
 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 
 การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยี
สะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างตน้แบบกระบวนการผลิตและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมกบัสภาพดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได ้ 
ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือก กลุ่มผูป้ระกอบการแปรรูปชาเม่ียง  เป็นกลุ่มตน้แบบในการด าเนินการวจิยั 
โดยใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคหลกัในการด าเนินการวิจยั ในส่วนของ 
บทท่ี 2 เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย แนวคิดการ
วจิยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม แนวคิดเก่ียวเทคโนโลยีสะอาด และแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
แนวคิดการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวจิยัท่ีน าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกนั
คือการปฏิบติัการ (Action) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมท่ีโครงการวิจยัจะตอ้งด าเนินการ และค าวา่ การมี
ส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการ
ด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการท่ีให้ผูถู้กวิจยัหรือชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นบัตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลจากการท าวิจยัทุกขั้นตอน ชาวบา้นเป็นผูร่้วมก าหนดปัญหา
ของชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการวิจยัจึงด าเนินไปในลกัษณะของการ
แลกเปล่ียนความเห็นระหว่างชาวบ้านกบัผูว้ิจยัเพื่อให้ได้ขอ้สรุปเป็นขั้นๆ ซ่ึงชาวบ้านจะค่อยๆ 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และดว้ยวิธีการวิจยัเช่นน้ีขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความชดัเจน สะทอ้นความตอ้งการและ
แบบแผนในการด าเนินชีวิตของเขา การวิจยัแบบน้ีจึงเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้ชาวบ้าน หรือ
ตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กบัตนเอง และชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หา
ขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกัน
วางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการประกอบกบัการใช้ภูมิปัญญา
และทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะส่งผลดงัท่ีได้กล่าวไปแล้ว ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของ
ผลงานวิจยั และกระบวนการวจิยัในตวัของมนัเองอีกดว้ยและอีกทางหน่ึงการวิจยัยงัเป็นส่วนส าคญั
ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยั ซ่ึงสามารถเป็นตวัน าของการ
พฒันาลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ล และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวิจยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูว้ิจยัภายนอกเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพื่อให้เห็นภาพแห่งคุณลกัษณะส าคญั
ของการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเด่นชดัโดยเน้ือหาในส่วนของแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการส าคัญของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลักการนั้น การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจยัท่ี
ประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสังคม (Social Investigation) การให้การศึกษา (Education) 
และการกระท าหรือการปฏิบติัการ (Action) เพื่อท่ีจะใหก้ลุ่มผูถู้กกดข่ีหรือดว้ยโอกาสในสังคมไดมี้
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้และท าความเขา้ใจกับสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่รวมทั้งเปิดพื้นท่ีให้
เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่งหลายฝ่าย อนัเป็นการสร้างความรู้ให้กบัสังคมไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีหลกัการส าคญัท่ีให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซ่ึงแตกต่างไปจากของนักวิชาการ โดย
ประกอบดว้ย 
 1) ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ด้วยการส่งเสริมยกระดบั
นักศึกษาและพฒันาความเช่ือมัน่ให้เกิดการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง 
ซ่ึงเป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ 
 2) ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามท่ีตรงกบัประเด็น
ปัญหา 
 4) การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถมอง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 โดยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
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 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนไม่ใช่
รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให ้
 2) เพื่อให้ได้ขอ้มูลความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมีความพอดีกบั
บริบทของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
 3) เพื่อให้มีการขับเคล่ือนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการของผู ้มีความ
รับผดิชอบร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั 
 2. เป้าหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น พนัธ์ุทิพย ์รามสูต 
(2540) และอรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์ (2549) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มมากข้ึน สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเช่ือมัน่ในทางท่ีจะให้ความร่วมมือกนัหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชน 
 2) ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ผูด้อ้ยโอกาสมีโอกาสมากข้ึนการจดัสรรทรัพยากร 
ต่างๆ มีการกระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลใหเ้กิดคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต่อคนในชุมชน  
 3) มีวิจยัและพฒันาไดเ้รียนรู้จากชุมชน ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบัชุมชน อนั
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัวจิยัและพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 4) ผลงานวิจยัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที เน่ืองจากได้ลงมือท ากิจกรรมโดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการผนึกก าลงั
ร่วมกนั โดยท่ีประชาชนเป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของผลงานท่ีโครงการท่ีด าเนินการอยู ่
 3. กจิกรรมของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดว้า่กิจกรรมจะมีอยู ่2 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู ้
ประสานงาน หรือผูอ้  านวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนกัวิจยัตามโครงการ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายของผูว้ิจยัแต่ละคนโดยจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัของนักวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่แก่สังคมได ้
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 2) กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
หรือเรียกว่า กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยท่ีปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวิจัยท าหน้าท่ี เป็นผู ้
ประสานงาน หรือเป็นผูอ้  านวยการวิจยั ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการเป็นผูช่้วยเหลือในกระบวนการวจิยั
ตั้งแต่แรกเร่ิม และค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง และหวงัว่าเม่ือด าเนินการวิจยัไปจนส้ินสุดโครงการ
แล้ว ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกนั และสร้างพลงัท่ีพอเพียงกระทัง่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4. ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  เน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นไดมี้ผูใ้ห้
มุมมองในเร่ืองน้ีไวไ้ม่แตกต่างกันมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปถึง
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดมี้อยู ่3 ระยะ คือระยะเตรียมการวจิยั, 
ระยะด าเนินการวจิยั และระยะติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของการวจิยั
แบบน้ี โดยการด าเนินงานขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งเน้นส าคญัท่ีจะให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจยั 
ผูน้  าชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจา้หน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งเก่ียวข้องในขั้นเตรียมการน้ี 
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1) การส ร้างความสัมพัน ธ์กับ ชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิ ธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบติัตวัของนักวิจยัท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนนักวิจยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยให้นักวิจยัสามารถท าความ
เขา้ใจโลกทศัน์ของชาวบา้นไดดี้มากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้ิจยัจะลงพื้นท่ีเพื่อไปพบกบับุคคลต่างๆ 
ในชุมชนท่ีมีส่วนส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวิจยั หรือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
การวจิยั 

 1.2) การส ารวจ ศึกษาชุมชน  (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอน
ของการศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชนรวมถึง
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง ซ่ึงโดยมากแล้ว 
ผูว้ิจยัจะใช้แบบสังเกต สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
หลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองคก์รพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3) คดัเลือกชุมชน (Selecting Community) ไดเ้สนอความเห็นไวว้่าโดยทัว่ไปแล้ว 
การคัด เลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชน ท่ีด้อยโอกาสในการพัฒนา(Disadvantage 
Community) เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวติและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพฒันา
กบัชุมชนอ่ืน และงานวิจยัจ  านวนมากคดัเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
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ชุมชนและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชนตน้แบบของการท าวจิยัและ
การพฒันาใหก้บัชุมชนอ่ืนดว้ย 

  1.4) การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community) ข้อมูลชุมชนนับเป็นส่ิงส าคญัและ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ 

  1.5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ในขั้นตอนน้ีถูกก าหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวิจยั โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการวจิยัซ่ึงเป็น
ระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัแลว้ มกัจะมีการเตรียมคน 3 กลุ่ม คือ เตรียมคนในชุมชน คณะนกัวิจยัมกัจะลงพื้นท่ีเพื่อจดั
ประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและการ
ด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมอย่างชดัเจนและรวดเร็ว เตรียมนักพฒันา ด้วยการประชุมร่วมกบั
นักพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุ่มน้ีหมายถึง ผูน้ าชุมชน พฒันากรอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ
ประจ าต าบลและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรพฒันา
ภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกัน และเตรียมนักวิจยั ด้วยการประชุมปรึกษากนัเพื่อให้เกิด
ความรู้และความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการท างานวจิยั ในขั้นน้ีปัญหาของ
การวิจยัมกัเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่ือสารการท าวิจยัใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของคณะนักวิจยั ดงันั้นการด าเนิน
กระบวนการวิจยัจึงต้องเป็นไปอย่างกระชับ การจดัเวทีท่ีง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีบรรยากาศสบายๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบจะช่วยให้คณะผูว้ิจยั
ไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากข้ึน  
 2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 
 2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 
ในชั้นน้ี เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) โดยเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั โดยวิธีการจะใช้การอภิปราย
ถกปัญหา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร 
(Resource Assessment) ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
 2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) ในกระบวนการน้ีชาวบ้านและนักวิจยัจะต้องพิจารณาร่วมกันว่า
วิธีการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ี หรือมีความเป็นไปได ้โดยชาวบา้นควรมีบทบาทหลกั
เขา้มีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ข้ึน และก าหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมท่ีจะต้อง
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ด าเนินการ ดงันั้น ผูว้ิจยัควรจะตอ้งใชว้ิธีการกระตุน้ให้ชาวบา้นมีบทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหา
การก าหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.4) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ โดย
ค าถามท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งใช้ถามกนัในกลุ่มหรือในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชั้นน้ีคือใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในกระบวนการวิจยั ความไม่สนใจเขา้มีส่วนร่วมของชาวบ้านจ านวนไม่น้อยและ
ชาวบา้นมกัมองเห็นการวจิยั เป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความรู้เช่ียวชาญ 
 3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) เป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการการวดัผลส าเร็จของโครงการ โดยมากแล้วคณะผูว้ิจยัจะร่วมกบัชาวบา้นท่ี
เป็นผูร่้วมงานวิจยั ท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นผลของการวิจยั จากนั้นจะมีการจดัท ารายงานการ
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวิจยัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะผูว้ิจยั
กบัชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบา้นน าผลของการวิจยัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ชุมชนต่อไป 
 ในขั้นตอนน้ียงัคงต้องอาศัยการมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการสร้าง
ช่องทางการตรวจสอบงานวิจยัและการมีเคร่ืองมือประเมินผลการวิจยัว่าประสบความส าเร็จมาก
น้อยเพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร จะท าให้ทุกฝ่ายคาดหมายไดว้า่ ผลลพัธ์ของการวิจยัจะ
ปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรือสามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด 
และเขา้ร่วมกระบวนการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและบงัเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวจิยัของนกัวจิยั วตัถุประสงคข์องนกัวจิยัและนกัพฒันา 
ควบคู่ไปกบัความตอ้งการความรู้ และประสบการณ์ของผูถู้กวิจยั ดงันั้นการด าเนินการและผลของ
การวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงในการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมกัจะประกอบไป
ด้วยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.2 ซ่ึงจะประกอบด้วย ชาวบ้านหรือบุคคล
เป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรือชุมชนท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงถือวา่คนในชุมชน
หรือกลุ่มนั้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัตนเองดีท่ีสุด นกัวิจยัซ่ึงจะเป็นผูแ้ทนของนกัวิชาการท่ี
มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นคนนอก  นักวิจัยน้ี เป็นฝ่ายผู ้รู้และเช่ียวชาญเร่ือง
แนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัและนกัพฒันาซ่ึงจะเป็นกลุ่มผูมี้ความรู้และมีเป้าหมาย
เพื่อการพฒันา ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงบางคร้ังในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นกัวจิยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได ้
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 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นวา่ วงกลมแต่ละวง คือ วิธีการมองปัญหาของคนแต่
ละกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงวิธีการมองน้ีย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคิดท่ีแต่ละ
บุคคลยึดถือ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแลว้ บุคคลทั้งสามกลุ่ม ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัวิจยั ชาวบา้นหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนกัพฒันาจะมีความเขา้ใจถึงปัญหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จในการพฒันา และเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏิบติังานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง  

ในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นปรัชญา ช้ีแนวทางการด ารงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว 

ระดบัชุมชน ถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในสายกลาง โดยเฉพาะ

 
ชาวบา้น 

 

นกัวจิยั 

 

นกัพฒันา 

ภาพที ่2.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นกัวิจยั นกัพฒันาก่อนท าวิจยั 
                                   เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

ก่อนท า PAR 

ภาพที ่2.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นกัวิจยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยั 
                        เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

หลงัท า PAR 

 
นกัวจิยั 

 

 

       นกัพฒันา 

 

 

ชาวบา้น 
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การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ 

อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ 

และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน 

และขณะเดียวกนัจะเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฏี 

และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ี

เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล

และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้ งด้านวตัถุ สังคม 

ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพท่ี 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างย ัง่ยืน และ 

ใชจ่้ายเงินให้ไดม้าอยา่งพอเพียงและประหยดั ตามก าลงัของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้

หน้ียืมสิน และถา้มีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลือผูอ่ื้นบางส่วน และอาจจะใช้จ่าย

มาเพื่อปัจจยัเสริมอีกบางส่วน สาเหตุท่ีแนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่าง

ภาพที ่2.3 แสดงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พอประมาณ 

 

 

มีภูมิคุม้กนั 

 

 

มีเหตผุล 

เง่ือนไข ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไข คุณธรรม 
(ซ่ือสตัว ์สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม 

สมดุล/มัน่คง/ยัง่ยืน 
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กวา้งขวางในขณะน้ี เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบนัได้ถูกปลูกฝัง สร้าง 

หรือกระตุน้ ให้เกิดการใชจ่้ายอยา่งเกินตวั ในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินกวา่ปัจจยัในการด ารงชีวิต 

เช่น การบริโภคเกินตวั ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตวัตามแฟชัน่ 

การพนันหรือเส่ียงโชค เป็นตน้ จนท าให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น 

ส่งผลให้เกิดการกูห้น้ียืมสิน เกิดเป็นวฏัจกัรท่ีบุคคลหน่ึงไม่สามารถหลุดออกมาได ้ถา้ไม่เปล่ียน

แนวทางในการด ารงชีวติ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยู่บน

พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ

สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ

ตดัสินใจ และการกระท า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และ

ปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามา

ประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็น

การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวิกฤต เพื่อ

ความมัน่คง และความย ัง่ยนืของการพฒันา 
 

แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีะอาดในกระบวนการผลติ 
 เทคโนโลยีท่ีสะอาดเป็นมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต หรือ
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้การใช้วตัถุดิบ  พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเปล่ียนเป็นของเสียให้น้อยท่ีสุด หรือไม่มีเลย  จึงเป็นการเนน้การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด โดย
ค านึงถึงมลเขา้สู่กระบวนการผลิต (Inputs)  มากกวา่มวลออกจากกระบวนการผลิต (Outputs) เพื่อ
หาวิธีท่ีเพิ่มผลผลิตใหมี้ของเสียนอ้ยท่ีสุด  ทั้งน้ีรวมถึงการเปล่ียนวตัถุดิบ  การใชซ้ ้ า  การน ากลบัมา
ใชใ้หม่  ซ่ึงจะช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และลดตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย  
แนวทางในการด าเนินการใชเ้ทคโนโลยสีะอาด  สามารถท าไดด้งัน้ี 
 1) การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด 
 1.1) การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ 
  - ออกแบบใหมี้ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
  - ออกแบบใหผ้ลิตภณัฑมี์อายใุชง้านยาวนาน 
 1.2) เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต 
  1.2.1) เปล่ียนแปลงวตัถุดิบ 
    - ใชว้ตัถุดิบท่ีสะอาด 
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    - เปล่ียนมาใชว้ตัถุดิบท่ีมีสารพิษนอ้ย 
   1.2.2) เปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี
    - เปล่ียนการออกแบบใหม่ 
    - เพิ่มระบบอตัโนมติัเขา้ช่วย 
    - ปรับปรุงขอ้จ ากดัในการปฏิบติังาน 
    - ปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ 
    - ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 
   1.2.3) ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ 
    - มีกระบวนการท างานและขั้นตอนบ ารุงรักษาท่ีชดัเจน 
    - มีการบริหารการปฏิบติังาน 
    - มีการจดัการใหก้ารไหลของงานเป็นไปโดยราบร่ืน 
    - มีขั้นตอนการผลิตท่ีชดัเจน 
    - มีการท ารายงานบนัทึกการควบคุมสินคา้คงคลงั 
    - มีการฝึกอบรม 
    - มีการแยกแยะมลพิษออกจากกนัตามวธีิการก าจดั 
 2) การน ากลบัมาใชใ้หม่/การใชซ้ ้ า 
  2.1) ใชผ้ลิตภณัฑห์มุนเวยีน 
   - เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตเดิม 
   - น าไปใชใ้นกระบวนการอ่ืน 
  2.2) ใชเ้ทคโนโลยหีมุนเวยีน 
   - ผา่นกระบวนการเพื่อน าทรัพยากรกลบัมาใชอี้ก 
   - ผา่นกระบวนการเพื่อท าใหเ้ป็นผลพลอยได ้
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 วิสาขา ภู่ จินดา (2552 : บทคัดย่อ) การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และหา
ขอ้เสนอแนะในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการพลังงาน
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดั
การพลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัชุมชนเพราะเป็นหน่วยเล็กท่ีสามารถบริหาร
จดัการไดง่้าย และทางภาครัฐเองก็ไดมี้การสนบัสนุนนโยบายและแผนในการจดัการพลงังานชุมชน
อยูแ่ลว้ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพลงังานใช้เองในระดบัชุมชนและในภาคอุตสาหกรรมทั้งดา้น
เทคโนโลย ีอุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณและมีการรับซ้ือพลงังานท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวยีน
ในราคาท่ีเพิ่มข้ึน  
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ชวิศ จิตรวิจารณ์ (2555 : บทคดัยอ่) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทและศกัยภาพ
ชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างตน้แบบการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการปัญหา
มลพิษทางอากาศของชุมชน และเพื่อประเมินผลส าเร็จของการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศของ
ชุมชน ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  เคร่ืองมือในการวิจยั 
ประกอบดว้ย แบบส ารวจ แบบสอบถาม  แบบบนัทึกขอ้มูล และการประชุมกลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพตามระดับการวดัของตวัแปรและตีความตามประเด็นท่ีศึกษา 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปลูกข้าวนาปรังและนาปี 
ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคญัคือการเผาในท่ีโล่ง 2) กระบวนการเรียนรู้ในการจดัการปัญหา
มลพิษทางอากาศ ประกอบด้วยการจดักิจกรรมการตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยใช้เคร่ืองมือการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ การตรวจวดัคุณภาพโดยใช้ไลเคน การประดิษฐ์กระดาษจากฟางข้าว 
ส าหรับเยาวชน การเพาะเห็ดโคนน้อยจากตอซัง/ฟางขา้วส าหรับชุมชน  3) ตน้แบบการประยุกต์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศ
ของชุมชน ด้านความมีเหตุผลคือการน าตอซัง/ฟางขา้วในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ด
จ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน ความพอประมาณคือสามารถเพาะไดเ้องในครัวเรือน โดยใชฟ้าง
ขา้วหาไดง่้ายในชุมชน การมีภูมิคุม้กนัคือลดการเผาฟางขา้ว  การบริโภคเห็ดโคนนอ้ยท าให้มีสุขภาพดี การ
มีความรู้คือเทคนิคการเพาะเห็ดโคนนอ้ยให้มีผลผลิตท่ีดีทุกฤดู การมีคุณธรรมคือการน าตอซงั/ฟาง
ขา้ว มาเป็นวสัดุเพาะเห็ดท าให้ลดปริมาณชีวมวลในการเผาลดการเกิดมลพิษทางอากาศ 4) การ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ ชุมชนไดร้วมกลุ่มกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเพาะเห็ดโคนนอ้ย โดยใชช่ื้อวา่ 
“กลุ่มรวมใจ พอเพียง” และเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาไดจ้ดัให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับการศึกษาดูงานในชุมชน 




