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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการด าเนินงาน ในขั้นตอนการวางแผน 
การปฏิบติั สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร และเพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตาม
สภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์ความรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม กบัผูร่้วมวิจยั กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กลุ่มผูจ้  าหน่ายหรือผูบ้ริโภค วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ การสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผล จ านวน 2 วงจรเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในสภาพท่ีคาดหวงั ผูว้จิยัและชุมชนเกิดความสมัพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั ผูร่้วมวจิยัเรียนรู้ 
กิจกรรมต่าง ๆ ใน 9 ขั้นตอน บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนเกิดการเรียนรู้วา่ การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลตอ้งยดึถือหลกัการมีส่วนร่วม การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีครอบคลุม และการสะทอ้นผล  ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะท่ีเป็นผลจากการด าเนินการวจิยัในตลาดชุมชน
ต าบลบวัทองท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชใ้นวงกวา้ง แต่กอ็าจน าไปเป็นกรณีศึกษาเพื่อประยกุตใ์ชก้บัการตลาดชุมชนแห่งอ่ืน ๆ ได ้
 

ค าส าคญั : การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  การฟ้ืนฟูตลาดชุมชน  ตลาดชุมชน 
 

Abstract  
This research was conducted by participatory action research and aimed 1) to study the operational results in the process of 

planning, acting, observing and reflecting with a participatory action research process in 2 circuits, and 2) to study the results of changes as 
expected condition, learning experiences at the individuals, group and community level, as well as new knowledge acquired  from  
participatory  action  research by using participatory action research methodology comprising of community leader group, authority of the 
subdistrict administrative organization group, distributors or consumers group. Data were collected by interview, participatory observation 
and focus group. 
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The results indicated that the operations in the planning, acting, observing and reflecting phases in 2 circuits were in accordance 
with the plan which caused a changes as expected condition. The researcher and the community formed good relationships and 
understanding. Researchers learned activities in 9 stages. Individuals, Group and communities learned that effective practices must adhere 
to the principles of engagement, comprehensive data collection and reflection resulting. Create new knowledge in specific context resulting 
from conducting research in the Buathong subdistrict community market that may have limitations for broad use but may be used as a case 
study to apply to other community marketing.    

 

Keywords : Participatory Action Research, Community Market Rehabilitation 
 
 

บทน า   
 ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมยมี์การศึกษาความตอ้งการของชุมชนต าบลบวัทอง  ผลจากการศึกษาชุมชน พบวา่ 
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนส่วนใหญ่ คือตอ้งการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองข้ึนมาใหม่ เน่ืองจากมองว่า มีสถานท่ี
พร้อม แต่กลบัปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์และตอ้งการให้คนในชุมชนต าบลบวัทองไดมี้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ [5]  
นอกจากนั้นในปัจจุบนับริเวณดงักล่าวเร่ิมมีคนสัญจรมากข้ึน ตลาดติดกบัถนน 4 เลน ส าหรับโอกาสในการพฒันาตลาดชุมชน
ต าบลบวัทองนั้น เน่ืองจากตลาดชุมชนต าบลบวัทอง เป็นตลาดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกบัวทิยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์อีกทั้งเป็นทางผา่นระหวา่งตวั
เมืองจงัหวดับุรีรัมยก์บัท่าอากาศยานบุรีรัมย ์ศกัยภาพของต าบลบวัทอง คือ มีผลิตภณัฑข์องชุมชน ไดแ้ก่ ผกัปลอดสารพิษ  ผา้ไหม 
ผา้ดา้ย  ทอเส่ือ เคร่ืองจกัสาน  ขา้วหอมมะลิ  หอ้งปฏิบติัการเพาะขยายไส้เดือนฝอยในการท าสารก าจดัแมลง  ปุ๋ยอินทรีย ์ ช่างฝีมือ
ท าเคร่ืองประดบั  ช่างฝีมือท าขวาน มีด  นอกจากนั้นจงัหวดับุรีรัมยก์ย็งัเป็นจงัหวดัท่ีมีการเติบโตดา้นการท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมาย
หลกัท่ีจะเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก และในปัจจุบนั จงัหวดับุรีรัมยมี์แผนการด าเนินการท่ีจะท าให้เป็นเมืองสุขภาพ เร่ิมมีการ
รณรงคป์ลูกผกัปลอดสารพิษ   
 ดงันั้น ในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์จึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา
รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยนื  ต  าบลบวัทอง  อ  าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์โดยวธีิการท่ีท าให้
ไดรู้ปแบบการฟ้ืนฟู คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนดา้นกายภาพ ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและสภาพดา้นสินคา้
ผลิตภณัฑ์ การผลิต ห่วงโซ่มูลค่าและระบบตลาดหลงัจากนั้น 2) หารูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยนื 
ต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จงัหวดับุรีรัมย ์ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการก าหนดตลาดเป้าหมาย (STP Marketing) ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การบริหารจดัการตลาดชุมชน (Community Market Management) โดยการจดัประชุมกลุ่ม
ยอ่ยผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 3 กลุ่ม ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูน้ าชุมชน 2) กลุ่มองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบวัทอง 3) กลุ่มผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และผูบ้ริโภค ประยุกตใ์ชว้ิธีการประชุมอภิปรายหาขอ้สรุปความสอดคลอ้ง 
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการหาฉันทามติร่วมกนัของทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่กลุ่มเป้าหมาย
ของตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  จะเป็นกลุ่มคนในต าบลบวัทอง  กลุ่มคนท่ีใชเ้ส้นทางผ่านถนนสาย 219  และกลุ่มนักท่องเท่ียว  
สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายจะตอ้งมีความหลากหลาย และไม่ซ ้ ากนั ในส่วนของการบริหารจดัการตลาดชุมชน ประกอบดว้ย 1) การจดั
ให้มีระบบบริหารตลาดร่วมกนัของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ผูน้ าชุมชน ผูผ้ลิต/ผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นสวายสอ โดยคณะท างานแบ่งเป็น 2 คณะ 
คือ 1.1) คณะท างานจดัตั้งตลาด ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง  ผูน้ าชุมชน  วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์ ผูจ้  าหน่าย
สินคา้ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบา้นสวายสอ 1.2) คณะท างานบริหารตลาด  ประกอบดว้ย  ผูผ้ลิตและผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ในตลาด 2) มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาตลาดอยา่งสม ่าเสมอ 3) มีกฎ กติกา ตลาดชุมชน
ร่วมกนั 4) สร้างมาตรฐานร่วมกนัของสินคา้ในตลาด รวมทั้งราคาท่ีเป็นธรรม 5) มีรูปสัญลกัษณ์ (Logo) ของตลาดพิมพบ์นเส้ือ/ผา้
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กนัเป้ือน 6) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ลานจอดรถลูกคา้ พนกังานดูแลการจอดรถ ถงัขยะ ห้องสุขา 7) มีการจดัตั้งเขต (Zone) 
สินคา้อยา่งเป็นระบบไม่ใหป้ะปนกนั 8) มีระบบการออมของกลุ่มท่ีเป็นคณะท างานบริหารตลาด 9) มีระบบการติดตาม บนัทึกผล 
และประเมินผลของการจ าหน่ายสินคา้ในตลาด 10) มีการสุ่มตรวจมาตรฐานตลาดอยา่งสม ่าเสมอ [4] 
 ในขั้นตอนหลงัจากน้ีกเ็พ่ือท่ีจะดูวา่รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองท่ีวางแผนมานั้นสามารถท าใหต้ลาดชุมชน
ต าบลบวัทอง เม่ือกลบัเขา้มาใหม่อีกคร้ังจะยงัคงมีความยัง่ยืนหรือไม่  ซ่ึงผูว้ิจัยตอ้งน าไปทดสอบโดยการปฏิบัติและค้นหา
ขอ้เท็จจริงสอดคลอ้งกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวติั 
(Dynamic Process) เกลียวปฏิสัมพนัธ์ โดยมีกระบวนการยอ้นกลบัและน าไปสู่การพฒันาขั้นต่อไป จากผลสะทอ้นของส่ิงท่ีเป็น
ปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการปฏิบติั [8] ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนิยมใชใ้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ได้แก่  การสนทนากลุ่ม  การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  การบันทึกภาคสนาม  การสัมภาษณ์  การบันทึกประจ าวนั การใช้
แบบสอบถามและการส ารวจ [9,11-14] อยา่งไรกต็ามเพ่ือเป็นการขา้มขอ้จ ากดัต่างๆ เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จึงใชว้ิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างน้อย 3 วิธีเป็นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate data) เพ่ือการแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [8]  
ส าหรับงานวิจยัน้ีใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์  การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม  การสนทนากลุ่ม ในการคน้หาความ
จริงท่ีสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคค์วามรู้ทั้งทางวิชาการ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และการพฒันาผูป้ฏิบติั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบติั สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 
 2. เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชน และองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวจิัย 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  อ  าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดั
บุรีรัมย ์ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 2 วงจร 9 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) โดยการจดัสนทนากลุ่มยอ่ย ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารตลาดชุมชนต าบลบวัทอง 
ประกอบดว้ย บุคลากรวิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย ์เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ตวัแทนผูน้ าชุมชน 15 หมู่บา้น ผูผ้ลิต 
และผูจ้  าหน่ายสินคา้ในตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง โดยแนวคิดส าคญัของการพฒันาร่วมกนั
คร้ังน้ีคือ การอธิบายเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการแกไ้ขปัญหา ใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ห็นภาพและเกิดความเขา้ใจตรงกนั  
โดยผูว้ิจยัไดน้ าผลการศึกษา  บริบทชุมชนดา้น  กายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และ สภาพดา้น สินคา้  ผลิตภณัฑ์ การผลิต  
ห่วงโซ่มูลค่า  และระบบตลาด ของชุมชนในต าบลบวัทอง รวมถึงประวติัการจดัตั้งตลาดชุมชน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และรูปแบบ
การฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยนืท่ีจะเกิดในอนาคต เสนอผูร่้วมวจิยัไดรั้บทราบ โดยทีมวิจยัมีประเดน็สนทนา
กลุ่ม เก่ียวกบั 1) รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนท่ีจะมีการคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน 2) ปัญหาดา้นกายภาพและการบริหารจดัการของตลาด
ชุมชนต าบลบวัทองจากการด าเนินการตามรูปแบบน้ี 3) แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ในอนาคต 
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้ นการปฏิบัติ (Acting) ในขั้นตอนน้ีเป็นการปฏิบัติ ตามแผนการด าเนินการกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาด  
ท่ีไดก้  าหนดไว ้ตามความพร้อมและความตอ้งการของชุมชน โดยทีมวิจยัมีประเด็นท่ีตอ้งศึกษาเพ่ิมเติม ดงัน้ี 1) การเปล่ียนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบติั 2) ส่ิงท่ีเกิดการเรียนรู้จากการร่วมในการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการสังเกต (Observing) โดยมีเป้าหมาย เพื่อน าขอ้มูลมาประมวลผล ใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั 
ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ ของการปฏิบติักิจกรรมการฟ้ืนฟูตลาด การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก็บจาก
หลากหลายแหล่ง  เช่น  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสินคา้  การสัมภาษณ์ผูบ้ริโภคในชุมชนและนอก
ชุมชนต าบลบัวทอง โดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี แบบสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนต าบลบัวทอง 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูค้า้ในตลาดชุมชน  แนวโนม้ของการคงอยูข่องตลาดชุมชน ปัญหาดา้นกายภาพและการบริหาร
จดัการของตลาดชุมชน แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดชุมชน  แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูซ้ื้อสินคา้ในตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ประกอบดว้ย 
ลกัษณะทัว่ไปของผูซ้ื้อในตลาดชุมชน ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดชุมชน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบบั
ก่อนน าไปใชมี้การตรวจสอบและปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการสะทอ้นผล (Reflecting) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการสังเกตและการสะทอ้นความคิดเห็น 
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจดัท าเป็นเอกสาร แจง้กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง และผูน้ าชุมชน ประกอบการตดัสินใจ เพื่อ
สรุปถึงส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบติั เพ่ือให้ผูร่้วมวิจยั มีขอ้มูลในการปรับปรุง
แผนการปฏิบติั การด าเนินการปฏิบติั การสังเกต และการสะทอ้นผลในวงจรท่ี 2 
 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นการวางแผนใหม่ (Re-planning) สู่การปฏิบติัในรอบท่ี 2 ขั้นตอนน้ีเป็นการด าเนินการ ในวงจรใหม่รอบ
ท่ี 2 ซ่ึงเหมือนกนักบัขั้นตอนท่ี 1 โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยั ไดร่้วมกนัทบทวนผลการด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดทั้งหมดท่ีผา่นมา มี
การน าขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 4 มาร่วมพิจารณาดว้ย หลงัจากนั้นมีการประเมินและเลือกทางเลือก
เพ่ือการปฏิบติักนัใหม่ ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (Action plan) ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงอาจมีบางอยา่งท าต่อเน่ือง บางอยา่งตอ้งหยดุไป 
หรือมีบางอยา่งเพ่ิมเติมเขา้มา ขั้นตอนน้ีมีการด าเนินงานเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 1 
 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นการปฏิบติัใหม่ (Re-acting) ขั้นตอนน้ีเป็นการปฏิบติั (Action) ตามแผนท่ีจดัท าข้ึนในขั้นตอนท่ี 5 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าแผนการด าเนินการกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดใหม่ท่ีจดัท าข้ึนไปปฏิบติัให้บรรลุผล  การด าเนินการ 3  ขั้นตอน 
คือ ก าหนดแนวทางปฏิบติั ปฏิบติักิจกรรม และประเมินและสรุปผล ขั้นตอนน้ีมีการด าเนินงานเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 2 
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 ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นการสังเกตผลใหม่ (Re-observing) ผูร่้วมวิจัยท าการสังเกต และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ีปรากฏข้ึน  
ตามการวางแผนหรือตามสถานการณ์ท่ีปรากฏ หลงัจากนั้นร่วมกนัตีความปรากฏการณ์ต่างๆ จากกิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดใหม่วา่ เกิด
การเรียนรู้ใหม่อะไรบา้ง ขั้นตอนน้ี มีการด าเนินงานเช่นเดียวกบัขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 8 ขั้นการสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) เป็นการน าผลจากการสังเกต และการสะทอ้นความคิดเห็น ของ
กลุ่มเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยการสนทนากลุ่ม ร่วมกนัระหวา่ง นกัวจิยั กบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ผูน้ าชุมชน ผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ และ เอกชนท่ีจดัการตลาด จุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งหมด การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน   และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง   
 ขั้นตอนท่ี 9 ขั้นการสรุปผล (Conclusion) ศึกษาทบทวนผลการด าเนินงาน ในขั้นตอนท่ี 1-8 โดยหาขอ้สรุป ในประเด็น
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จากการปฏิบติั และองคค์วามรู้จากการปฏิบติั 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัสรุป
ผลการวจิยั ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 1) ผลการด าเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบติั สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 2 วงจร 
 วงจรท่ี 1 : ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Planning) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการร่วมคิดและวางแผน ในการหารูปแบบการ
ฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองท่ีไดม้าจากการวิจัยในปี 2561 มาด าเนินการปฏิบติั ผูว้ิจัยและผูร่้วมวิจัย ไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่า 
รูปแบบจะใหเ้อกชนท่ีมีความเช่ียวชาญมาด าเนินงาน โดยตลาดจะเร่ิมเปิดด าเนินการ ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทุกวนัศุกร์
และวนัเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ช่วงแรกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง จะเป็นผูส้นบัสนุนในการปรับพ้ืนท่ี และจดัพ้ืนท่ี
ส าหรับให้พ่อคา้ แม่คา้ มาวางสินคา้เพ่ือจ าหน่าย โดยท าเป็นแถวยาวบริเวณริมถนน โดยไม่ลึกจากถนนใหญ่ ส าหรับการจดัการ
ตลาดจะใหเ้อกชนท่ีมีความ เช่ียวชาญในการท าตลาดคลองถม มาบริหารจดัการร่วมกบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง และเปิด
ใหช้าวบา้นในชุมชนต าบลบวัทอง มาจ าหน่ายสินคา้ร่วมกบัพอ่คา้แม่คา้ท่ีเอกชนคือผูท่ี้ท าตลาดคลองถมจดัหามา 

วงจรท่ี  2 : ขั้ นตอนท่ี  2 การปฏิบัติ  (Acting) หลักการท่ีส าคัญ  ของขั้ นตอนน้ี คือ  “หลักการมุ่งเพ่ือให้เ กิด 
การเปล่ียนแปลงและมุ่งเพ่ือใหเ้กิดการกระท าเพ่ือใหบ้รรลุผล” โดยผูว้ิจยัและผูร่้วมวิจยัด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติั ผลจากการลงปฏิบติัพบว่า ผูร่้วมวิจยัจะประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และคอยอ านวยความสะดวก มีการ
ปรึกษาหารือ แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติัการร่วมกนั เพ่ือใหโ้ครงการด าเนินการไปไดต้ามบรรลุเป้าหมาย  
 วงจรท่ี 3 : ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกต (Observing) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ “การสังเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติัจริง” โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ไดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะ ของการ
ปฏิบติักิจกรรมการฟ้ืนฟูตลาด 

 
รูปท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3 การสังเกต (Observing) 
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ท่ีมา : (การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั” 
 วงจรท่ี 4 : ขั้นตอนท่ี 4 การสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลจากการสังเกตในขั้นตอนท่ี 3 มา
ประมวลผล ใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะของการปฏิบติักิจกรรมการฟ้ืนฟู
ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ดงัน้ี 
 ลกัษณะลูกคา้ของตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้สัญจรไปมาท่ีใชเ้ส้นทางผา่นถนนสาย 219 
ท่ีเลิกจากการท างาน และคนในพ้ืนท่ีต าบลบวัทอง ลูกคา้ไม่ใช่ลูกคา้ประจ า และในแต่ละวนัมีจ านวนลูกคา้ไม่แน่นอน 
 ลกัษณะของพอ่คา้ แม่คา้ ท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง จะมีลกัษณะ ดงัน้ี  1) พอ่คา้ แม่คา้ ท่ี
เวียนขายสินคา้ตามแหล่งตลาดนดัอ่ืนๆ ตลาดชุมชนต าบลบวัทองจะเป็นตลาดท่ีรองรับสินคา้เหลือ 2) พ่อคา้ แม่คา้ ท่ีมาจ าหน่าย
สินคา้ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนต าบลบวัทอง 3) พ่อคา้ แม่คา้ ให้เหตุผลเก่ียวกบัสาเหตุท่ีมาจ าหน่ายสินคา้ในตลาดชุมชนต าบล
บวัทอง  เพราะวา่ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง เป็นตลาดเลก็ การจ าหน่ายสินคา้ในตลาดท่ีใหญ่ ถึงแมจ้ะมีลูกคา้เยอะ แต่พอ่คา้ แม่คา้ 
ก็มีจ านวนมากตามไปดว้ย ซ่ึงท าให้มีคู่แข่งมาก ดงันั้น การจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้กลุ่มเล็กๆ เฉพาะกลุ่มจะดีกว่า  4) จ านวน
พอ่คา้ แม่คา้ ท่ีมาจ าหน่ายสินคา้วนัศุกร์ และวนัเสาร์ จะต่างกนั ในวนัเสาร์จ านวนพอ่คา้ แม่คา้ จะมากกวา่วนัศุกร์ ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
วนัศุกร์มีตลาดนดัใหญ่ท่ีใกลก้บัตลาดชุมชนต าบลบวัทอง ท าใหพ้อ่คา้ แม่คา้เลือกไปจ าหน่ายสินคา้ในตลาดนดัดงักล่าว 
 ส่ิงท่ีคาดหวงั คือ 1) พอ่คา้ แม่คา้ ส่วนใหญ่ตอ้งการใหต้ลาดชุมชนต าบลบวัทองเป็นตลาดเลก็ๆ ไม่ตอ้งการ
ใหต้ลาดชุมชนต าบลบวัทองโตกวา่น้ี เพราะถา้ตลาดโตข้ึนพอ่คา้ แม่คา้ กจ็ะมากข้ึน เพ่ิมจ านวนคู่แข่ง 2) สินคา้ท่ีจ าหน่ายส่วนใหญ่
จะเป็นสินคา้ในชุมชน ประเภท ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน สินคา้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ตามป่า แม่น ้า ล  าคลอง สินคา้เกษตรท่ีปลูกเอง 
อาหารพ้ืนบ้านปรุงส าเร็จท่ีท าเอง ซ่ึงลงทุนไม่เยอะ 3) เกษตรกรในชุมชนต าบลบัวทองท่ีท าการเกษตร และจ าหน่ายสินคา้
การเกษตรให้กบัพ่อคา้คนกลางในราคาขายส่ง มีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ ท าให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 4) พ่อคา้ แม่คา้ ในพ้ืนท่ีชุมชนต าบล
บวัทองพึงพอใจ เพราะ มีท่ีท ามาหากินใกลบ้า้น ท าใหป้ระหยดัน ้ามนัไม่ตอ้งขบัรถไปไกล ช่วยลดตน้ทุน 5) ชุมชนในพ้ืนท่ีต าบล
บวัทองพึงพอใจเพราะมีแหล่งขายสินคา้ใกลบ้า้น 6) การให้เอกชนมาช่วยดูแลตลาดเป็นส่ิงท่ีดี เพราะเอกชนช่วยอ านวยความ
สะดวก เดินสายไฟให้ท าให้สว่างเวลากลางคืน มีห้องน ้ า การจดัการขยะ ช่วยเปิดเพลงท าให้คึกคกั มีชีวิตชีวา  7)  ตลาดชุมชน
ต าบลบวัทองท าเลดี ติดถนน ท่ีจอดรถสะดวกสบาย 
 ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั 1) พ่อคา้ แม่คา้ บางคร้ังไม่มีสินคา้มาจ าหน่าย เพราะไม่สามารถหาสินคา้ในชุมชนได ้
เน่ืองจาก ผลิตไม่ทนั เกิดการขาดแคลน เพราะผลกระทบจากฤดูกาล และสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ หากพ่อคา้ แม่คา้ ไปรับ
สินคา้จากแหล่งอ่ืนมาจ าหน่าย กจ็ะท าใหมี้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 2) รายไดไ้ม่แน่นอน เฉล่ีย 100-1,200 บาท 3) หากวนัไหนฝนตกลูกคา้ก็
จะนอ้ย ขายไม่คุม้ตน้ทุน 4) ค่าเช่าตลาดไม่เหมาะสม น่าจะลดลง เพราะบางวนักข็ายได ้บางวนัขายไม่ได ้4) บริเวณท่ีจอดรถน่าจะ
จอด 2 แถวหนัหลงัเขา้หากนั  
 ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ดงัน้ี 1) บริเวณใกล้ๆ  ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง มีชาวบา้นเอาววั ควาย มาเล้ียง เกิดมูล
สัตว ์ท าใหส่้งกล่ินเหมน็ และมีแมลงวนัมาตอมอาหาร 2) ในช่วงฤดูฝน พ้ืนจะแฉะ ควรมีการเทดินเพ่ิม และใส่หินคลุก 3) สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้น่าจะมีหลงัคา ร่ม หรือกางเตน้ท ์เพ่ือกนัแดด กนัฝน    
 ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 1) ตอ้งการใหเ้ป็นตลาดชุมชนท่ีขายสินคา้ครบทุกประเภท เพราะติดถนนใหญ่คนสัญจร
ไปมาเยอะ 2) ตอ้งการให้เป็นตลาดชุมชนท่ีเปิดทุกวนั ในตอนเยน็ 3) ตอ้งการให้เป็นตลาดชุมชน ท่ีถาวร โดยสร้างเป็นตลาด
คอนกรีต ใหบ้ริการชุมชน จดัเกบ็ร้านละ 20-30 บาท 4) ชุมชนน่าจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการตลาด ช่วยกนัดูแลเอง เพื่อท่ีจะ
ไม่ตอ้งเกบ็ค่าเช่าตลาด 5) หน่วยราชการในต าบลบวัทอง สนบัสนุนในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว กจ็ะช่วยท าใหจ้ าหน่ายสินคา้
ไดม้ากข้ึน 6) หน่วยราชการในต าบลบวัทอง สนบัสนุนการแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑข์าย เพื่อท าใหมี้สินคา้ในชุมชน 
 วงจรท่ี 5 : ขั้นตอนท่ี 5 การวางแผนใหม่ (Re-planning) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ “ใหโ้อกาสแก่ชุมชนใน
การเสนอแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเองอยา่งเตม็ท่ี” มีการน าขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองให้เกิด
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ความยัง่ยนื ท่ีพฒันาข้ึนในปี 2561 และขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีไดจ้ากการสะทอ้นผลในขั้นตอนท่ี 4 มาพิจารณาร่วมกนั โดยใหชุ้มชน
คิดเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ ดว้ยตนเอง และเป็นผูต้ดัสินใจเลือกส่ิงท่ีเห็นว่าเหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสุด หลงัจากนั้นมีการ
ประเมิน และเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบติักนัใหม่ ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ผนปฏิบติัการ (Action plan) ใหม่ข้ึนมา ซ่ึงในท่ีสุด กไ็ดข้อ้สรุป
ร่วมกนัว่าตลาดชุมชนต าบลบวัทองยงัคงด าเนินการ ทุกวนัศุกร์ และเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. เช่นเดิม แต่มีการเพ่ิมตลาด
ประจ าร้านขายพนัธ์ไม ้สินคา้เกษตรอินทรีย ์ท่ีด  าเนินการจ าหน่ายทุกวนั เพ่ือเป็นการทดลองตลาดในเบ้ืองตน้ 
 วงจรท่ี 6 : ขั้นตอนท่ี 6 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ  “หลกัการมุ่งเปล่ียน 
แปลงและมุ่งใหเ้กิดการกระท าเพ่ือใหบ้รรลุผล และหลกัการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งเป็นระบบ” การด าเนินการในขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการในระหวา่งเดือน มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562 
 

 
รูปท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 6 การปฏิบติัใหม่ (Re-acting) 

ท่ีมา : (การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั” 
 

 วงจรท่ี 7 : ขั้นตอนท่ี 7 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) หลกัการท่ีส าคญั ของขั้นตอนน้ี คือ “หลกัการการสังเกต
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง” ผูร่้วมวิจยัท าการสังเกต ขณะมีการปฏิบติักิจกรรมฟ้ืนฟูตลาดใหม่และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ี
ปรากฏข้ึน ดงัน้ี 1) เน่ืองจากตลาดชุมชน ต าบลบวัทองเพ่ิงเปิดด าเนินการเพียง 8 เดือน ดงันั้น จึงยงัคงด าเนินการเช่นเดิม คือทั้ง
ตลาดชุมชนชัว่คราวและตลาดชุมชนถาวร โดยตลาดชุมชน ต าบลบวัทองชัว่คราวให้เอกชนด าเนินการเปิดทุกวนัศุกร์ และเสาร์ 
เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ตลาดชุมชนประจ าเป็นร้านขายพนัธ์ไม้ สินคา้เกษตรอินทรีย์ ด าเนินการจ าหน่ายทุกวนั 2) แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารตลาด ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัทอง ทีมงานเอกชนท่ีมาจดัการตลาด พ่อคา้-แม่คา้ ท่ีมา
จ าหน่ายสินคา้ท่ีตลาด 3) ปรับพ้ืนท่ี ท่ีจอดรถ ปรับภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตลาดใหดี้ข้ึน 
 วงจรท่ี 8 : ขั้นตอนท่ี 8 การสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนการสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) 
ด าเนินการในวนัท่ี 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบวัทอง ผูว้ิจัยยงัคงยึดถือหลกัการท่ีส าคญั  คือ 
“หลกัการรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ระดมความคิด จากผูร่้วมวิจัยทุกคน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และประเมินตนเอง 
ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ”  

 
รูปท่ี 4  ขั้นตอนท่ี 8 การสะทอ้นผลใหม่ (Re- reflecting) 
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ท่ีมา : (การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั” 
 

 วงจรท่ี 9 : ขั้นตอนท่ี 9 การสรุปผล (Conclusion) ขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยท าการสรุปผลการวิจัยและเรียบเรียงเป็น
รายงานการวิจยัเพื่อถอดองคค์วามรู้เป็นผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั  ตามประเดน็ ดงัน้ี 1) ผลการเปล่ียนแปลง (change) 
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง 2) ผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และตลาดชุมชน
ต าบลบวัทอง 3) ความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
 2. ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ผลการเปล่ียนแปลง (change) ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1-8 ดงัน้ี 
 2.1.1 คนในชุมชนต าบลบวัทองจากก่อนหนา้น้ีไม่เคยคิดท่ีจะฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองเร่ิมท่ีจะกลบั 
มาฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองข้ึนใหม่ เพราะตลาดชุมชนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจชุมชนเขม้แขง็ 
 2.1.2 ผูว้ิจยัและคนในชุมชนต าบลบวัทอง เกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั เน่ืองจากกิจกรรมทุก
อยา่ง ทั้งก่อนด าเนินการ ขณะด าเนินการ และหลงัด าเนินการ มีการพฒันาร่วมกนั 
 2.1.3 ผูร่้วมวจิยัเรียนรู้ กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบส่วนร่วม โดยเร่ิมจากน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
มาถ่ายทอดใหชุ้มชนไดรั้บรู้ หลงัจากนั้นชุมชนเปรียบเทียบ และคดัเลือกมาด าเนินการตามวงจรแบบเกลียวสวา่น (spiral cycle) ให้
ไดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทอง  
 2.2 ผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั (learning by doing) ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน 
 2.2.1 การเรียนรู้ในตวับุคคล 
 2.2.1.1 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีดี เป็นส่ิงส าคญั ในการไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ท่ีสามารถ
น าไปใชแ้กปั้ญหา และเกิดสภาพท่ีคาดหวงั และในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตอ้งบนัทึกอนุทินเพ่ือใหไ้ดป้ระเดน็ครบถว้น  
 2.2.1.2 เรียนรู้วา่ในการด าเนินงานทุกกิจกรรม บางคร้ังอาจมีอุปสรรคเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน เช่น 
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย ฝนตก แดดร้อน เป็นตน้ 
 2.2.2 การเรียนรู้ระดบักลุ่มบุคคล 
 2.2.2.1 เรียนรู้ว่า การท่ีจะสามารถด าเนินการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบัวทอง ให้ประสบผลส าเร็จ   
องคก์รบริหารส่วนต าบลบวัทองท่ีรับผดิชอบตลาดชุมชนโดยตรง จะตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นหลกัในการด าเนินการ  
 2.2.2.2 การเรียนรู้กิจกรรม การวางแผน การปฏิบติั การสังเกตและการสะทอ้นผล วา่ ในวงจรท่ี 2 จะใช้
เวลาสั้นกวา่วงจรท่ี 1 เพราะวา่มีทกัษะและประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความคุน้เคยระหวา่งผูร่้วมวจิยัดว้ยกนั 
 2.2.2.3 เรียนรู้ว่าในการระดมความคิดเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัเกิดข้ึนบ่อย เน่ืองจากต่างฝ่ายต่างรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงผูว้จิยัควรหาวธีิการใหทุ้กคนไดมี้โอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีอคติต่อกนั 
 2.2.2.4 เรียนรู้ว่า ขอ้ค  าถามในการสะทอ้นผล ควรน าเอาเทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After 
Action Review: AAR) มาใชเ้พ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั 
 2.2.3 การเรียนรู้ระดบัชุมชน 
 2.2.3.1 เรียนรู้ว่าการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองให้เกิดความยัง่ยืนนั้น การสร้างความเขา้ใจกับ
ชุมชน ในเบ้ืองตน้เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น และชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม โดยเร่ิมจากจุดเลก็แลว้ค่อยๆขยายวงกวา้งออกไป  
 2.2.3.2 เรียนรู้ว่าการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองให้เกิดความยัง่ยืนนั้น ตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายในชุมชนและนอกชุมชน 
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 2.3 ความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
 2.3.1 ในการวางแผน เม่ือไดแ้ผนการปฏิบติัมาแลว้ ไม่ควรยดึติดกบัแผนมากเกินไป สามารถปรับเปล่ียนไป
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัได ้
  2.3.2 รูปแบบการฟ้ืนฟูตลาดชุมชนต าบลบวัทองใหเ้กิดความยัง่ยืน ไดม้าจากการศึกษาและวิเคราะห์
บริบทชุมชนดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพดา้นสินคา้ ผลิตภณัฑ์ การผลิต ห่วงโซ่มูลค่าและระบบตลาด  
ในพ้ืนท่ีต าบลบวัทองท่ีอาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชใ้นวงกวา้ง แต่กอ็าจน าไปเป็นกรณีศึกษา หรือน ากระบวนการเป็นแนวทางใน
การประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาตลาดชุมชนแห่งอ่ืนๆ ได ้
 

อภิปรายผล 
ผูว้ิจยัอภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
1. ผลการด าเนินงานในขั้นตอน  การวางแผน  การปฏิบติั  สังเกต และการสะทอ้นผล ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ

แบบมีส่วนร่วม 2 วงจร การวจิยัน้ีใชก้ระบวนการขดลวด (PAOR) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของเคมมิส และแทกการ์ด (Kemmis and 
McTaggart) [10] ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเพ่ือแกปั้ญหาของกลุ่มผูป้ฏิบติังานร่วมกนัอยา่งนอ้ย 3 ฝ่าย ฝ่ายแรก คือ กลุ่มผูท่ี้อยู่
กบัปัญหา ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน ผูจ้  าหน่ายสินคา้และผูบ้ริโภค ฝ่ายท่ีสอง คือ นกัพฒันาท่ีเป็นเจา้ของตลาดและมีภารกิจในการดูแล
ตลาดชุมชน ฝ่ายท่ีสาม คือ นกัวิชาการหรือนกัวิจยั โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ วางแผน ปฏิบติั  สังเกต และสะทอ้น
ผล และน าผลการสะทอ้นมาพฒันาแผนงานในรอบต่อไป ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเป็นพลวตั ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อขา้ม
ขอ้จ ากดั เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูล จะใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งนอ้ย 2 วิธี เป็นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate 
data) [11] งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อติญาณ์ [7]  ท่ีไดศึ้กษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของผูใ้ชบ้ริการ ในการพฒันาตลาดสดสุขภาพ พบวา่ การด าเนินการ
ในทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน์ต่อชุมชน และควรด าเนินการ อยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรเชษฐ์  [6] ท่ี
ไดศึ้กษาการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการลดปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง : 
กรณีศึกษาเกษตรกรรายย่อยผูป้ลูกขา้วโพด ในอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ควรท ากิจกรรมเป็นกลุ่มหรือทีม และให้
เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้ด าเนินงานไปจนจบโครงการ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและการผูกมดัให้มีความ
รับผดิชอบท่ีจะท างานไปจนเห็นผล 

2. ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั ประสบการณ์การเรียนรู้ซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัตวับุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องคค์วามรู้ใหม่ ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 2.1. ผลการเปล่ียนแปลงตามสภาพท่ีคาดหวงั คือ ชุมชนเร่ิมท่ีจะกลบัมาฟ้ืนฟูตลาดชุมชนข้ึนใหม่ ผูว้ิจยัและชุมชน
เกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั  ผูร่้วมวิจยัเรียนรู้ กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบส่วนร่วมท่ีเป็นการเรียนรู้จากการ
กระท า ตามวงจรแบบเกลียวสวา่น ท าใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ส่ิงท่ีไม่คาดหวงั ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ขอ้เสนอแนะการฟ้ืนฟู
ตลาดชุมชนต าบลบวัทอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ [1] ท่ีไดศึ้กษาการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัท าให้ทราบลกัษณะเด่น 
จุดแขง็ ประเดน็ปัญหา ความรู้ในเชิงธุรกิจและความร่วมมือแบบเครือข่าย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
 2.2. การเรียนรู้ ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ 
และคณะ [3] ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาคุณภาพครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจยัท าให้
ทราบสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีคาดหวงั หลงัจากนั้นร่วมกนัพิจารณาก าหนด และประเมินทางเลือก เพ่ือน าสู่การปฏิบติัท่ีเช่ือมัน่วา่จะ
สามารถแกปั้ญหา และเกิดสภาพท่ีคาดหวงัไดส่้งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเรียนรู้ในทางบวกทั้งในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล 
และระดบัโรงเรียน  
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2.3. ความรู้ใหม่ คือ เม่ือไดแ้ผนการปฎิบติัมาแลว้ สามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ในภายหลงัไดแ้ละ 
รูปแบบท่ีได ้อาจมีขอ้จ ากดัในการน าไปใชใ้นวงกวา้ง แต่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาตลาดชุมชน
แห่งอ่ืนๆ ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wuest, J. [15] ท่ีกล่าวว่า “ความจริงจึงไม่ไดมี้เพียงหน่ึงเดียว ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์
ส่วนตวัและสถานการณ์ท่ีเกิดขณะนั้น” สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระจกัรพล ป้องศิริ [2]  ท่ีไดศึ้กษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้
ใน โรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา : การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบวา่ ผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยั เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบติั ทั้งในดา้นความรู้และประสบการณ์ต่างๆและเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบติั 3 ลกัษณะ คือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบติั
ตามหลกัการเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะโรงเรียนพระปริยติัธรรมศรีจนัทร์วิทยา 2) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการใช้
หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน และ 3) ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการถอดบทเรียน คือ “SRIJAN Model”  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูว้ิจยั ตอ้งเป็นนกัจดักระบวนการ และมีความเป็นมืออาชีพในการประสานงานกบันกัพฒันาท่ีเป็นเจา้ของตลาด และผู ้
ท่ีอยูก่บัปัญหาตลาดชุมชนเพ่ือหาจุดเหมาะสมระหวา่งความคาดหวงักบัศกัยภาพของชุมชนท่ีมีอยู ่
 2. ส่งเสริมการพฒันาสินค้า และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้คนในชุมชนน ามาพฒันาสินค้า และเห็น
ความส าคญัของการสร้างความแตกต่างในสินคา้ วา่สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนได ้
 3. การประยกุตใ์ชใ้นตลาดชุมชนอ่ืน ควรศึกษาบริบทของชุมชน และหาแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนนั้น 
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