเ้ป็นตวัต ัง้ในทกุกรณีของการวจิยัทีเ่นน้บทบาทนกัวจิยัภายนอก. 
 


