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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้น
แสงอร่าม ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาถึงลกัษณะ 
วิธีการ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  ผลการศึกษา พบวา่ การเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนมี 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1) การเรียนรู้จากการแกไ้ขปัญหาในชีวิตจริง  2) การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง 3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดว้ย
กระบวนการกลุ่ม 4) การเรียนรู้และท างานร่วมกนัเป็นเครือขา่ย และ 5) การใชส่ื้อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรม
ในชุมชนมีวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน จากการสังเกต การฟัง การถามเพื่อท าความเขา้ใจ และการทดลองท าซ ้ าๆ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและความรู้ท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน ในกระบวนการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน คือ 1) วเิคราะห์ปัญหา 2) คน้หา
ผูส้นใจเรียนรู้ 3) ระบุปัญหาและความตอ้งการ 4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) น าความรู้มาประยกุตใ์ช ้ 
 

ABSTRACT  
The purpose of this research is to study learning processes of various groups in Ban Khok Lam and Ban Saeng 

A- ram, Tam Bon Kut Mak Fai, Nong Wua So District, Udon Thani.  Qualitative methods were conducted in this 
research. As the results, there are five modes of learning; 1) learning by real-life solving 2) learning by doing 3) learning 
by group participating 4) learning by exchange among  group and network, and 5) learning by using additional media. 
Observations, listening and questioning are the way for making their understanding of the contents, and also repeatedly 
experiment is employed for more their extent understanding. There are five steps of learning; 1) problems analyzing 2) 
searching attended person 3)  problems and needs identifying 4)  learning activities organizing, and 5)  knowledge 
applying.  
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บทน า 
 การพฒันาในปัจจุบนั ได้ให้ความส าคญักับบทบาทและการพฒันาภาคประชาชนมากข้ึน  โดยสนับสนุน
องคก์รชุมชนใหมี้การเตรียมคนใหส้ามารถคิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แกปั้ญหาได ้และมีการ
สร้างกลุ่มหรือเครือข่ายร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม อนัจะท าให้การพฒันาประเทศขบัเคล่ือนไปไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ 
(สถาบนัเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน, 2552) จากเป้าหมายดงักล่าวท าใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนปรับเปล่ียน
แนวคิดและวิธีการท างาน โดยเขา้ไปเสริมสร้างและพฒันาการเรียนรู้ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการรวมตวัของประชาชน
ในรูปแบบของกลุ่มเพ่ือวางแผนและขอทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ (สมพนัธ์  เตชะอธิก และคณะ, 2549) ทั้ งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนต่าง ๆ  และองคก์รชุมชนอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มอาชีพอาหาร กลุ่มอาชีพดา้นผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
กลุ่มอาชีพเล้ียงสัตว ์ กลุ่มอาชีพสมุนไพร  และกลุ่มอาชีพดา้นการบริการ เป็นตน้  (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2556) ซ่ึงถือ
เป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจในระดบัประเทศ เป็นจุดแข็งและศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นการ
สร้างความเขม้แขง็และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (สาวณีิ  รอดสิน, 2554) 
 อยา่งไรก็ตาม ขจรศกัด์ิ วงศ์วิราช (2552) อธิบายวา่ การด าเนินงานของกลุ่ม กองทุน หรือองคก์รชุมชนต่าง ๆ 
ในประเทศไทย ยงัมีปัญหาดา้นการบริหารจดัการ เช่น ขาดแคลนแรงงาน  งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์  ไม่มีตลาดใน
การจ าหน่ายผลผลิต  ไม่มีการแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดองคค์วามรู้ และขาดการช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้ 
ส่งผลใหก้ลุ่ม/องคก์รชุมชนหลายกลุ่มขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินการหรือตอ้งหยดุด าเนินการ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่
ทา้ยท่ีสุดแลว้ประชาชนยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง และยงัรอรับการช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
อยู ่ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่มและเครือข่ายประชาชน ทั้งน้ี ปาริชาติ วลยั
เสถียร (2549) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญัของการสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน ซ่ึงจะท าใหช้าวบา้น
รู้เน้ือรู้ตวั เกิดปัญญารู้เท่าทนัสถานการณ์ และสามารถก าหนดชีวติตวัเองได ้
 หมู่บา้นโคกล่าม และบา้นแสงอร่าม (เดิมเป็นหมู่บา้นเดียวกนั) ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อุดรธานี เป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีการหนุนเสริมดา้นการพฒันาและการเรียนรู้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จน
ก่อให้เกิดการรวมตวัของประชาชนในรูปแบบของกลุ่ม จ านวนทั้งส้ิน 9 กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มกองทุนปุ๋ย กลุ่มกองทุนเมลด็
พนัธ์ุขา้ว กลุ่มกองทุนปศุสัตว ์ กลุ่มกองทุนศึกษาดูงาน กลุ่มกองทุนการตลาด กลุ่มกองทุนผูใ้ชน้ ้ า กลุ่มกองทุนโรงสี
ขา้วชุมชน กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากหม่อนไหม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าขา้วกลอ้ง ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวิตใหช้าวบา้นอยูร่อด ใชชี้วิตแบบพอเพียงอยา่งย ัง่ยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ท่ี
ผ่านมากลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานกลุ่ม และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการต่างๆ เช่น การสรุปบทเรียนการด าเนินงาน จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ จดัการศึกษาเรียนรู้ดูงาน รวมถึงการ
ติดตามหนุนเสริมการด าเนินงานในพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหก้ลุ่มเกิดการช่วยเหลือพ่ึงพากนั แกไ้ขปัญหาร่วมกนัได้
ดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการพ่ึงพาจากภายนอก รวมถึงเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและเป็นชุมชนท่ีมี
การเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา อนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็และความยัง่ยนืในการพฒันาชุมชน 
 จากสถานการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาและท าความเขา้ใจถึงกระบวนการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ 
จงัหวดัอุดรธานี  เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลสารสนเทศซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการน าไปเผยแพร่ ขยายผล ก าหนด
เป็นแนวทางหรือนโยบายในการพฒันาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมในชุมชน หรือกลุ่มองค์กรชุมชนอ่ืนๆ ใน
ประเทศไทย ใหเ้กิดการท างานอยา่งเขม้แขง็ ต่อเน่ืองและยัง่ยนืต่อไป 
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 วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน บา้นโคกล่ามและบา้น
แสงอร่าม ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 
 
วธีิการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยท าการศึกษาชุมชนจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดม้าจาก
หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ถึงบริบทชุมชน และการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชน พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มในประเด็นกระบวนการเรียนรู้ภายในของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ท า
ความเขา้ใจถึงลกัษณะ วิธีการ และกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรม ซ่ึงมีแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างและแนว
ทางการสนทนากลุ่มเป็นเคร่ืองมือ ร่วมกบัการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
มีพ้ืนท่ีในการวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือบา้นโคกล่าม หมู่ 3 และบา้นแสงอร่าม หมู่ 11 ต าบลกดุหมากไฟ อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีด าเนินงานโครงการบริหารจดัการน ้ าอย่างย ัง่ยืนอ่างเก็บน ้ าห้วยคลา้ยอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ท่ีไดบู้รณาการหน่วยงานต่างๆ มาร่วมด าเนินงานเป็นจ านวนมาก และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีหน่วยงาน
มาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน  
 ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ตวัแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และตวัแทนหน่วยงานท่ีมีส่วน
ในการสนบัสนุนการด าเนินงานและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิปิดทองหลงัพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ  นักวิจยัจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น และนักพฒันากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาล
ต าบลกดุหมากไฟ  รวมทั้งส้ินจ านวน 35 คน  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยการตรวจสอบ และการจดัหมวดหมู่
ของขอ้มูลตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ท าการน าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis Description) 
และน าเสนอตามกรอบแนวคิดทฤษฎี 
 
ผลการวจิยั  
 จากการศึกษา พบว่า หมู่บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม เป็นชุมชนชนบทอีสาน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการ
ปกครองของเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองววัซอ จังหวดัอุดรธานี  แต่เดิมนั้นทั้ งสองหมู่บา้นเป็นชุมชน
เดียวกนัแต่ดว้ยจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในปี พ.ศ.2539 จึงแยกหมู่บา้นออกเป็น 2 หมู่ เพ่ือใหง่้ายต่อการปกครอง
และการบริหารงบประมาณในการพฒันาหมู่บา้น อยา่งไรก็ตามประชาชนทั้ง 2 หมู่บา้นน้ี ยงัคงติดต่อสัมพนัธ์กนั และ
ด ารงชีวิตโดยมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือพ่ึงพากนัอยูเ่สมอ ในปี พ.ศ.2546 หมู่บา้นไดรั้บพระราชทาน “โครงการ
อ่างเก็บน ้ าห้วยคลา้ย” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับเป็นโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และได้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 แต่ยงัไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากยงัไม่มีระบบส่งน ้ าและระบบการบริหารจดัการน ้ า ดว้ยสภาวะความแหง้แลง้ และการขาดแคลน
น ้ า ท าใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่อพยพไปขายแรงงานต่างจงัหวดัและต่างประเทศ เม่ือเสร็จส้ินฤดูกาลท านา  
 ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิชัยพฒันาจึงเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ให้พิจารณาอนุมติั
ปรับปรุงและพฒันาอ่างเก็บน ้ าหว้ยคลา้ย และมีมติอนุมติัใหด้ าเนินงานโครงการ ภายใตช่ื้อ “โครงการบริหารจัดการน ้า
อย่างยั่งยืนอ่างเก็บน ้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระดบัชุมชน ขยายผลสู่จงัหวดัและ
ประเทศ  เป็นตน้แบบการพฒันารูปแบบใหม่ท่ีมีแนวคิด “ท าเล็ก ประหยดั ขยายผลเร็วในวงกวา้ง และไดป้ระโยชน์
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สูงสุด”  ริเร่ิมด าเนินโครงการฯ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 บูรณาการการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานสืบสาน
แนวพระราชด าริ หน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา และภาคเอกชน ยกตวัอยา่งเช่น 
กรมการปกครององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลกดุหมากไฟ มูลนิธิชยั
พฒันา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัภ ์บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (SCG) และมหาวิทยาลบัราชภฏัอุดรธานี    
โครงการฯ มีวตัถุประสงค์เพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจน และพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  โดยเร่ิมจากการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมเพ่ือเพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้ าห้วยคลา้ย จากนั้นก่อสร้างระบบกระจายน ้ าโดยต่อท่อจากอ่างเก็บน ้ า
เขา้สู่แปลงนาเกษตรกร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกไดใ้นช่วงฤดูแลง้หรือหลงัการท านา ส่งเสริมให้ชาวบา้นด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง ดว้ยการท าเกษตรผสมผสาน ท ากิจกรรมเล้ียงสตัวแ์ละปลูกพืชหลงันา พร้อมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม ร่วม
แรง ร่วมใจท าธุรกิจเล็กๆ ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพ กองทุน และองคก์รชุมชน ซ่ึงผูว้ิจยัเรียกวา่ กลุ่มกิจกรรมในชุมชน 
ทั้งส้ิน 10 กลุ่ม ไดแ้ก่  กองทุนหมู  กองทุนยาและเวชภณัฑส์ัตว ์ กองทุนปุ๋ย  กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนเมล็ดพนัธ์ุผัก
และพืชหลงันา กองทุนการตลาด กองทุนเมลด็พนัธ์ุขา้ว กองทุนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า  กองทุนเป็ด  และกองทุนโรงสีขา้วชุมชน  
ซ่ึงมีมูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ เป็นหน่วยงานหลกัในการเอ้ืออ านวย ผลกัดนั และสนบัสนุนกิจกรรม หรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ เป็น “พ่ีเล้ียง” ใหก้บัชาวบา้น นบัเป็นจุดเร่ิมตน้กระบวนการพฒันาและกระบวนการเรียนรู้ของคน กลุ่ม/องคก์ร 
ในหมู่บา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม  
 ภายหลงัการพฒันาในพ้ืนท่ีผ่านไป 3 ปี ท าให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เพราะมีน ้ าท่ีสามารถท า
การเกษตรไดต้ลอดทั้งปี ท าให้มีรายไดเ้สริมจากการขายสินคา้ทางการเกษตรและการรวมกลุ่มบริหารจดัการดา้นการ
ผลิต แปรรูป และการตลาด จนสามารถปลดหน้ีสินไดบ้า้ง แต่มิติสงัคมและวฒันธรรมในชุมชนกลบัถดถอยลง เช่น การ
แตกความรักความสามคัคี เกิดความขดัแยง้แตกแยก การช่วยเหลือพ่ึงพากนัลดนอ้ยลง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิ
มัน่พฒันาจึงไดร่้วมกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น จดักระบวนการเรียนรู้และการพฒันาให้แก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน ผ่าน 
“โครงการวจิยัและพฒันาเร่ืองการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คณุธรรม จริยธรรม และ
เศรษฐกิจพอเพียง”  มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือพ่ึงพากนั ลดการพ่ึงพาจากภายนอก เกิดคุณธรรม จริยธรรม 
และมีการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม และชุมชน ด าเนินการถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี ซ่ึงนับเป็นการยกระดบักระบวนการเรียนรู้และการพฒันาในชุมชนให้
เขม้ขน้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ีไดบู้รณาการการด าเนินงานร่วมกบัโครงการบริหารจดัการน ้ าอย่างย ัง่ยืนอ่างเก็บน ้ าห้วยคลา้ยอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 กลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ปัจจุบนัมี 9 กลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มเดิมท่ีเกิดจากการหนุน
เสริมของมูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ จ านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและพืชหลงันา 
กองทุนการตลาด กองทุนเมล็ดพันธ์ุขา้ว กองทุนกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า กลุ่มวิสาหกิจโรงสีขา้วชุมชน และกองทุนปศุสัตว ์(ซ่ึง
เกิดข้ึนจากการสรุปบทเรียนการด าเนินงานร่วมกนัของกองทุนหมู  กองทุนยาและเวชภณัฑส์ัตว ์และกองทุนเป็ด วา่มี
ลกัษณะการด าเนินงานท่ีคลา้ยคลึงกนั มีคณะกรรมการทบัซอ้นกนั และบางกลุ่มมีการด าเนินงานในลกัษณะขาดทุน จึง
ยบุรวมทั้ง 3 กลุ่มเป็นกลุ่มเดียว คือ กองทุนปศุสตัว)์ และมีกลุ่มท่ีเกิดจากการสนบัสนุนของกรมการพฒันาชุมชน อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากหม่อนไหม นอกจากน้ียงัมีกลุ่มท่ีเกิดข้ึนใหม่จากการหนุน
เสริมของคณะวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภายใตโ้ครงการวิจยัและพฒันาเร่ืองการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
ความเขม้แขง็ของชุมชนสู่คุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าขา้วกลอ้ง 
รวมจ านวนกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่ามในปัจจุบนั ทั้งส้ิน 9 กลุ่ม ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินงาน
แตกต่างกนัออกไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และภารกิจของแต่ละกลุ่ม  
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ส าหรับการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน พบว่ามีหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ การเรียนรู้
จากการแก้ไขปัญหาในชีวติจริง ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัชุมชน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหา
และตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาตนเอง พฒันากลุ่ม และพฒันาชุมชน โดยพบว่า ระดับปัจเจกบุคคล มี 
“ปัญหาปากทอ้ง” เช่น ตน้ทุนในการผลิตสูง ผลผลิตตกต ่าและไม่มีคุณภาพ รายจ่ายในครัวเรือนสูง และมีหน้ีสิน แต่ได้
เกิดการเรียนรู้และการปรับตวัดว้ยการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตทางการเกษตรมาปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือให้มีแหล่ง
อาหารในครัวเรือนและมีรายไดเ้สริม ดงัท่ีสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชนไดก้ล่าววา่ “...ปัญหาส าหรับชาวบ้านกะเป็น
เร่ืองปากเร่ืองท้องน่ีล่ะ เงินบ่พอใช้แน่ เป็นหนีแ้น่ ขายข้าวบ่พอสิได้เงินเพราะว่าผลผลิตบ่ดี แต่ก่อนแม่เฮ็ดนาอย่างเดียว 
เดี๋ยวนีเ้ปลีย่นมาปลกูพืชหลายชนิด หัวนาสิปลกูมนัส าปะหลงั ตรงกลางขดุสระแล้วกะปลกูผักสวนครัว นาท่ีเหลือส่วน
หน่ึงกะปลูกข้าวไว้กิน อีกส่วนหน่ึงปลูกอ้อย กะดีขึน้ บ่ถึงกับรวย แต่กะพออยู่พอกิน...” (สุกญัญา ฉิมลี, สนทนากลุ่ม 
2560) ระดับกลุ่ม มีปัญหาดา้นการบริหารจดัการทั้งดา้นงาน เงิน คน และวสัดุอุปกรณ์ เช่น ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ 
สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม ไม่มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิต และไม่มีสถานท่ี
ด าเนินงานกลุ่ม เป็นตน้ มีการเรียนรู้ร่วมกนัโดยจดัประชุมกลุ่ม ร่วมวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และร่วมแลกเปล่ียนระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหา น าไปสู่การก าหนดแนวทาง กิจกรรม และวิธีการแกไ้ขปัญหาของกลุ่ม ใน
ระดับชุมชน เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่และคนในชุมชนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่เป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการ
แกไ้ข เช่น ปัญหาความแห้งแลง้และขาดแคลนน ้ า ปัญหาการขาดความรักความสามคัคีของคนในชุมชน ปัญหาขยะ 
ปัญหาสุขภาพและการบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภยั เป็นตน้ ในการวิเคราะห์ปัญหาจะท าผา่นเวทีประชุม เวทีประชาคม 
หรือเม่ือมีการรวมตวัของชาวบา้นในงานส าคญัต่างๆ ของหมู่บา้น เช่น กิจกรรมท าความสะอาดหมู่บา้น กิจกรรมส าคญั
ทางศาสนา และงานบุญประเพณีของชุมชน ดงัท่ีผูน้ าชุมชนเล่าให้ฟังว่า “...แต่ก่อนนิบ้านเฮาแห้งแล้ง ดินเป็นลูกรัง
แม้แต่หญ้ากะบ่ขึน้ มอ่ีางเกบ็น า้กะใช้บ่ได้เพราะบ่มรีะบบส่งน า้ คนในหมู่บ้านกะเลยอพยพไปเฮ็ดงานต่างประเทศ พอมี
น า้มาเฮ็ดการเกษตรกะมีปัญหาแย่งกันใช้น า้ ปัญหาสารเคมี ดินเส่ือมโทรม มีกลุ่มกะมีความขัดแย้งแตกสามัคคี แต่กะ
พยายามแก้ แก้ได้แน่บ่ได้แน่กะค่อยๆ เรียนรู้กันไป...” (สุดใจ เจริญสุข และเสวต จนัทร์หอม, สมัภาษณ์ 2559)  

การเรียนรู้ในลกัษณะต่อมา คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตจิริง การเรียนรู้ท่ีมาจากปัญหาของปัจเจกบุคคล 
กลุ่มและชุมชน ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการปรึกษาหารือถึงปัญหาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข จนในหลายๆ 
คร้ังน าไปสู่การรวมตวัท ากิจกรรมร่วมกนั ลงมือปฏิบติัเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มและ
ชุมชน ยกตวัอยา่งเช่น การรวมกลุ่มลงมือปลูกผกัปลอดสารพิษเพ่ือแกไ้ขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ดงัท่ีประธาน
กลุ่มกองทุนการตลาดเล่าให้ฟังวา่ “...ชาวบ้านเคยประสบปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย บางคนกะผ่ืนขึน้ เม่ือยง่าย 
บางคนไหลตายช่วงน้ันต่อกัน 3 4 ศพ ชาวบ้านกะเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสารเคมีท่ีเฮาใช้ปลูกข้าวปลูกผัก เลยได้มา
รวมตัวกันปลกูผักปลอดสารพิษ เฮ็ดแปลงรวม เอาแฮงเอาอุปกรณ์มาซอยกัน เปลีย่นเวรกันไปหดน า้ ใส่ปุ๋ย ฮอดยามเกบ็
กะเอาไปขายให้คนในหมู่บ้าน ได้เงินมากะเอามาแบ่งกัน...” (ทองสุข เสนาอุดร, สนทนากลุ่ม 2560)  การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่ม เป็นอีกลกัษณะการเรียนรู้หน่ึงท่ีส าคญั พบว่ามี 2 ลกัษณะ คือ การรวมกลุ่มเรียนรู้ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมเรียนรู้คือกรรมการและสมาชิกของแต่ละกลุ่มเป็นหลกั ซ่ึงจะ
กระท าผ่านเวทีประชุมกลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะมีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างออกไปตามบริบทการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม 
ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มกองทุนผูใ้ชน้ ้ า ร่วมกนัเรียนรู้ในเร่ืองการวางแผนจ่ายน ้ าในแต่ละช่วงเวลาใหส้อดคลอ้งกบัชนิดพืช
หลงันาท่ีชาวบา้นปลูก การพดูคุยถึงประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้ าและปัญหาอ่างเก็บน ้ า เช่น อุปกรณ์ช ารุด อ่างเก็บน ้ าต้ืนเขิน 
ฝายพวงช ารุด เป็นตน้   หรือกลุ่มกองทุนศึกษาดูงาน มีการเรียนรู้ในเร่ืองการวางแผนน าวตัถุดิบในชุมชนมาประกอบ
อาหาร  การปรับปรุงคุณภาพและรสชาติอาหารส าหรับตอ้นรับคณะศึกษาดูงานให้อร่อย สะอาด ถูกสุขลกัษณะ น่า
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รับประทาน  เป็นตน้ อีกลกัษณะหน่ึง คือ การรวมกลุ่มเรียนรู้ตามความสนใจ  เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนท่ี
ไม่ไดค้  านึงถึงการเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่ยดึความสนใจในเร่ืองนั้นๆ เป็นส าคญั ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตความเป็นอยูห่รือปากทอ้งของชาวบา้นโดยตรง เช่น การรวมกลุ่มเรียนรู้เร่ืองการเล้ียงจ้ิงหรีด และการรวมกลุ่ม
เรียนรู้เร่ืองการปลูกกลว้ยหอม เป็นตน้ โดยจะมีบุคคลในชุมชนท่ีเป็นตน้แบบรูปธรรมความส าเร็จเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ 
แนะน าวธีิการ ใหค้  าปรึกษา สาธิตใหดู้ เพื่อใหเ้พื่อนสมาชิกในชุมชนไดน้ าไปปฏิบติัตาม 

 นอกจากน้ีกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ยงัมี การเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย ทั้งเครือข่ายภายในชุมชน 
โดยทั้ง 9 กลุ่ม มีการจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ผ่านเวทีประชุมติดตามการด าเนินงาน ซ่ึงจะจดัข้ึนในทุก 3 
เดือน ใชช่ื้อว่า “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเข้มแขง็ช่วยกลุ่มอ่อนแอ” เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรายงานความกา้วหนา้ผลการ
ด าเนินงาน หรือน าเสนอปัญหาดา้นการบริหารจดัการและปัญหาอ่ืนๆ ของกลุ่ม เพื่อท่ีกลุ่มอ่ืนๆ จะไดร่้วมอภิปรายและ
ร่วมหาแนวทางแกปั้ญหา หรืออาจระดมแรงงาน ทรัพยากร เงินทุน เพ่ือมาด าเนินกิจกรรมและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  ดงัท่ี
ผูน้ าชุมชนกล่าววา่  “...ความจ าเป็นของกลุ่มท่ีเฮาตั้งขึน้มากเ็พ่ือความเข้มแขง็ของชุมชน แล้วกะเพ่ือแบ่งเบาภาระของ
แต่ละฝ่าย เฮาสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ มกีารลงขันมกีารร่วมทุน มเีวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้น ากัน 3 เดือนเถ่ือ ให้มา
รายงานผลการเฮ็ดงาน กลุ่มใด๋มีปัญหากะเอามาเว้ากัน สิได้ซอยกันแก้ไข...” (สุดใจ เจริญสุข และเสวต จนัทร์หอม, 
สัมภาษณ์ 2559)  และเครือข่ายภายนอกชุมชน หมู่บา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่ามเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบการเรียนรู้การ
บริหารจดัการน ้ าและการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพร่วมกนั ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ท าใหมี้องคก์รชาวบา้น 
หน่วยงานต่างๆ ทัว่ประเทศรวมถึงต่างประเทศเขา้มาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก ท่ีผ่านมากว่า 190 คณะ 17,048 คน     
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าให้เห็นเจตคติ ความรู้สึกนึกคิด แนวคิด เทคนิค วิธีการท างาน ซ่ึงมีลกัษณะ
ทั้งเป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บ เกิดการผสมผสานความรู้ภายในกบัภายนอก และสามารถน าไปปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทของ
ตนเองได ้         

กลุ่มกิจกรรมในชุมชน ยงัมีการใช้ส่ือเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อกระตุน้ความคิด  สร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจน 
และให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน มีทั้ งส่ือจากภายนอกชุมชนและส่ือภายในชุมชนผสมผสานกันไป 
ประกอบดว้ย ส่ือบุคคล เป็นการถ่ายทอดทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจของบุคคลผ่านการพูด การอธิบาย และปฏิบติัให้
เห็นเป็นแบบอยา่ง ไดแ้ก่ บรรพบุรุษ ผูน้ าและผูรู้้ เพื่อนบา้นหรือคนในชุมชน และพระสงฆ์ ยกตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้
วถีิการท าเกษตรจากบรรพบุรุษ  การเรียนรู้แนวคิดและวธีิการท างานพฒันาชุมชนจากผูน้ า  หรือการเรียนรู้การท าเกษตร
อินทรียจ์ากเกษตรกรตวัอยา่งในชุมชน เป็นตน้ ส่ือส่ิงพิมพ์ ไดแ้ก่ หนงัสือ เอกสารวชิาการ แผน่พบั ไวนิล แผนท่ี ปฏิทิน
กิจกรรม ยกตวัอยา่งเช่น ปฏิทินการเปิด-ปิดน ้ าของกลุ่มกองทุนผูใ้ชน้ ้ า หนงัสือ/คู่มือการท าเกษตร และไวนิลโครงสร้าง
การด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ เป็นตน้  ส่ือวีดิทัศน์ ทั้งท่ีน าวีดิทศัน์ความส าเร็จจากภายนอกชุมชนมาถ่ายทอดใหค้นใน
ชุมชนเรียนรู้ และการบนัทึกวีดิทศัน์บทเรียนการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนไปเป็นบทเรียนให้กบัชุมชน
อ่ืนๆ ส่ือต่อมาคือ ส่ือพืน้บ้าน โดยใชภ้าษาถ่ินอีสาน ผญา เร่ืองเล่าหรือ “นิทานกอ้ม” การร้องหมอล า และพิธีกรรมใน
ประเพณีวฒันธรรมเป็นส่ือในการเรียนรู้ และเน่ืองจากปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึนจึงมีการใช้ส่ือออนไลน์
เสริมสร้างการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่น การคน้หาวิธีการท าประตูกั้นน ้ าจากกูลเก้ิล 
การศึกษาวธีิการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากยทููป เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีส่ือ/เคร่ืองมือทางวิชาการอ่ืนๆ เช่น แบบส ารวจ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม  PowerPoint มาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนดว้ย        

ในส่วนของวิธีการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน มีการเรียนรู้จากการสังเกตผ่านตา หู จมูก ล้ิน และกาย 
จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวนั หรือวิถีการผลิตของกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น สังเกตการงอกและการ
เจริญเติบโตของพืชผกัท่ีปลูก สังเกตความเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า ซ่ึงเป็นการสังเกตผ่านดวงตา หรือ
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การสังเกตผ่านล้ิน เช่น การชิมรสน ้ าขา้วกลอ้ง กลว้ยตากแสงอาทิตย ์ แหนมหมู และขา้วเกรียบฟักทอง เป็นตน้ และมี
การเรียนรู้จากการอ่าน เช่น อ่านหนังสือเก่ียวกบัการท าเกษตร คู่มือการปศุสัตว ์อ่านเอกสารวิชาการท่ีแจกให้ในเวที
อบรม อ่านกฎระเบียบ และอ่านรายงานการประชุมกลุ่ม  อยา่งไรก็ตามผูใ้ห้ขอ้มูลบางรายกล่าวว่า “...บ่ค่อยอ่านดอก 
เพราะว่าอ่านหนังสือบ่ค่อยออก แม่จบแค่ ป.4  เน้นฟัง เน้นเบ่ิงบ่เข้าใจม่องใด๋กะถามเพ่ิน แล้วกะลงมือเฮ็ดเอง เข้าใจกว่า
อ่าน...” (สุรีพร ช่ืนใจจงั (นามสมมติ), สมัภาษณ์ 2561) ซ่ึงขอ้ความดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การอ่านเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ของคนในชุมชนบางคน เน่ืองจากไดรั้บการศึกษาเพียงระดบัชั้นประถามศึกษาปีท่ี 4 เท่านั้น จึงเนน้การเรียนรู้
จากการสังเกต การฟัง การถาม และการปฏิบติัดว้ยตนเองมากกวา่  นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้จากการฟังและการถาม เป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกลุ่ม วิถีการด าเนินชีวิต เร่ืองท่ีสนใจหรือเร่ืองทัว่ไป เช่น การฟังและซักถามในท่ี
ประชุม การซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยัขณะไปศึกษาดูงาน การถามไถ่สารทุกขสุ์กดิบ  การฟังและการถามเป็นการส่ือสาร 
2 ทาง ดงันั้นจึงมีทั้งผูพู้ดและผูฟั้ง และในบางคร้ังหากผูฟั้งเกิดขอ้สงสัยก็จะตั้งค  าถามเพ่ือใหผู้พู้ดคลายความสงสยันั้น 
การเรียนรู้จากการทดลองท า ก็เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีกลุ่มกิจกรรมใชใ้นการเรียนรู้ ทั้งการทดลองท าดว้ยตนเองและการเรียนรู้
จากผูอ่ื้นและน าความรู้มาทดลองปฏิบติัใหเ้กิดผลดว้ยตวัเอง เช่น การทดลองแกไ้ขปัญหาเพล้ียในพืชผกั ดว้ยการฉีดพ่น
น ้ าหมกัชีวภาพตามระยะการเติบโตของพืช ดงัท่ีสมาชิกกลุ่มปลูกพืชหลงันา เล่าให้ฟังวา่ “...ปัญหาของการเฮ็ดเกษตร
กะคือเพลีย้ เฮาต้องสังเกตว่าเพลีย้มันสิกินยามใด๋ คือช่วงระยะใบออกมา 3-4 ใบ กะแก้ปัญหาคือเอาน า้หมักมาฉีดก่อน
รอบแรก รอบท่ีสองคือตอนมันก าลังสิออกดอกเป็นหมากน้อยๆ กะเอาน า้หมักมาไล่อีก ลองไล่เบ่ิงก่อนถ้าบ่หายกะฉีด
ไล่อีก บาดนิเฮาฮู้แล้ว ต่อไปกะฉีดลดัไว้เลย ก่อนเพลีย้มนัสิลง ช่วงออกใบกับช่วงเป็นดอก...” (สมยั จงกลนี, สมัภาษณ์ 
2561) จะเห็นว่าการเรียนรู้จากการทดลองท าดงักล่าว มีจุดเร่ิมตน้จากการสังเกต จากนั้นทดลองท าเพ่ือแกปั้ญหา ซ่ึง
กลายมาเป็นวธีิการป้องกนัแทนการแกไ้ขปัญหาเพล้ียในเวลาต่อมา  

อยา่งไรก็ตามจากการสงัเกต พบวา่ วธีิการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนไม่ไดใ้ชว้ธีิการใดวธีิการหน่ึงเพียง
วิธีการเดียว แต่จะเป็นวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งการสังเกต การฟัง การถาม เพ่ือท าความเขา้ใจ และน ากลบัมา
ทดลองท าซ ้ าๆ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปเป็นแนวทางปฏิบติัหรือองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัปัญหาหรือความตอ้งการของตนเอง   
 ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม พบว่า มี 5 ขั้นตอน 
ประกอบดว้ย ขั้นที่หนึ่ง การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน โดยจะจดัประชุมหรือจดัประชาคมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูน้ า
ชุมชน ผู ้น าและสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ชาวบ้านทั่วไป และหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องมาร่วมรับฟัง 
แลกเปล่ียน ระดมความคิดเห็น ถึงสภาพปัญหาของกลุ่มหรือชุมชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อคนในกลุ่มและชุมชน  
ซ่ึงท าให้เห็นสภาพปัญหาท่ีเป็นจริง ท าให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนตระหนักในปัญหา อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นต่อไป ขั้นที่สอง ค้นหาผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ โดยเน้นบุคคลท่ีมีความสมคัรใจ 
ตระหนักในปัญหา หรือสนใจอยากแก้ไขปัญหาของกลุ่มและชุมชน วิธีการคน้หาผูส้นใจเขา้ร่วมเรียนรู้ใช้วิธีการ
สอบถามในเวทีประชุม หรือเวทีประชาคม สอบถามผ่านผูน้ าชุมชน หรือทาบทามบุคคลท่ีมีวีถีการด าเนินชีวิตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ โดยตรง เช่น เป็นผูท่ี้ประสบกบัปัญหาสารเคมีจากการท าเกษตร เป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหาการ
บริหารจดัการ หรือเป็นเกษตรกรท่ีประสบปัญหาการแยง่ใชน้ ้ า เป็นตน้ ขั้นทีส่าม ระบุปัญหาและความต้องการ ในขั้นน้ี
จะเป็นการก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาแบบเจาะลึกใหเ้ห็นถึงท่ีมาท่ีไปหรือสาเหตุของปัญหา ขอบเขตความรุนแรงของ
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อบุคคล กลุ่ม/องคก์ร และชุมชน ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัล าดบัความส าคญัหรือความรุนแรง
ของปัญหา และคดัเลือกปัญหามาท าการแกไ้ข  

1498



        HMO10-8 

ก่อนท่ีจะมีการแกไ้ขปัญหาในบางคร้ังตอ้งพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างองคค์วามรู้แก่บุคคลหรือกลุ่มคนท่ี
จะมาด าเนินการแกไ้ขปัญหาเสียก่อน ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ส่ี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้จะค านึงถึงปัญหาในเร่ืองนั้นๆ เป็นส าคญั มีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การจัดอบรม มีทั้ งการจดั
อบรมธรรมดาทัว่ไป และการจดัอบรมแบบปฏิบติัการ เช่น การจดัอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการเงินและการบญัชี 
หรือการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ ซ่ึงช่วยให้คณะกรรมการและสมาชิกของ
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน เปิดโลกทศัน์และพฒันาทกัษะ/ความสามารถใหเ้พ่ิมข้ึน การจัดศึกษาดูงาน เป็น
การออกไปเรียนรู้นอกชุมชน ในพ้ืนท่ีรูปธรรมท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงพ้ืนท่ีเรียนรู้นั้นจะปฏิบติังานคลา้ยคลึงกบัชุมชน
บา้นโคกล่ามแสงอร่าม เช่น เป็นชุมชนท่ีมีการบริหารจดัการกลุ่ม/องค์กร เป็นชุมชนท่ีมีการบริหารจดัการโรงสีขา้ว 
หรือเป็นชุมชนท่ีมีกระบวนการดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด เป็นตน้ ท าให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนไดเ้รียนรู้
ถึงวิธีคิด วิธีปฏิบติั และมีบทเรียนท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใชใ้นการจดัการหรือแกไ้ขปัญหากลุ่มได ้การเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในพืน้ท่ีรูปธรรมความส าเร็จ โดยการส่งตวัแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ไปเรียนรู้ในพ้ืนท่ีนั้นๆ แบบใกลชิ้ด ใช้
ระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนาน ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 2 เดือน มีการเรียนรู้ทั้งจากทฤษฎี และการลงมือปฏิบติัจริง เช่น การส่ง
ตวัแทนกลุ่มกองทุนเป็ดไปเรียนรู้วธีิการเล้ียงเป็ดท่ีฟาร์มปนดัดา อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากจะเป็น
การเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ ความช านาญแลว้ ยงัได ้‘ส่ิงของ’ กลบัมาใชจ้ริงในชุมชน เช่น การซ้ือลูกเป็ดมาเล้ียงในชุมชน 
เป็นตน้ การเชิญวิทยากรมาเสริมความรู้ในพืน้ท่ี ซ่ึงจะมีการอธิบายเน้ือหาวิชากร และการสาธิตวิธีการ เช่น การแปรรูป
แหนมหมูและไส้กรอกอีสาน การท ากลว้ยตากแสงอาทิตย ์และการท าน ้ าขา้วกลอ้งสูตรต่างๆ เป็นตน้ และการท าวิจัย
แก้ไขปัญหาชุมชน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ การวจิยัเร่ืองแนวทางการจดัการน ้ าตามแนวท่อชุมชนบา้นโคกล่าม-แสงอร่าม การวจิยั
เร่ืองแนวทางการจดัการองคก์ร/ คนในชุมชน การวิจยัเร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาสารเคมีในชุมชน โดยใชรู้ปแบบ
การวิจยัทอ้งถ่ินและการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีนกัวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นพ่ีเล้ียง ผูน้ าและตวัแทน
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป็นนกัวิจยั หรือ ‘นกัซอกคน้’ เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การพฒันาโจทยแ์ละเคา้โครงวิจยั 
การพฒันาเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูล การจดักิจกรรมแกไ้ขปัญหาชุมชน และ
การจดัเวทีคืนขอ้มูลสู่ชุมชนกบักลุ่มกิจกรรมอ่ืนๆ   

ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ขั้นสุดทา้ยของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม คือ ขั้นทีห้่า 
การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยพบวา่ กลุ่มกิจกรรมในชุมชนไดน้  าความรู้มาใช้พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานกลุ่ม 
เช่น การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานใหม่ การปรับโครงสร้างกลุ่ม การปรับปรุงกฎระเบียบหรือขอ้ตกลงของกลุ่ม 
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑข์องกลุ่ม เป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าขา้วกลอ้ง ไดน้ าความรู้เก่ียวกบั
วิธีการท าให้น ้ าขา้วกลอ้งมีอายุการบริโภคและการเก็บรักษาท่ียาวนานข้ึน โดยการพาสเจอร์ไรส์แบบง่ายๆ หรือท่ี
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าขา้วกลอ้งเรียกวา่ “การน็อคน ้ าแขง็” ซ่ึงไดรั้บความรู้จากการศึกษาดูงานจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขา้วกลอ้งอินทรียบ์า้นหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น มาปรับใชก้บัการผลิตและแปรรูป
น ้ าขา้วกลอ้งของกลุ่ม เป็นตน้ และน าความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยการก าหนดกิจกรรม แผนปฏิบติังาน 
หรือโครงการแกไ้ขปัญหาชุมชน ซ่ึงจะกระท าผ่านเวทีประชุมร่วมกนัของผูน้ าชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชน รวมถึงชาวบา้นทัว่ไป มีการระบุปัญหา-สาเหตุ  ก าหนดวตัถุประสงค ์กิจกรรมหลกั กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การแกไ้ขปัญหา
สารเคมีในการท าเกษตรของคนในชุมชน โดยคน้หาเกษตรกรแกนน า 10 คน จดัท าแปลงสาธิตการปลูกพืชโดยใชปุ๋้ย
ชีวภาพและสารอินทรีย ์พฒันาสูตรสารอินทรียก์ าจดัศตัรูพืชและก าจดัหญา้ จดัเวทีสร้างการรับรู้และรณรงคใ์ห้คนใน
ชุมชนลดใชส้ารเคมี  และขยายผลโดยการชกัชวนคนในชุมชนมาท าเกษตรอินทรีย ์ในลกัษณะแกนน า 1 คน ต่อเพ่ือน
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บ้าน 1  คน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในวิถีการเกษตรของปัจเจกบุคคล   ยกตวัอย่างเช่น 
การศึกษาดูงานเร่ืองการท าหลุมพอเพียงของตวัแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เพ่ือแกไ้ขปัญหาสารเคมีในชุมชน ซ่ึงตาม
หลกัการท าหลุมพอเพียงแลว้ตอ้งมีการปลูกไมย้นืตน้ท่ีสามารถขายไดใ้นอนาคต เช่น ยางนา มะค่าแต ้สกั ประดู่ เป็นตน้ 
แต่เม่ือตวัแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชนไดน้ าความรู้มาทดลองปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ี ก็เกิดความกร่ิงเกรงว่าหากปลูกพืช
ดงักล่าว ในอนาคต 10-20 ปี จะตอ้งเสียพ้ืนท่ีนาเป็นพ้ืนท่ีป่า จึงไดป้ระยกุตอ์งคค์วามรู้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตนเอง โดยปลูกพืชยนืตน้ท่ีมีอายไุม่นานนกัทดแทนพืชยนืตน้ดงักล่าว เช่น มะละกอ กลว้ย เพกา แค ขนุน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม เป็นการ
ผสมผสานวิธีการเรียนรู้ และองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองของคนในชุมชน และการหนุนเสริมของ
บุคคล/หน่วยงาน/องคก์รพฒันาภายนอก ผ่านกระบวนการท างาน การพฒันา และการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  
ยกตวัอย่างหน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานท่ีมีส่วนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เช่น 
มูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ มูลนิธิมัน่พฒันา เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ กรมชลประทาน   ส านกังานเกษตรและสหกรณ์
อ าเภอหนองววัซอ  ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอุดรธานี มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี เป็นตน้ 
ซ่ึงบทบาทของหน่วยงานต่างๆ จ าแนกตามลกัษณะการด าเนินงานแลว้ พบวา่ มีบทบาทนักพฒันา คือ กระตุน้ใหค้นใน
ชุมชนไดม้องเห็นถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา มองเห็นศกัยภาพของชุมชน เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหา จนน าไปสู่
กิจกรรมต่างๆ เช่น การพฒันาให้เกิดกลุ่ม/องคก์รเพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ การพฒันาระบบน ้ าน าน ้ าเขา้แปลงนาเพื่อ
แกไ้ขปัญหาคุณภาพชีวิต เป็นตน้ บทบาทของการเป็นผู้ เอื้ออ านวย ในการให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะ ให้ก าลงัใจ 
ประสานงาน เอ้ืออ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อประโยชน์ของกลุ่ม/องคก์รชุมชน  บทบาทในการเป็นผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ ให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนเกิดการเรียนรู้ตั้งแต่การตั้งค  าถามให้รู้จกัวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบเน้ือหาและ
วิธีการเรียนรู้ การจดักระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่กลุ่มกิจกรรมในชุมชน และการจดัท าส่ือเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ นอกจากน้ียงัมีบทบาทของนักวิจัย โดยแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือมุ่งแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน 
เร่ิมตั้ งแต่การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การออกแบบแผนแก้ไขปัญหาชุมชน การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน การ
ประเมินผล และไดช้กัชวนคนในชุมชนท่ีสนใจเขา้มาร่วมเป็นนกัวจิยัดว้ย ทั้งน้ีบทบาทท่ีกล่าวมานั้น มิไดห้มายความวา่
เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น กล่าวคือ หน่วยงานหน่ึงๆ อาจจะกระท าทั้ง 4 บทบาท หรือกระท าบทบาท
ใดบทบาทหน่ึงก็ได ้โดยท่ีบทบาทเหล่าน้ีมิไดแ้ยกออกจากกนัโดยส้ินเชิง แต่ในกระบวนการท างานอาจมีบทบาทใด
บทบาทหน่ึงเป็นบทบาทหลกั และมีบทบาทอ่ืนๆ เป็นบทบาทเสริม 

 จะเห็นวา่การเรียนรู้ของกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ทั้งท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ใน
ลกัษณะกลุ่มและเครือข่าย การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากหน่วยงานหรือนกัพฒันาภายนอก เป็นกระบวนการท่ี
เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้เกิดการเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ อนัจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
และความเขม้แขง็ของชุมชนต่อไป 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  
 จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ต าบลกุดหมาก
ไฟ อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ กลุ่มกิจกรรมในชุมชนมีการเรียนรู้จากการแกไ้ขปัญหาในชีวิตจริง  ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องปัจเจกบุคคล กลุ่ม และชุมชน ยกตวัอยา่งเช่น ปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอ 
ปัญหาการบริหารจดัการกลุ่ม และปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพจน์  แสงเงิน และคณะ 

1500



        HMO10-10 

(2546) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแผน่ดินทองคอยรุตตัก๊วาในการพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชน วา่ การ
เรียนรู้ของชุมชนเกิดจากสภาพปัญหาในวิถีชีวติและความตอ้งการปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีวติของคนในชุมชน  และ
สอดคลอ้งกบัสมพนัธ์  เตชะอธิก และคณะ (2543) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การเรียนรู้ขององคก์รชุมชนเพ่ือชุมชนเป็นสุข เกิด
จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงท่ามกลางการปฏิบติั การเรียนรู้โดยส่ือวฒันธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ และการเรียนรู้
โดยกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงท าใหเ้กิดการผสมผสานความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ เช่นเดียวกนักบักลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้น
โคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ท่ีมีการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดว้ยกระบวนการกลุ่ม และ
การใชส่ื้อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ทั้งส่ือบุคคล ส่ือพ้ืนบา้น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวดิีทศัน์ และส่ือออนไลน์ 
 อยา่งไรก็ตามการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ยงัพบวา่ 
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนมีการเรียนรู้และท างานร่วมกนัในลกัษณะเป็นเครือข่าย กล่าวคือ  ทั้ ง 9 กลุ่มกิจกรรมมีการจดั
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเวทีประชุมติดตามการด าเนินงาน ซ่ึงจะจัดข้ึนในทุก 3 เดือน ใช้ช่ือว่า “เวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเขม้แข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ” เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงาน น าเสนอ
ปัญหาหรือความตอ้งการ เพ่ือใหก้ลุ่มอ่ืนๆ ไดร่้วมอภิปรายและร่วมหาแนวทางช่วยแกปั้ญหาร่วมกนั   
 วิธีการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม พบว่า มีการเรียนรู้จากการสังเกต 
โดยการสังเกตกิจกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวนั หรือวิถีการผลิตของกลุ่ม เช่น  สังเกตการงอกและการ
เจริญเติบโตของพืชผกัท่ีปลูก สงัเกตความเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าในอ่างเก็บน ้ า เป็นตน้ และมีการเรียนรู้จากการอ่าน 
เช่น อ่านหนงัสือเก่ียวกบัการท าเกษตร คู่มือการปศุสตัว ์อ่านเอกสารวชิาการท่ีแจกใหใ้นเวทีอบรม อ่านกฎระเบียบ และ
อ่านรายงานการประชุมกลุ่ม นอกจากน้ียงัไดเ้รียนรู้จากการฟังและการถาม เช่น การฟังและซกัถามในท่ีประชุม หรือ
การซักถามเม่ือเกิดขอ้สงสัยขณะไปศึกษาดูงาน ทั้งยงัเรียนรู้จากการทดลองท า ทั้ งการทดลองท าดว้ยตนเองและการ
เรียนรู้จากผูอ่ื้นและน าความรู้มาทดลองปฏิบติัใหเ้กิดผลดว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการน าเสนอของปาริชาติ วลยัเสถียร 
(2549) ท่ีได้กล่าวถึงวิธีการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม/ภาคีเครือข่าย และชุมชน ว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการเชิง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้ม มีวิธีการเรียนรู้จากการสังเกต การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง  การเรียนรู้จากผูอ่ื้น การ
ฟัง-การพูด การลองผิดลองถูกจากการปฏิบติัจริง และหน่วยของการเรียนรู้มีหลายระดบั ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว กลุ่ม 
ชุมชนและเครือข่าย 
 ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม มีลกัษณะเป็นขั้นตอน 
ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้นตอน ไดแ้ก่  ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ปัญหาในชุมชน  ขั้นท่ี 2 คน้หาผูส้นใจเขา้ร่วมเรียนรู้  ขั้นท่ี 3 ระบุปัญหา
และความตอ้งการ ขั้นท่ี 4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  และขั้นท่ี 5 การน าความรู้มาประยกุตใ์ช้ ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิด
ของวราลกัษณ์ ไชยทพั (2544) ท่ีไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไวว้า่ มีอยู ่8 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
ขั้นตอนท่ีหน่ึง การประเมินปัญหาความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วม  ขั้นตอนท่ีสอง การก าหนดวตัถุประสงค ์ ขั้นตอนท่ีสาม 
การเลือกก าหนดเน้ือหาและจดัล าดบัเน้ือหา  ขั้นตอนท่ีส่ี การเลือกวิธีการในการจดักระบวนการเรียนรู้  ขั้นตอนท่ีห้า 
การจดัท าโครงการจดัการเรียนรู้  ขั้นตอนท่ีหก การออกแบบจดัท าหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้  ขั้นตอนท่ีเจ็ด การจดั
กระบวนการเรียนรู้  และขั้นตอนท่ีแปด การประเมินผลและติดตามสนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้   
 อยา่งไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม ขั้นท่ีส่ี การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจดัอบรม การจดัศึกษาดูงาน การเรียนรู้และฝึกปฏิบติัในพ้ืนท่ีรูปธรรมความส าเร็จ และการ
เชิญวิทยากรมาเสริมความรู้ในพ้ืนท่ี มีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2549) ท่ีไดเ้สนอ
รูปแบบและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ในระดบัชุมชน ประกอบดว้ย การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและทศันศึกษา 
การสาธิตวธีิการในพ้ืนท่ี  และการพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ ทศันะ และประสบการณ์ 
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  กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบา้นโคกล่ามและบา้นแสงอร่าม เป็นการผสมผสานวิธีการ
เรียนรู้ และองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองของคนในชุมชน และการหนุนเสริมของบุคคล/หน่วยงาน/
องคก์รพฒันาภายนอก ผ่านกระบวนการท างาน การพฒันา และการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น มูลนิธิปิดทอง
หลงัพระฯ มูลนิธิมัน่พฒันา เทศบาลต าบลกุดหมากไฟ กรมชลประทาน   ส านกังานเกษตรและสหกรณ์อ าเภอหนองววั
ซอ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัอุดรธานี มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นต้น ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้เกิดการเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ อนัจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองของกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนและความเขม้แข็งของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุพจน์  แสงเงิน และคณะ (2546) ท่ีได้
กล่าววา่  การสร้างชุมชนให้มีความเขม้แขง็ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือและการสนบัสนุนจากองคก์รและสถาบนัต่าง ๆ ในชุมชนทั้งครอบครัว โรงเรียน และองคก์รชุมชน รวมทั้งจาก
หน่วยงานและองคก์รภายนอก ให้เขา้มาประสาน ร่วมมือ และช่วยเหลือ โดยอาศยัพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์
ดั้งเดิมของชุมชน มาผนวกกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการหนุนเสริมจากภายนอก เพ่ือผสมผสานเป็นความรู้ใหม่ท่ีจะน าไปสู่การ
พฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนใหเ้กิดข้ึน   
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม 
เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ นกัพฒันาชุมชนเทศบาลต าบลกุดหมากไฟ และนกัวิจยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีได้
อนุเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ความส าเร็จน้ีมิอาจเกิดข้ึนไดห้ากไม่ไดรั้บความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่ง
จาก ดร.สมพนัธ์ เตชะอธิก อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยสนบัสนุน ให้
ก าลงัใจและความห่วงใย รวมทั้งความช่วยเหลือในทุกเร่ือง  จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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