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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้าน
แสงอร่ าม ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ มุ่งศึ กษาถึงลักษณะ
วิธีการ และกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า การเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนมี 5 ลักษณะ ได้แก่
1) การเรี ยนรู ้จากการแก้ไขปั ญหาในชีวิตจริ ง 2) การเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง 3) การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมด้วย
กระบวนการกลุ่ม 4) การเรี ยนรู ้และทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย และ 5) การใช้สื่อเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ กลุ่มกิจกรรม
ในชุมชนมีวิธีการเรี ยนรู ้ แบบผสมผสาน จากการสังเกต การฟั ง การถามเพื่อทาความเข้าใจ และการทดลองทาซ้ าๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความรู ้ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น ในกระบวนการเรี ยนรู ้มี 5 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์ปัญหา 2) ค้นหา
ผูส้ นใจเรี ยนรู ้ 3) ระบุปัญหาและความต้องการ 4) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ 5) นาความรู ้มาประยุกต์ใช้
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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บทนา
การพัฒนาในปั จจุบนั ได้ให้ความสาคัญกับบทบาทและการพัฒนาภาคประชาชนมากขึ้น โดยสนับสนุ น
องค์กรชุมชนให้มีการเตรี ยมคนให้สามารถคิดเป็ น ทาเป็ น มีเหตุผล มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้ และมีการ
สร้ างกลุ่มหรื อเครื อข่า ยร่ วมคิ ด ร่ วมทา ร่ วมรั บผิดชอบและรั กษาผลประโยชน์ของชุ ม ชนด้วยตนเอง เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อันจะทาให้การพัฒนาประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเสถียรภาพ
(สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน, 2552) จากเป้ าหมายดังกล่าวทาให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทางาน โดยเข้าไปเสริ มสร้างและพัฒนาการเรี ยนรู ้ในชุมชน ส่ งผลให้เกิดการรวมตัวของประชาชน
ในรู ปแบบของกลุ่มเพื่อวางแผนและขอทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ (สมพันธ์ เตชะอธิ ก และคณะ, 2549) ทั้งกลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนต่าง ๆ และองค์กรชุมชนอื่น ๆ เช่น กลุ่มอาชีพอาหาร กลุ่มอาชีพด้านผ้าและเครื่ องแต่งกาย
กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ กลุ่มอาชีพสมุนไพร และกลุ่มอาชีพด้านการบริ การ เป็ นต้น (กรมส่ งเสริ มสหกรณ์, 2556) ซึ่ งถือ
เป็ นระบบเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ เป็ นจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใ่ นการ
สร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (สาวิณี รอดสิ น, 2554)
อย่างไรก็ตาม ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2552) อธิ บายว่า การดาเนิ นงานของกลุ่ม กองทุน หรื อองค์กรชุมชนต่าง ๆ
ในประเทศไทย ยังมีปัญหาด้านการบริ หารจัดการ เช่น ขาดแคลนแรงงาน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีตลาดใน
การจาหน่ายผลผลิต ไม่มีการแลกเปลี่ยนหรื อถ่ายทอดองค์ความรู ้ และขาดการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่ งกันและกัน เป็ นต้น
ส่งผลให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนหลายกลุ่มขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการหรื อต้องหยุดดาเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ท้ายที่สุดแล้วประชาชนยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง และยังรอรับการช่วยเหลือจากรัฐหรื อหน่วยงานอื่น ๆ
อยู่ ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มและเครื อข่ายประชาชน ทั้งนี้ ปาริ ชาติ วลัย
เสถียร (2549) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งจะทาให้ชาวบ้าน
รู ้เนื้อรู ้ตวั เกิดปั ญญารู ้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถกาหนดชีวติ ตัวเองได้
หมู่บา้ นโคกล่าม และบ้านแสงอร่ าม (เดิมเป็ นหมู่บา้ นเดียวกัน) ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็ นอี กพื้นที่ หนึ่ งที่ มีการหนุ นเสริ มด้านการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ จากหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จน
ก่อให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในรู ปแบบของกลุ่ม จานวนทั้งสิ้ น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองทุนปุ๋ ย กลุ่มกองทุนเมล็ด
พันธุ์ขา้ ว กลุ่มกองทุนปศุสัตว์ กลุ่มกองทุนศึกษาดูงาน กลุ่มกองทุนการตลาด กลุ่มกองทุนผูใ้ ช้น้ า กลุ่มกองทุนโรงสี
ข้าวชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าข้าวกล้อง ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อแก้ไขปั ญหา
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านอยูร่ อด ใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างยัง่ ยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ที่
ผ่า นมากลุ่ ม กิ จ กรรมในชุ ม ชนได้รั บการสนับ สนุ น ทรั พ ยากรในการด าเนิ นงานกลุ่ ม และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ด้วย
กระบวนการต่างๆ เช่น การสรุ ปบทเรี ยนการดาเนิ นงาน จัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ จัดการศึกษาเรี ยนรู ้ดูงาน รวมถึงการ
ติดตามหนุนเสริ มการดาเนินงานในพื้นที่ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้กลุ่มเกิดการช่วยเหลือพึ่งพากัน แก้ไขปั ญหาร่ วมกันได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดการพึ่งพาจากภายนอก รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันและเป็ นชุมชนที่ มี
การเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา อันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งและความยัง่ ยืนในการพัฒนาชุมชน
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาและทาความเข้าใจถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ ท้ งั
ภายในและภายนอกของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลสารสนเทศซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนาไปเผยแพร่ ขยายผล กาหนด
เป็ นแนวทางหรื อนโยบายในการพัฒนาส่ งเสริ มกลุ่มอาชี พ กลุ่มกิ จกรรมในชุมชน หรื อกลุ่มองค์กรชุมชนอื่นๆ ใน
ประเทศไทย ให้เกิดการทางานอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน บ้านโคกล่ามและบ้าน
แสงอร่ าม ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพในการศึกษา โดยทาการศึกษาชุมชนจากเอกสารต่าง ๆ ที่ได้มาจาก
หน่ วยงานและองค์กรที่เกี่ ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจเบื้องต้นถึงบริ บทชุมชน และการดาเนิ นงานของกลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชน พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มในประเด็นกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ทา
ความเข้าใจถึงลักษณะ วิธีการ และกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิ จกรรม ซึ่ งมีแบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้ างและแนว
ทางการสนทนากลุ่มเป็ นเครื่ องมือ ร่ วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
มีพ้ืนที่ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล คือบ้านโคกล่าม หมู่ 3 และบ้านแสงอร่ าม หมู่ 11 ตาบลกุดหมากไฟ อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่ ง เป็ นพื้นที่ ดาเนิ นงานโครงการบริ หารจัดการน้ าอย่างยัง่ ยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่ได้บูรณาการหน่วยงานต่างๆ มาร่ วมดาเนิ นงานเป็ นจานวนมาก และเป็ นพื้นที่ที่มีหน่วยงาน
มาช่วยเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนทั้ง 2 ชุมชน ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วน
ในการสนับสนุนการดาเนิ นงานและเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่มูลนิ ธิปิดทองหลังพระ
สื บสานแนวพระราชดาริ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักพัฒนากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลกุดหมากไฟ รวมทั้งสิ้นจานวน 35 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการตรวจสอบ และการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา ทาการนาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analysis Description)
และนาเสนอตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
ผลการวิจยั
จากการศึ กษา พบว่า หมู่บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม เป็ นชุ มชนชนบทอี สาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ การ
ปกครองของเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แต่เดิ มนั้นทั้งสองหมู่บา้ นเป็ นชุมชน
เดียวกันแต่ดว้ ยจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ.2539 จึงแยกหมู่บา้ นออกเป็ น 2 หมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง
และการบริ หารงบประมาณในการพัฒนาหมู่บา้ น อย่างไรก็ตามประชาชนทั้ง 2 หมู่บา้ นนี้ ยังคงติดต่อสัมพันธ์กนั และ
ดารงชีวิตโดยมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ช่วยเหลือพึ่งพากันอยูเ่ สมอ ในปี พ.ศ.2546 หมู่บา้ นได้รับพระราชทาน “โครงการ
อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย” ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับเป็ นโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ และได้ป รั บ ปรุ ง แล้วเสร็ จ ในปี พ.ศ. 2551 แต่ ย งั ไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่า งเต็ ม
ประสิ ทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีระบบส่งน้ าและระบบการบริ หารจัดการน้ า ด้วยสภาวะความแห้งแล้ง และการขาดแคลน
น้ า ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่อพยพไปขายแรงงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ เมื่อเสร็ จสิ้นฤดูกาลทานา
ในปี พ.ศ. 2553 มู ล นิ ธิ ชัย พัฒ นาจึ งเสนอต่อ คณะกรรมการมูล นิ ธิ ปิดทองหลัง พระฯ ให้พิ จ ารณาอนุ มตั ิ
ปรับปรุ งและพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย และมีมติอนุมตั ิให้ดาเนินงานโครงการ ภายใต้ชื่อ “โครงการบริ หารจัดการน้า
อย่ างยั่งยืนอ่ างเก็บน้าห้ วยคล้ ายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ระดับชุมชน ขยายผลสู่ จงั หวัดและ
ประเทศ เป็ นต้นแบบการพัฒนารู ปแบบใหม่ที่มีแนวคิด “ทาเล็ก ประหยัด ขยายผลเร็ วในวงกว้าง และได้ประโยชน์
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สูงสุด” ริ เริ่ มดาเนินโครงการฯ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 บูรณาการการดาเนินงานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานสื บสาน
แนวพระราชดาริ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น
กรมการปกครององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ มูลนิธิชยั
พัฒนา มูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (SCG) และมหาวิทยาลับราชภัฏอุดรธานี
โครงการฯ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในชุมชน โดยเริ่ มจากการ
ปรับปรุ งและซ่อมแซมเพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย จากนั้นก่อสร้างระบบกระจายน้ าโดยต่อท่อจากอ่างเก็บน้ า
เข้าสู่ แปลงนาเกษตรกร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ในช่วงฤดูแล้งหรื อหลังการทานา ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านดาเนิ นชี วิต
แบบพอเพียง ด้วยการทาเกษตรผสมผสาน ทากิจกรรมเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหลังนา พร้อมทั้งส่งเสริ มการรวมกลุ่ม ร่ วม
แรง ร่ วมใจทาธุรกิจเล็กๆ ก่อให้เกิดเป็ นกลุ่มอาชีพ กองทุน และองค์กรชุมชน ซึ่ งผูว้ ิจยั เรี ยกว่า กลุ่มกิจกรรมในชุมชน
ทั้งสิ้ น 10 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนหมู กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ กองทุนปุ๋ ย กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนเมล็ดพันธุ์ผ ัก
และพืชหลังนา กองทุนการตลาด กองทุนเมล็ดพันธุ์ขา้ ว กองทุนกลุ่มผูใ้ ช้น้ า กองทุนเป็ ด และกองทุนโรงสี ขา้ วชุมชน
ซึ่ งมีมูลนิ ธิปิดทองหลังพระฯ เป็ นหน่วยงานหลักในการเอื้ออานวย ผลักดัน และสนับสนุนกิจกรรม หรื อเรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า เป็ น “พี่เลี้ยง” ให้กบั ชาวบ้าน นับเป็ นจุดเริ่ มต้นกระบวนการพัฒนาและกระบวนการเรี ยนรู ้ของคน กลุ่ม/องค์กร
ในหมู่บา้ นโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม
ภายหลังการพัฒนาในพื้นที่ ผ่านไป 3 ปี ทาให้ชาวบ้านมี ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ น เพราะมี น้ าที่ สามารถทา
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทาให้มีรายได้เสริ มจากการขายสิ นค้าทางการเกษตรและการรวมกลุ่มบริ หารจัดการด้านการ
ผลิต แปรรู ป และการตลาด จนสามารถปลดหนี้สินได้บา้ ง แต่มิติสงั คมและวัฒนธรรมในชุมชนกลับถดถอยลง เช่น การ
แตกความรักความสามัคคี เกิดความขัดแย้งแตกแยก การช่วยเหลือพึ่งพากันลดน้อยลง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิ
มัน่ พัฒนาจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกระบวนการเรี ยนรู ้และการพัฒนาให้แก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน ผ่าน
“โครงการวิจยั และพัฒนาเรื่องการเสริมสร้ างกระบวนการเรียนรู้และความเข้ มแข็งของชุมชนสู่ คณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
เศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดการช่วยเหลือพึ่งพากัน ลดการพึ่งพาจากภายนอก เกิ ดคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีการดาเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับปั จเจกบุคคล กลุ่ม และชุมชน ดาเนิ นการถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 ปี ซึ่ งนับเป็ นการยกระดับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาในชุมชนให้
เข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้บูรณาการการดาเนิ นงานร่ วมกับโครงการบริ หารจัดการน้ าอย่างยัง่ ยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ปั จจุบนั มี 9 กลุ่ม ซึ่ งเป็ นกลุ่มเดิมที่เกิดจากการหนุ น
เสริ มของมูลนิ ธิปิดทองหลังพระฯ จานวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กองทุ นศึ กษาดู งาน กองทุ นเมล็ดพันธุ์ผกั และพืชหลังนา
กองทุนการตลาด กองทุนเมล็ดพันธุ์ขา้ ว กองทุนกลุ่มผูใ้ ช้น้ า กลุ่มวิสาหกิ จโรงสี ขา้ วชุมชน และกองทุนปศุสัตว์ (ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากการสรุ ปบทเรี ยนการดาเนิ นงานร่ วมกันของกองทุนหมู กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ และกองทุนเป็ ด ว่ามี
ลักษณะการดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน มีคณะกรรมการทับซ้อนกัน และบางกลุ่มมีการดาเนินงานในลักษณะขาดทุน จึง
ยุบรวมทั้ง 3 กลุ่มเป็ นกลุ่มเดียว คือ กองทุนปศุสตั ว์) และมีกลุ่มที่เกิดจากการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่จากการหนุน
เสริ มของคณะวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการวิจยั และพัฒนาเรื่ องการเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้และ
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรม จริ ยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าข้าวกล้อง
รวมจานวนกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ ามในปั จจุบนั ทั้งสิ้น 9 กลุ่ม ซึ่งมีลกั ษณะการดาเนินงาน
แตกต่างกันออกไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของแต่ละกลุ่ม
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สาหรับการศึกษาถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มกิ จกรรมในชุมชน พบว่ามีหลายลักษณะ ได้แก่ การเรียนรู้
จากการแก้ ไขปัญหาในชีวติ จริง ทั้งในระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหา
และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม และพัฒนาชุ มชน โดยพบว่า ระดับปั จเจกบุคคล มี
“ปั ญหาปากท้อง” เช่น ต้นทุนในการผลิตสู ง ผลผลิตตกต่าและไม่มีคุณภาพ รายจ่ายในครัวเรื อนสู ง และมีหนี้สิน แต่ได้
เกิดการเรี ยนรู ้และการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรมาปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อให้มีแหล่ง
อาหารในครัวเรื อนและมีรายได้เสริ ม ดังที่สมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้กล่าวว่า “...ปั ญหาสาหรั บชาวบ้ านกะเป็ น
เรื่ องปากเรื่ องท้ องนี่ล่ะ เงินบ่ พอใช้ แน่ เป็ นหนีแ้ น่ ขายข้ าวบ่ พอสิ ได้ เงินเพราะว่ าผลผลิตบ่ ดี แต่ ก่อนแม่ เฮ็ดนาอย่ างเดียว
เดี๋ยวนีเ้ ปลีย่ นมาปลูกพืชหลายชนิด หั วนาสิ ปลูกมันสาปะหลัง ตรงกลางขุดสระแล้ วกะปลูกผักสวนครั ว นาที่เหลือส่ วน
ั ญา ฉิ มลี, สนทนากลุ่ม
หนึ่ งกะปลูกข้ าวไว้ กิน อีกส่ วนหนึ่ งปลูกอ้ อย กะดีขึน้ บ่ ถึงกับรวย แต่ กะพออยู่พอกิน...” (สุ กญ
2560) ระดับกลุ่ม มีปัญหาด้านการบริ หารจัดการทั้งด้านงาน เงิ น คน และวัสดุอุปกรณ์ เช่น ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
สมาชิ ก ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ ขาดแคลนเงิ น ทุ น หมุ น เวีย นในกลุ่ ม ไม่ มี แ หล่ ง จ าหน่ า ยผลผลิ ต และไม่ มี ส ถานที่
ดาเนิ นงานกลุ่ม เป็ นต้น มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยจัดประชุมกลุ่ม ร่ วมวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และร่ วมแลกเปลี่ยนระดม
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา นาไปสู่ การกาหนดแนวทาง กิ จกรรม และวิธีการแก้ไขปั ญหาของกลุ่ม ใน
ระดับชุมชน เป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่และคนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็ นปั ญหาที่ควรได้รับการ
แก้ไข เช่น ปั ญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ า ปั ญหาการขาดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ปั ญหาขยะ
ปั ญหาสุ ขภาพและการบริ โภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เป็ นต้น ในการวิเคราะห์ปัญหาจะทาผ่านเวทีประชุม เวทีประชาคม
หรื อเมื่อมีการรวมตัวของชาวบ้านในงานสาคัญต่างๆ ของหมู่บา้ น เช่น กิจกรรมทาความสะอาดหมู่บา้ น กิจกรรมสาคัญ
ทางศาสนา และงานบุญประเพณี ของชุมชน ดังที่ ผูน้ าชุมชนเล่าให้ฟังว่า “...แต่ ก่อนนิ บ้านเฮาแห้ งแล้ ง ดิ นเป็ นลูกรั ง
แม้ แต่ หญ้ ากะบ่ ขึน้ มีอ่างเก็บนา้ กะใช้ บ่ได้ เพราะบ่ มรี ะบบส่ งนา้ คนในหมู่บ้านกะเลยอพยพไปเฮ็ดงานต่ างประเทศ พอมี
นา้ มาเฮ็ดการเกษตรกะมีปัญหาแย่ งกันใช้ นา้ ปั ญหาสารเคมี ดินเสื่ อมโทรม มีกลุ่มกะมีความขัดแย้ งแตกสามัคคี แต่ กะ
พยายามแก้ แก้ ได้ แน่ บ่ได้ แน่ กะค่ อยๆ เรี ยนรู้ กันไป...” (สุดใจ เจริ ญสุข และเสวต จันทร์หอม, สัมภาษณ์ 2559)
การเรี ยนรู ้ในลักษณะต่อมา คือ การเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัตจิ ริง การเรี ยนรู ้ที่มาจากปั ญหาของปั จเจกบุคคล
กลุ่มและชุมชน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการปรึ กษาหารื อถึงปั ญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข จนในหลายๆ
ครั้งนาไปสู่ การรวมตัวทากิ จกรรมร่ วมกัน ลงมือปฏิ บตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อตอบสนองความต้องการของกลุ่มและ
ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลุ่มลงมือปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของคนในชุมชน ดังที่ประธาน
กลุ่มกองทุนการตลาดเล่าให้ฟังว่า “...ชาวบ้ านเคยประสบปั ญหาสารเคมีตกค้ างในร่ างกาย บางคนกะผื่นขึน้ เมื่อยง่ าย
บางคนไหลตายช่ วงนั้นต่ อกัน 3 4 ศพ ชาวบ้ านกะเลยคิ ดว่ าน่ าจะเป็ นเพราะสารเคมีที่เฮาใช้ ปลูกข้ าวปลูกผัก เลยได้ มา
รวมตัวกันปลูกผักปลอดสารพิษ เฮ็ดแปลงรวม เอาแฮงเอาอุปกรณ์ มาซอยกัน เปลีย่ นเวรกันไปหดนา้ ใส่ ปุ๋ย ฮอดยามเก็บ
กะเอาไปขายให้ คนในหมู่บ้าน ได้ เงิ นมากะเอามาแบ่ งกัน...” (ทองสุ ข เสนาอุดร, สนทนากลุ่ม 2560) การเรียนรู้ แบบมี
ส่ วนร่ วมด้ วยกระบวนการกลุ่ม เป็ นอีกลักษณะการเรี ยนรู ้หนึ่ งที่สาคัญ พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ การรวมกลุ่มเรี ยนรู้ ที่มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ ละกลุ่ม โดยกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมเรี ยนรู ้คือกรรมการและสมาชิกของแต่ละกลุ่มเป็ นหลัก ซึ่ งจะ
กระทาผ่านเวที ประชุ มกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี การเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างออกไปตามบริ บทการดาเนิ นงานของแต่ละกลุ่ม
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มกองทุนผูใ้ ช้น้ า ร่ วมกันเรี ยนรู ้ในเรื่ องการวางแผนจ่ายน้ าในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับชนิ ดพืช
หลังนาที่ชาวบ้านปลูก การพูดคุยถึงประสิ ทธิภาพอ่างเก็บน้ าและปั ญหาอ่างเก็บน้ า เช่น อุปกรณ์ชารุ ด อ่างเก็บน้ าตื้นเขิน
ฝายพวงชารุ ด เป็ นต้น หรื อ กลุ่มกองทุนศึกษาดูงาน มีการเรี ยนรู ้ในเรื่ องการวางแผนนาวัตถุดิบในชุมชนมาประกอบ
อาหาร การปรับปรุ งคุณภาพและรสชาติอาหารสาหรับต้อนรับคณะศึ กษาดูงานให้อร่ อย สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ น่ า
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รับประทาน เป็ นต้น อีกลักษณะหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มเรี ยนรู้ ตามความสนใจ เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันของคนในชุมชนที่
ไม่ได้คานึงถึงการเป็ นสมาชิกภาพของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ยดึ ความสนใจในเรื่ องนั้นๆ เป็ นสาคัญ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็ นอยูห่ รื อปากท้องของชาวบ้านโดยตรง เช่น การรวมกลุ่มเรี ยนรู ้เรื่ องการเลี้ยงจิ้งหรี ด และการรวมกลุ่ม
เรี ยนรู ้เรื่ องการปลูกกล้วยหอม เป็ นต้น โดยจะมีบุคคลในชุมชนที่เป็ นต้นแบบรู ปธรรมความสาเร็ จเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้
แนะนาวิธีการ ให้คาปรึ กษา สาธิตให้ดู เพื่อให้เพื่อนสมาชิกในชุมชนได้นาไปปฏิบตั ิตาม
นอกจากนี้ กลุ่มกิจกรรมในชุมชน ยังมี การเรียนรู้ และทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ าย ทั้งเครื อข่ ายภายในชุมชน
โดยทั้ง 9 กลุ่ม มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ผ่านเวที ประชุมติดตามการดาเนิ นงาน ซึ่ งจะจัดขึ้นในทุก 3
เดื อน ใช้ชื่อว่า “เวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กลุ่มเข้ มแข็งช่ วยกลุ่มอ่ อนแอ” เพื่อให้แต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดาเนิ นงาน หรื อนาเสนอปั ญหาด้านการบริ หารจัดการและปั ญหาอื่นๆ ของกลุ่ม เพื่อที่กลุ่มอื่นๆ จะได้ร่วมอภิปรายและ
ร่ วมหาแนวทางแก้ปัญหา หรื ออาจระดมแรงงาน ทรัพยากร เงินทุน เพื่อมาดาเนินกิจกรรมและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ดังที่
ผูน้ าชุมชนกล่าวว่า “...ความจาเป็ นของกลุ่มที่เฮาตั้งขึน้ มาก็เพื่อความเข้ มแข็งของชุมชน แล้ วกะเพื่อแบ่ งเบาภาระของ
แต่ ละฝ่ าย เฮาสามารถบริ หารจัดการร่ วมกันได้ มีการลงขันมีการร่ วมทุน มีเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ นากัน 3 เดือนเถื่อ ให้ มา
รายงานผลการเฮ็ ดงาน กลุ่มใด๋ มีปัญหากะเอามาเว้ ากัน สิ ได้ ซอยกันแก้ ไข...” (สุ ดใจ เจริ ญสุ ข และเสวต จันทร์ หอม,
สัมภาษณ์ 2559) และเครื อข่ ายภายนอกชุมชน หมู่บา้ นโคกล่ามและบ้านแสงอร่ ามเป็ นพื้นที่ ตน้ แบบการเรี ยนรู ้ การ
บริ หารจัดการน้ าและการบริ หารจัดการกลุ่มอาชีพร่ วมกัน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทาให้มีองค์กรชาวบ้าน
หน่ วยงานต่างๆ ทัว่ ประเทศรวมถึงต่างประเทศเข้ามาศึ กษาดูงานเป็ นจานวนมาก ที่ ผ่านมากว่า 190 คณะ 17,048 คน
เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ทาให้เห็นเจตคติ ความรู ้สึกนึ กคิด แนวคิด เทคนิ ค วิธีการทางาน ซึ่ งมีลกั ษณะ
ทั้งเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับ เกิดการผสมผสานความรู ้ภายในกับภายนอก และสามารถนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของ
ตนเองได้
กลุ่มกิจกรรมในชุมชน ยังมีการใช้ สื่อเพื่อเสริมสร้ างการเรียนรู้ เพื่อกระตุน้ ความคิด สร้างความเข้าใจที่ชดั เจน
และให้ ก ารเรี ย นรู ้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น มี ท้ ัง สื่ อ จากภายนอกชุ ม ชนและสื่ อ ภายในชุ ม ชนผสมผสานกัน ไป
ประกอบด้วย สื่ อบุคคล เป็ นการถ่ายทอดทัศนคติ ความรู ้ ความเข้าใจของบุคคลผ่านการพูด การอธิ บาย และปฏิบตั ิให้
เห็นเป็ นแบบอย่าง ได้แก่ บรรพบุรุษ ผูน้ าและผูร้ ู ้ เพื่อนบ้านหรื อคนในชุมชน และพระสงฆ์ ยกตัวอย่างเช่น การเรี ยนรู ้
วิถีการทาเกษตรจากบรรพบุรุษ การเรี ยนรู ้แนวคิดและวิธีการทางานพัฒนาชุมชนจากผูน้ า หรื อการเรี ยนรู ้ การทาเกษตร
อินทรี ยจ์ ากเกษตรกรตัวอย่างในชุมชน เป็ นต้น สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ ไวนิล แผนที่ ปฏิทิน
กิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น ปฏิทินการเปิ ด-ปิ ดน้ าของกลุ่มกองทุนผูใ้ ช้น้ า หนังสื อ/คู่มือการทาเกษตร และไวนิลโครงสร้าง
การดาเนิ นงานของกลุ่มต่างๆ เป็ นต้น สื่ อวีดิทัศน์ ทั้งที่นาวีดิทศั น์ความสาเร็ จจากภายนอกชุมชนมาถ่ายทอดให้คนใน
ชุมชนเรี ยนรู ้ และการบันทึ กวีดิทศั น์บทเรี ยนการดาเนิ นงานของกลุ่มกิ จกรรมในชุมชนไปเป็ นบทเรี ยนให้กบั ชุมชน
อื่นๆ สื่ อต่อมาคือ สื่ อพืน้ บ้ าน โดยใช้ภาษาถิ่นอีสาน ผญา เรื่ องเล่าหรื อ “นิ ทานก้อม” การร้องหมอลา และพิธีกรรมใน
ประเพณี วฒั นธรรมเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ และเนื่ องจากปั จจุบนั มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้นจึงมีการใช้สื่อออนไลน์
เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น การค้นหาวิธีการทาประตูก้ นั น้ าจากกูลเกิ้ ล
การศึกษาวิธีการทาน้ าหมักชีวภาพจากยูทูป เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีสื่อ/เครื่ องมือทางวิชาการอื่นๆ เช่น แบบสารวจ แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม PowerPoint มาช่วยเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนด้วย
ในส่ วนของวิธีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน มีการเรียนรู้ จากการสั งเกตผ่านตา หู จมูก ลิ้น และกาย
จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ อ ยู่ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ วิ ถี ก ารผลิ ต ของกลุ่ ม ยกตัว อย่า งเช่ น สั ง เกตการงอกและการ
เจริ ญเติบโตของพืชผักที่ปลูก สังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า ซึ่ งเป็ นการสังเกตผ่านดวงตา หรื อ
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การสังเกตผ่านลิ้น เช่น การชิมรสน้ าข้าวกล้อง กล้วยตากแสงอาทิตย์ แหนมหมู และข้าวเกรี ยบฟักทอง เป็ นต้น และมี
การเรี ยนรู้ จากการอ่ าน เช่น อ่านหนังสื อเกี่ ยวกับการทาเกษตร คู่มือการปศุสัตว์ อ่านเอกสารวิชาการที่แจกให้ในเวที
อบรม อ่านกฎระเบียบ และอ่านรายงานการประชุมกลุ่ม อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางรายกล่าวว่า “...บ่ ค่อยอ่ านดอก
เพราะว่ าอ่ านหนังสื อบ่ ค่อยออก แม่ จบแค่ ป.4 เน้ นฟั ง เน้ นเบิ่งบ่ เข้ าใจม่ องใด๋ กะถามเพิ่น แล้ วกะลงมือเฮ็ดเอง เข้ าใจกว่ า
อ่ าน...” (สุรีพร ชื่นใจจัง (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 2561) ซึ่งข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การอ่านเป็ นอุปสรรคต่อ
การเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนบางคน เนื่องจากได้รับการศึกษาเพียงระดับชั้นประถามศึกษาปี ที่ 4 เท่านั้น จึงเน้นการเรี ยนรู ้
จากการสังเกต การฟัง การถาม และการปฏิบตั ิดว้ ยตนเองมากกว่า นอกจากนี้ ยงั ได้เรียนรู้ จากการฟั งและการถาม เป็ น
เรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานกลุ่ม วิถีการดาเนิ นชี วิต เรื่ องที่ สนใจหรื อเรื่ องทัว่ ไป เช่น การฟั งและซักถามในที่
ประชุม การซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยขณะไปศึกษาดูงาน การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ การฟังและการถามเป็ นการสื่ อสาร
2 ทาง ดังนั้นจึงมีท้ งั ผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง และในบางครั้งหากผูฟ้ ังเกิดข้อสงสัยก็จะตั้งคาถามเพื่อให้ผพู ้ ูดคลายความสงสัยนั้น
การเรียนรู้ จากการทดลองทา ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่มกิจกรรมใช้ในการเรี ยนรู ้ ทั้งการทดลองทาด้วยตนเองและการเรี ยนรู ้
จากผูอ้ ื่นและนาความรู ้มาทดลองปฏิบตั ิให้เกิดผลด้วยตัวเอง เช่น การทดลองแก้ไขปั ญหาเพลี้ยในพืชผัก ด้วยการฉี ดพ่น
น้ าหมักชีวภาพตามระยะการเติบโตของพืช ดังที่สมาชิกกลุ่มปลูกพืชหลังนา เล่าให้ฟังว่า “...ปั ญหาของการเฮ็ดเกษตร
กะคื อเพลีย้ เฮาต้ องสั งเกตว่ าเพลีย้ มันสิ กิน ยามใด๋ คื อช่ วงระยะใบออกมา 3-4 ใบ กะแก้ ปัญหาคื อเอานา้ หมักมาฉี ดก่ อน
รอบแรก รอบที่สองคื อตอนมันกาลังสิ ออกดอกเป็ นหมากน้ อยๆ กะเอานา้ หมักมาไล่ อีก ลองไล่ เบิ่ งก่ อนถ้ าบ่ หายกะฉี ด
ไล่ อีก บาดนิเฮาฮู้ แล้ ว ต่ อไปกะฉี ดลัดไว้ เลย ก่ อนเพลีย้ มันสิ ลง ช่ วงออกใบกับช่ วงเป็ นดอก...” (สมัย จงกลนี, สัมภาษณ์
2561) จะเห็ นว่าการเรี ยนรู ้จากการทดลองทาดังกล่าว มีจุดเริ่ มต้นจากการสังเกต จากนั้นทดลองทาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่ ง
กลายมาเป็ นวิธีการป้ องกันแทนการแก้ไขปั ญหาเพลี้ยในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตามจากการสังเกต พบว่า วิธีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนไม่ได้ใช้วธิ ีการใดวิธีการหนึ่งเพียง
วิธีการเดี ยว แต่จะเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานทั้งการสังเกต การฟั ง การถาม เพื่อทาความเข้าใจ และนากลับมา
ทดลองทาซ้ าๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหรื อองค์ความรู ้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปั ญหาหรื อความต้องการของตนเอง
สาหรับกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิ จกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม พบว่า มี 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นที่หนึ่ง การวิเคราะห์ ปัญหาในชุ มชน โดยจะจัดประชุมหรื อจัดประชาคมผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูน้ า
ชุ ม ชน ผู ้น าและสมาชิ ก กลุ่ ม กิ จ กรรมในชุ ม ชน ชาวบ้า นทั่ว ไป และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาร่ ว มรั บ ฟั ง
แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น ถึงสภาพปั ญหาของกลุ่มหรื อชุมชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนในกลุ่มและชุมชน
ซึ่ งทาให้เห็ นสภาพปั ญหาที่ เป็ นจริ ง ทาให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนตระหนักในปั ญหา อันจะนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านต่อไป ขั้นที่สอง ค้ นหาผู้สนใจเข้ าร่ วมเรี ยนรู้ โดยเน้นบุคคลที่ มีความสมัครใจ
ตระหนักในปั ญหา หรื อสนใจอยากแก้ไขปั ญหาของกลุ่มและชุ มชน วิธีการค้นหาผูส้ นใจเข้าร่ วมเรี ยนรู ้ ใช้วิธีการ
สอบถามในเวที ประชุ ม หรื อเวที ประชาคม สอบถามผ่านผูน้ าชุ มชน หรื อทาบทามบุ คคลที่ มีวีถีการดาเนิ น ชี วิต ที่
เกี่ยวข้องกับปั ญหานั้นๆ โดยตรง เช่น เป็ นผูท้ ี่ประสบกับปั ญหาสารเคมีจากการทาเกษตร เป็ นกลุ่มที่ประสบปั ญหาการ
บริ หารจัดการ หรื อเป็ นเกษตรกรที่ประสบปั ญหาการแย่งใช้น้ า เป็ นต้น ขั้นทีส่ าม ระบุปัญหาและความต้ องการ ในขั้นนี้
จะเป็ นการกาหนดและวิเคราะห์ปัญหาแบบเจาะลึกให้เห็นถึงที่มาที่ไปหรื อสาเหตุของปั ญหา ขอบเขตความรุ นแรงของ
ปั ญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคล กลุ่ม/องค์กร และชุมชน ซึ่ งจะนาไปสู่ การจัดลาดับความสาคัญหรื อความรุ นแรง
ของปั ญหา และคัดเลือกปั ญหามาทาการแก้ไข
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ก่อนที่จะมีการแก้ไขปั ญหาในบางครั้งต้องพัฒนาศักยภาพและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มคนที่
จะมาดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเสี ยก่อน ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ขั้นที่สี่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่ งการออกแบบ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้จะคานึ งถึงปั ญหาในเรื่ องนั้นๆ เป็ นสาคัญ มีหลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การจั ดอบรม มีท้ งั การจัด
อบรมธรรมดาทัว่ ไป และการจัดอบรมแบบปฏิบตั ิการ เช่น การจัดอบรมเรื่ องการบริ หารจัดการการเงินและการบัญชี
หรื อการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ซึ่ งช่วยให้คณะกรรมการและสมาชิกของ
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนมีความรู ้เพิ่มขึ้น เปิ ดโลกทัศน์และพัฒนาทักษะ/ความสามารถให้เพิ่มขึ้น การจัดศึ กษาดูงาน เป็ น
การออกไปเรี ยนรู ้นอกชุมชน ในพื้นที่รูปธรรมที่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งพื้นที่เรี ยนรู ้น้ นั จะปฏิบตั ิงานคล้ายคลึงกับชุมชน
บ้านโคกล่ามแสงอร่ าม เช่น เป็ นชุมชนที่ มีการบริ หารจัดการกลุ่ม/องค์กร เป็ นชุมชนที่มีการบริ หารจัดการโรงสี ขา้ ว
หรื อเป็ นชุมชนที่มีกระบวนการด้านการผลิต การแปรรู ป และการตลาด เป็ นต้น ทาให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้เรี ยนรู ้
ถึงวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ และมีบทเรี ยนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการหรื อแก้ไขปั ญหากลุ่มได้ การเรี ยนรู้ และฝึ ก
ปฏิ บัติในพืน้ ที่รูปธรรมความสาเร็ จ โดยการส่ งตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ไปเรี ยนรู ้ในพื้นที่น้ นั ๆ แบบใกล้ชิด ใช้
ระยะเวลาต่อเนื่ องยาวนาน ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 2 เดือน มีการเรี ยนรู ้ท้ งั จากทฤษฎี และการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เช่น การส่ ง
ตัวแทนกลุ่มกองทุนเป็ ดไปเรี ยนรู ้วธิ ีการเลี้ยงเป็ ดที่ฟาร์มปนัดดา อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็ น
การเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความชานาญแล้ว ยังได้ ‘สิ่ งของ’ กลับมาใช้จริ งในชุมชน เช่น การซื้อลูกเป็ ดมาเลี้ยงในชุมชน
เป็ นต้น การเชิ ญวิทยากรมาเสริ มความรู้ ในพืน้ ที่ ซึ่ งจะมีการอธิ บายเนื้อหาวิชากร และการสาธิ ตวิธีการ เช่น การแปรรู ป
แหนมหมูและไส้กรอกอีสาน การทากล้วยตากแสงอาทิตย์ และการทาน้ าข้าวกล้องสู ตรต่างๆ เป็ นต้น และการทาวิจัย
แก้ ไขปั ญหาชุมชน 3 เรื่ อง ได้แก่ การวิจยั เรื่ องแนวทางการจัดการน้ าตามแนวท่อชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่ าม การวิจยั
เรื่ องแนวทางการจัดการองค์กร/ คนในชุมชน การวิจยั เรื่ องแนวทางการแก้ไขปั ญหาสารเคมีในชุมชน โดยใช้รูปแบบ
การวิจยั ท้องถิ่นและการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีนกั วิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นพี่เลี้ยง ผูน้ าและตัวแทน
กลุ่มกิจกรรมในชุมชนเป็ นนักวิจยั หรื อ ‘นักซอกค้น’ เริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาโจทย์และเค้าโครงวิจยั
การพัฒนาเครื่ องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรมแก้ไขปั ญหาชุมชน และ
การจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนกับกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ
สาหรับกระบวนการเรี ยนรู ้ข้ นั สุดท้ายของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม คือ ขั้นทีห่ ้ า
การนาความรู้ มาประยุกต์ ใช้ โดยพบว่า กลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้นาความรู้ มาใช้ พัฒนา/ปรั บปรุ งการดาเนิ นงานกลุ่ม
เช่น การกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงานใหม่ การปรับโครงสร้างกลุ่ม การปรับปรุ งกฎระเบียบหรื อข้อตกลงของกลุ่ม
การปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าข้าวกล้อง ได้นาความรู ้เกี่ยวกับ
วิธีการทาให้น้ าข้าวกล้องมี อายุการบริ โภคและการเก็บรักษาที่ ยาวนานขึ้น โดยการพาสเจอร์ ไรส์ แบบง่ายๆ หรื อที่
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าข้าวกล้องเรี ยกว่า “การน็อคน้ าแข็ง” ซึ่ งได้รับความรู ้จากการศึกษาดูงานจากกลุ่ม
วิสาหกิ จชุมชนข้าวกล้องอินทรี ยบ์ า้ นหนองแซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มาปรับใช้กบั การผลิตและแปรรู ป
น้ าข้าวกล้องของกลุ่ม เป็ นต้น และนาความรู้ มาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาชุมชน โดยการกาหนดกิจกรรม แผนปฏิบตั ิงาน
หรื อโครงการแก้ไขปั ญหาชุมชน ซึ่ งจะกระทาผ่านเวทีประชุมร่ วมกันของผูน้ าชุมชน คณะกรรมการและสมาชิ กกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชน รวมถึงชาวบ้านทัว่ ไป มีการระบุปัญหา-สาเหตุ กาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปั ญหา
สารเคมีในการทาเกษตรของคนในชุมชน โดยค้นหาเกษตรกรแกนนา 10 คน จัดทาแปลงสาธิ ตการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ย
ชีวภาพและสารอินทรี ย ์ พัฒนาสู ตรสารอินทรี ยก์ าจัดศัตรู พืชและกาจัดหญ้า จัดเวทีสร้างการรับรู ้และรณรงค์ให้คนใน
ชุมชนลดใช้สารเคมี และขยายผลโดยการชักชวนคนในชุมชนมาทาเกษตรอินทรี ย ์ ในลักษณะแกนนา 1 คน ต่อเพื่อน
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บ้าน 1 คน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี การนาความรู้ มาประยุกต์ ใช้ ในวิ ถีการเกษตรของปั จเจกบุคคล ยกตัวอย่างเช่ น
การศึกษาดูงานเรื่ องการทาหลุมพอเพียงของตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เพื่อแก้ไขปั ญหาสารเคมีในชุมชน ซึ่ งตาม
หลักการทาหลุมพอเพียงแล้วต้องมีการปลูกไม้ยนื ต้นที่สามารถขายได้ในอนาคต เช่น ยางนา มะค่าแต้ สัก ประดู่ เป็ นต้น
แต่เมื่อตัวแทนกลุ่มกิ จกรรมในชุมชนได้นาความรู ้มาทดลองปฏิ บตั ิ จริ งในพื้นที่ ก็เกิ ดความกริ่ งเกรงว่าหากปลูกพืช
ดังกล่าว ในอนาคต 10-20 ปี จะต้องเสี ยพื้นที่นาเป็ นพื้นที่ป่า จึงได้ประยุกต์องค์ความรู ้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเอง โดยปลูกพืชยืนต้นที่มีอายุไม่นานนักทดแทนพืชยืนต้นดังกล่าว เช่น มะละกอ กล้วย เพกา แค ขนุน เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ต ามกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม กิ จ กรรมในชุ ม ชนบ้า นโคกล่ า มและบ้า นแสงอร่ า ม เป็ นการ
ผสมผสานวิธีการเรี ยนรู ้ และองค์ความรู ้ที่เกิ ดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของคนในชุมชน และการหนุ นเสริ มของ
บุคคล/หน่วยงาน/องค์กรพัฒนาภายนอก ผ่านกระบวนการทางาน การพัฒนา และการเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้
ยกตัวอย่างหน่ วยงานและบทบาทของหน่วยงานที่มีส่วนในการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิ จกรรมในชุมชน เช่น
มูลนิ ธิปิดทองหลังพระฯ มูลนิ ธิมนั่ พัฒนา เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ กรมชลประทาน สานักงานเกษตรและสหกรณ์
อาเภอหนองวัวซอ สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็ นต้น
ซึ่ งบทบาทของหน่วยงานต่างๆ จาแนกตามลักษณะการดาเนินงานแล้ว พบว่า มีบทบาทนักพัฒนา คือ กระตุน้ ให้คนใน
ชุมชนได้มองเห็ นถึงปั ญหา สาเหตุของปั ญหา มองเห็ นศักยภาพของชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา จนนาไปสู่
กิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาให้เกิดกลุ่ม/องค์กรเพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบน้ านาน้ าเข้าแปลงนาเพื่อ
แก้ไขปั ญหาคุณภาพชี วิต เป็ นต้น บทบาทของการเป็ นผู้เอื้ออานวย ในการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้กาลังใจ
ประสานงาน เอื้ออานวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อประโยชน์ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน บทบาทในการเป็ นผู้สนับสนุน
การเรี ยนรู้ ให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่การตั้งคาถามให้รู้จกั วิเคราะห์ปัญหา การออกแบบเนื้ อหาและ
วิธีการเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่กลุ่มกิจกรรมในชุมชน และการจัดทาสื่ อเพื่อเสริ มสร้าง
การเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ยงั มีบทบาทของนักวิจัย โดยแสวงหาความรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อมุ่งแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชน
เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารศึ ก ษาวิเ คราะห์ ชุ มชน การออกแบบแผนแก้ไ ขปั ญหาชุ ม ชน การปฏิ บัติก ารแก้ไขปั ญ หาชุ มชน การ
ประเมินผล และได้ชกั ชวนคนในชุมชนที่สนใจเข้ามาร่ วมเป็ นนักวิจยั ด้วย ทั้งนี้บทบาทที่กล่าวมานั้น มิได้หมายความว่า
เป็ นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งเท่านั้น กล่าวคือ หน่วยงานหนึ่งๆ อาจจะกระทาทั้ง 4 บทบาท หรื อกระทาบทบาท
ใดบทบาทหนึ่ งก็ได้ โดยที่ บทบาทเหล่านี้ มิได้แยกออกจากกันโดยสิ้ นเชิ ง แต่ในกระบวนการทางานอาจมีบทบาทใด
บทบาทหนึ่งเป็ นบทบาทหลัก และมีบทบาทอื่นๆ เป็ นบทบาทเสริ ม
จะเห็นว่าการเรี ยนรู ้ของกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ทั้งที่เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ใน
ลักษณะกลุ่มและเครื อข่าย การเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้จากหน่วยงานหรื อนักพัฒนาภายนอก เป็ นกระบวนการที่
เกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน ช่วยให้เกิดการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ อันจะนาไปสู่ การพึ่งพาตนเองของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
และความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ตาบลกุดหมาก
ไฟ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่มกิจกรรมในชุมชนมีการเรี ยนรู ้จากการแก้ไขปั ญหาในชี วิตจริ ง ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องปั จเจกบุคคล กลุ่ม และชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ปั ญหารายได้ไม่เพียงพอ
ปั ญหาการบริ หารจัดการกลุ่ม และปั ญหาความขัดแย้งในชุมชน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ พจน์ แสงเงิ น และคณะ
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(2546) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุ ตตัก๊ วาในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ว่า การ
เรี ยนรู ้ของชุมชนเกิดจากสภาพปั ญหาในวิถีชีวติ และความต้องการปั จจัยพื้นฐานในการดารงชีวติ ของคนในชุมชน และ
สอดคล้องกับสมพันธ์ เตชะอธิ ก และคณะ (2543) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้ขององค์กรชุมชนเพื่อชุมชนเป็ นสุ ข เกิด
จากการเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์จริ งท่ามกลางการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้โดยสื่ อวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ และการเรี ยนรู ้
โดยกระบวนการกลุ่ม ซึ่ งทาให้เกิดการผสมผสานความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ เช่นเดียวกันกับกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้าน
โคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ที่มีการเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการกลุ่ม และ
การใช้สื่อเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ ทั้งสื่ อบุคคล สื่ อพื้นบ้าน สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวีดิทศั น์ และสื่ อออนไลน์
อย่างไรก็ตามการศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ยังพบว่า
กลุ่มกิ จกรรมในชุมชนมีการเรี ยนรู ้และทางานร่ วมกันในลักษณะเป็ นเครื อข่าย กล่าวคือ ทั้ง 9 กลุ่มกิ จกรรมมีการจัด
ประชุ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ผ่านเวที ประชุ มติ ดตามการดาเนิ นงาน ซึ่ งจะจัดขึ้นในทุก 3 เดื อน ใช้ชื่อว่า “เวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กลุ่มเข้มแข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ” เพื่อให้แต่ละกลุ่มรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนิ นงาน นาเสนอ
ปั ญหาหรื อความต้องการ เพื่อให้กลุ่มอื่นๆ ได้ร่วมอภิปรายและร่ วมหาแนวทางช่วยแก้ปัญหาร่ วมกัน
วิธีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิ จกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม พบว่า มีการเรี ยนรู ้จากการสังเกต
โดยการสัง เกตกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ อ ยู่ใ นวิถี ชี วิต ประจ าวัน หรื อ วิถี ก ารผลิ ต ของกลุ่ ม เช่ น สัง เกตการงอกและการ
เจริ ญเติบโตของพืชผักที่ปลูก สังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าในอ่างเก็บน้ า เป็ นต้น และมีการเรี ยนรู ้จากการอ่าน
เช่น อ่านหนังสื อเกี่ยวกับการทาเกษตร คู่มือการปศุสตั ว์ อ่านเอกสารวิชาการที่แจกให้ในเวทีอบรม อ่านกฎระเบียบ และ
อ่านรายงานการประชุมกลุ่ม นอกจากนี้ ยงั ได้เรี ยนรู ้จากการฟังและการถาม เช่น การฟังและซักถามในที่ประชุม หรื อ
การซักถามเมื่อเกิ ดข้อสงสัยขณะไปศึกษาดูงาน ทั้งยังเรี ยนรู ้จากการทดลองทา ทั้งการทดลองทาด้วยตนเองและการ
เรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นและนาความรู ้มาทดลองปฏิบตั ิให้เกิดผลด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับการนาเสนอของปาริ ชาติ วลัยเสถียร
(2549) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง วิธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องบุ ค คล กลุ่ ม /ภาคี เ ครื อ ข่ า ย และชุ ม ชน ว่า การเรี ย นรู ้ เ ป็ นกระบวนการเชิ ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม มีวิธีการเรี ยนรู ้จากการสังเกต การฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่น การ
ฟัง-การพูด การลองผิดลองถูกจากการปฏิบตั ิจริ ง และหน่วยของการเรี ยนรู ้มีหลายระดับ ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว กลุ่ม
ชุมชนและเครื อข่าย
สาหรับกระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม มีลกั ษณะเป็ นขั้นตอน
ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ขั้นที่ 2 ค้นหาผูส้ นใจเข้าร่ วมเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 3 ระบุปัญหา
และความต้องการ ขั้นที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และขั้นที่ 5 การนาความรู ้มาประยุกต์ใช้ ซึ่ งแตกต่างจากแนวคิด
ของวราลักษณ์ ไชยทัพ (2544) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ไว้วา่ มีอยู่ 8 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่หนึ่ง การประเมินปั ญหาความต้องการของผูเ้ ข้าร่ วม ขั้นตอนที่สอง การกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่สาม
การเลือกกาหนดเนื้ อหาและจัดลาดับเนื้ อหา ขั้นตอนที่สี่ การเลือกวิธีการในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่ห้า
การจัดทาโครงการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่หก การออกแบบจัดทาหลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่เจ็ด การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ และขั้นตอนที่แปด การประเมินผลและติดตามสนับสนุนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม ขั้นที่สี่ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการจัดอบรม การจัดศึกษาดูงาน การเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิในพื้นที่รูปธรรมความสาเร็ จ และการ
เชิญวิทยากรมาเสริ มความรู ้ในพื้นที่ มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาของปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2549) ที่ได้เสนอ
รู ปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในระดับชุมชน ประกอบด้วย การฝึ กอบรม การศึ กษาดูงานและทัศนศึกษา
การสาธิตวิธีการในพื้นที่ และการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้ ทัศนะ และประสบการณ์
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กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มกิ จกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ าม เป็ นการผสมผสานวิธีการ
เรี ยนรู ้ และองค์ความรู ้ที่เกิ ดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของคนในชุมชน และการหนุ นเสริ มของบุคคล/หน่วยงาน/
องค์กรพัฒนาภายนอก ผ่านกระบวนการทางาน การพัฒนา และการเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ เช่น มูลนิ ธิปิดทอง
หลังพระฯ มูลนิ ธิมนั่ พัฒนา เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ กรมชลประทาน สานักงานเกษตรและสหกรณ์อาเภอหนองวัว
ซอ ส านัก งานปศุ สัต ว์จังหวัดอุดรธานี มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ดรธานี เป็ นต้น ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่ เกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน ช่วยให้เกิ ดการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ อันจะนาไปสู่ การพึ่งพาตนเองของกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ พจน์ แสงเงิน และคณะ (2546) ที่ได้
กล่าวว่า การสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชนเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ ต้องอาศัยความ
ร่ วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนทั้งครอบครัว โรงเรี ยน และองค์กรชุมชน รวมทั้งจาก
หน่ วยงานและองค์กรภายนอก ให้เข้ามาประสาน ร่ วมมือ และช่วยเหลือ โดยอาศัยพื้นฐานความรู ้และประสบการณ์
ดั้งเดิมของชุมชน มาผนวกกับความรู ้ที่ได้จากการหนุนเสริ มจากภายนอก เพื่อผสมผสานเป็ นความรู ้ใหม่ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณ ผูน้ าชุ มชน คณะกรรมการกลุ่มกิ จกรรมในชุ มชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่ า ม
เจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ และนักวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้
อนุเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั้งนี้ ความสาเร็ จนี้มิอาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างดี ย่งิ
จาก ดร.สมพันธ์ เตชะอธิ ก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยสนับสนุน ให้
กาลังใจและความห่วงใย รวมทั้งความช่วยเหลือในทุกเรื่ อง จึงใคร่ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
เอกสารอ้ างอิง
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