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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดาเนิ นงาน ในขั้นตอนการวางแผน
การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร และเพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพที่ คาดหวัง ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ชุ มชน และองค์ความรู ้ ใหม่ ที่ เกิ ดขึ้นจากการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม กับผูร้ ่ วมวิจยั กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล กลุ่มผูจ้ าหน่ายหรื อผูบ้ ริ โภค วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผล จานวน 2 วงจรเป็ นไปตาม
แผนที่กาหนด ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่คาดหวัง ผูว้ จิ ยั และชุมชนเกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ผูร้ ่ วมวิจยั เรี ยนรู ้
กิจกรรมต่าง ๆ ใน 9 ขั้นตอน บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้วา่ การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผลต้องยึดถือหลักการมีส่วนร่ วม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม และการสะท้อนผล ทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในบริ บทเฉพาะที่เป็ นผลจากการดาเนินการวิจยั ในตลาดชุมชน
ตาบลบัวทองที่อาจมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้ในวงกว้าง แต่กอ็ าจนาไปเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้กบั การตลาดชุมชนแห่งอื่น ๆ ได้
คาสาคัญ : การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การฟื้ นฟูตลาดชุมชน 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

บทนา
ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์มีการศึกษาความต้องการของชุมชนตาบลบัวทอง ผลจากการศึกษาชุมชน พบว่า
ปั ญหาและความต้องการของชุ มชนส่ วนใหญ่ คือต้องการฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทองขึ้นมาใหม่ เนื่ องจากมองว่า มีสถานที่
พร้อม แต่กลับปล่อยให้รกร้ างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์และต้องการให้คนในชุ มชนตาบลบัวทองได้มีที่จาหน่ ายสิ นค้า [5]
นอกจากนั้นในปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวเริ่ มมีคนสัญจรมากขึ้น ตลาดติดกับถนน 4 เลน สาหรับโอกาสในการพัฒนาตลาดชุมชน
ตาบลบัวทองนั้น เนื่องจากตลาดชุมชนตาบลบัวทอง เป็ นตลาดที่มีพ้ืนที่ติดกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อีกทั้งเป็ นทางผ่านระหว่างตัว
เมืองจังหวัดบุรีรัมย์กบั ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ศักยภาพของตาบลบัวทอง คือ มีผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ ผ้าไหม
ผ้าด้าย ทอเสื่ อ เครื่ องจักสาน ข้าวหอมมะลิ ห้องปฏิบตั ิการเพาะขยายไส้เดือนฝอยในการทาสารกาจัดแมลง ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ช่างฝี มือ
ทาเครื่ องประดับ ช่างฝี มือทาขวาน มีด นอกจากนั้นจังหวัดบุรีรัมย์กย็ งั เป็ นจังหวัดที่มีการเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย
หลักที่จะเป็ นเมืองกี ฬามาตรฐานโลก และในปั จจุบนั จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดาเนิ นการที่จะทาให้เป็ นเมืองสุ ขภาพ เริ่ มมีการ
รณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชุ มชนบุรีรัมย์ จึ งได้จดั ทาโครงการวิจยั เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนา
รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการที่ทาให้
ได้รูปแบบการฟื้ นฟู คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์บริ บทชุ มชนด้านกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ สังคมและสภาพด้านสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ การผลิต ห่ วงโซ่ มูลค่าและระบบตลาดหลังจากนั้น 2) หารู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน
ตาบลบัวทอง อาเภอเมื องบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ ยวกับการกาหนดตลาดเป้ าหมาย (STP Marketing) ส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การบริ หารจัดการตลาดชุมชน (Community Market Management) โดยการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 3 กลุ่ม ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ได้แก่ 1) กลุ่มผูน้ าชุมชน 2) กลุ่มองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบัวทอง 3) กลุ่มผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ าย และผูบ้ ริ โภค ประยุกต์ใช้วิธีการประชุมอภิปรายหาข้อสรุ ปความสอดคล้อ ง
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) ผลการวิจยั ที่ได้จากการหาฉันทามติร่วมกันของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มเป้ าหมาย
ของตลาดชุมชนตาบลบัวทอง จะเป็ นกลุ่มคนในตาบลบัวทอง กลุ่มคนที่ ใช้เส้นทางผ่านถนนสาย 219 และกลุ่มนักท่องเที่ ยว
สิ นค้าที่นามาจาหน่ายจะต้องมีความหลากหลาย และไม่ซ้ ากัน ในส่ วนของการบริ หารจัดการตลาดชุมชน ประกอบด้วย 1) การจัด
ให้มีระบบบริ หารตลาดร่ วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ผูน้ าชุมชน ผูผ้ ลิต/ผู ้
จาหน่ายสิ นค้า วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านสวายสอ โดยคณะทางานแบ่งเป็ น 2 คณะ
คือ 1.1) คณะทางานจัดตั้งตลาด ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ผูน้ าชุมชน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ผูจ้ าหน่ าย
สิ นค้า และ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านสวายสอ 1.2) คณะทางานบริ หารตลาด ประกอบด้วย ผูผ้ ลิตและผู ้
จาหน่ายสิ นค้าในตลาด 2) มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาตลาดอย่างสม่าเสมอ 3) มีกฎ กติกา ตลาดชุมชน
ร่ วมกัน 4) สร้างมาตรฐานร่ วมกันของสิ นค้าในตลาด รวมทั้งราคาที่เป็ นธรรม 5) มีรูปสัญลักษณ์ (Logo) ของตลาดพิมพ์บนเสื้ อ/ผ้า
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กันเปื้ อน 6) มีระบบสาธารณู ปโภค ไฟฟ้า ลานจอดรถลูกค้า พนักงานดูแลการจอดรถ ถังขยะ ห้องสุ ขา 7) มีการจัดตั้งเขต (Zone)
สิ นค้าอย่างเป็ นระบบไม่ให้ปะปนกัน 8) มีระบบการออมของกลุ่มที่เป็ นคณะทางานบริ หารตลาด 9) มีระบบการติดตาม บันทึกผล
และประเมินผลของการจาหน่ายสิ นค้าในตลาด 10) มีการสุ่ มตรวจมาตรฐานตลาดอย่างสม่าเสมอ [4]
ในขั้นตอนหลังจากนี้กเ็ พื่อที่จะดูวา่ รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองที่วางแผนมานั้นสามารถทาให้ตลาดชุมชน
ตาบลบัวทอง เมื่ อกลับเข้ามาใหม่ อี กครั้ งจะยังคงมี ค วามยัง่ ยืนหรื อ ไม่ ซึ่ งผูว้ ิจัยต้องนาไปทดสอบโดยการปฏิ บัติและค้นหา
ข้อเท็จจริ งสอดคล้องกับการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory action research) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ เป็ นพลวัติ
(Dynamic Process) เกลียวปฏิสัมพันธ์ โดยมีกระบวนการย้อนกลับและนาไปสู่ การพัฒนาขั้นต่อไป จากผลสะท้อนของสิ่ งที่เป็ น
ปั ญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการปฏิบตั ิ [8] ซึ่ งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ได้แ ก่ การสนทนากลุ่ ม การสั ง เกตอย่า งมี ส่ ว นร่ ว ม การบัน ทึ ก ภาคสนาม การสั ม ภาษณ์ การบัน ทึ ก ประจ าวัน การใช้
แบบสอบถามและการสารวจ [9,11-14] อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการข้ามข้อจากัดต่างๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลอย่างน้อย 3 วิธีเป็ นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate data) เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ [8]
สาหรับงานวิจยั นี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม ในการค้นหาความ
จริ งที่สามารถนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู ้ท้ งั ทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร
2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล
ชุมชน และองค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมเพื่อฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้มีท้ งั หมด 2 วงจร 9 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารตลาดชุมชนตาบลบัวทอง
ประกอบด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ตัวแทนผูน้ าชุมชน 15 หมู่บา้ น ผูผ้ ลิต
และผูจ้ าหน่ายสิ นค้าในตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง โดยแนวคิดสาคัญของการพัฒนาร่ วมกัน
ครั้งนี้คือ การอธิบายเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปั ญหา ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน
โดยผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษา บริ บทชุมชนด้าน กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพด้าน สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ การผลิต
ห่ วงโซ่ มูลค่า และระบบตลาด ของชุมชนในตาบลบัวทอง รวมถึงประวัติการจัดตั้งตลาดชุมชน ตั้งแต่อดีต ปั จจุบนั และรู ปแบบ
การฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืนที่จะเกิดในอนาคต เสนอผูร้ ่ วมวิจยั ได้รับทราบ โดยทีมวิจยั มีประเด็นสนทนา
กลุ่ม เกี่ยวกับ 1) รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนที่จะมีการคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน 2) ปั ญหาด้านกายภาพและการบริ หารจัดการของตลาด
ชุมชนตาบลบัวทองจากการดาเนิ นการตามรู ปแบบนี้ 3) แนวทางการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ในอนาคต
ขั้น ตอนที่ 2 ขั้น การปฏิ บ ัติ (Acting) ในขั้น ตอนนี้ เป็ นการปฏิ บ ัติ ตามแผนการด าเนิ น การกิ จ กรรมฟื้ นฟู ต ลาด
ที่ได้กาหนดไว้ ตามความพร้อมและความต้องการของชุมชน โดยทีมวิจยั มีประเด็นที่ตอ้ งศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบตั ิ 2) สิ่ งที่เกิดการเรี ยนรู ้จากการร่ วมในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observing) โดยมีเป้าหมาย เพื่อนาข้อมูลมาประมวลผล ให้ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง
สิ่ งที่ ไม่ คาดหวัง สิ่ งที่ ควรปรั บปรุ ง ข้อเสนอแนะ ของการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการฟื้ นฟูตลาด การเก็บรวบรวมข้อมู ลจะเก็บ จาก
หลากหลายแหล่ง เช่น การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า การสัมภาษณ์ผูบ้ ริ โภคในชุมชนและนอก
ชุ ม ชนต าบลบัว ทอง โดยมี เ ครื่ อ งมื อ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ดัง นี้ แบบสั ม ภาษณ์ ผูจ้ าหน่ า ยสิ น ค้า ในตลาดชุ ม ชนต าบลบัว ทอง
ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของผูค้ า้ ในตลาดชุมชน แนวโน้มของการคงอยูข่ องตลาดชุมชน ปั ญหาด้านกายภาพและการบริ หาร
จัดการของตลาดชุมชน แนวทางการฟื้ นฟูตลาดชุมชน แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ประกอบด้วย
ลักษณะทัว่ ไปของผูซ้ ้ื อในตลาดชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าในตลาดชุมชน ซึ่ งแบบสัมภาษณ์ท้ งั 2 ฉบับ
ก่อนนาไปใช้มีการตรวจสอบและปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาผลที่ ได้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิ ดเห็ น
ของกลุ่มเป้ าหมาย โดยจัดทาเป็ นเอกสาร แจ้งกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง และผูน้ าชุ มชน ประกอบการตัดสิ น ใจ
เพื่อสรุ ปถึงสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิ เพื่อให้ผรู ้ ่ วมวิจยั มีขอ้ มูลในการปรับปรุ ง
แผนการปฏิบตั ิ การดาเนินการปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลในวงจรที่ 2
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการวางแผนใหม่ (Re-planning) สู่ การปฏิบตั ิในรอบที่ 2 ขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนิ นการ ในวงจรใหม่รอบ
ที่ 2 ซึ่ งเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 1 โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ได้ร่วมกันทบทวนผลการดาเนิ นกิจกรรมฟื้ นฟูตลาดทั้งหมดที่ผ่านมา
มี การนาข้อมู ล สารสนเทศ ที่ ได้จากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 4 มาร่ วมพิจารณาด้วย หลังจากนั้นมี การประเมิ นและเลื อ ก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบตั ิกนั ใหม่ ซึ่ งจะทาให้ได้แผนปฏิบตั ิการ (Action plan) ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งอาจมีบางอย่างทาต่อเนื่ อง บางอย่าง
ต้องหยุดไป หรื อมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามา ขั้นตอนนี้มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการปฏิบตั ิใหม่ (Re-acting) ขั้นตอนนี้เป็ นการปฏิบตั ิ (Action) ตามแผนที่จดั ทาขึ้นในขั้นตอนที่ 5
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาแผนการดาเนิ นการกิจกรรมฟื้ นฟูตลาดใหม่ที่จดั ทาขึ้นไปปฏิบตั ิให้บรรลุผล การดาเนิ นการ 3 ขั้นตอน
คือ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิกิจกรรม และประเมินและสรุ ปผล ขั้นตอนนี้มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการสั งเกตผลใหม่ (Re-observing) ผูร้ ่ วมวิจัย ท าการสั งเกต และเก็บ รวบรวมข้อ มู ลสิ่ งที่ ปรากฏขึ้ น
ตามการวางแผนหรื อตามสถานการณ์ที่ปรากฏ หลังจากนั้นร่ วมกันตีความปรากฏการณ์ ต่างๆ จากกิ จกรรมฟื้ นฟูตลาดใหม่ ว่า
เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่อะไรบ้าง ขั้นตอนนี้ มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3
ขั้น ตอนที่ 8 ขั้น การสะท้อ นผลใหม่ (Re- reflecting) เป็ นการน าผลจากการสั ง เกต และการสะท้อ นความคิ ด เห็ น
ของกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม โดยการสนทนากลุ่ม ร่ วมกันระหว่าง นักวิจยั กับ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ผูน้ า
ชุมชน ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า และ เอกชนที่จดั การตลาด จุดมุ่งหมายเพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาทั้งหมด การเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้น
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
ขั้นตอนที่ 9 ขั้นการสรุ ปผล (Conclusion) ศึกษาทบทวนผลการดาเนิ นงาน ในขั้นตอนที่ 1-8 โดยหาข้อสรุ ป ในประเด็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และองค์ความรู ้จากการปฏิบตั ิ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั สรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1) ผลการดาเนิ นงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร
วงจรที่ 1 : ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการร่ วมคิดและวางแผน ในการหารู ปแบบการ
ฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทองที่ ได้มาจากการวิจัยในปี 2561 มาดาเนิ นการปฏิ บตั ิ ผูว้ ิจัยและผูร้ ่ วมวิจัย ได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่า
รู ปแบบจะให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมาดาเนินงาน โดยตลาดจะเริ่ มเปิ ดดาเนิ นการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทุกวันศุกร์
และวันเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ช่วงแรกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง จะเป็ นผูส้ นับสนุนในการปรับพื้นที่ และจัดพื้นที่
สาหรับให้พ่อค้า แม่คา้ มาวางสิ นค้าเพื่อจาหน่ าย โดยทาเป็ นแถวยาวบริ เวณริ มถนน โดยไม่ลึกจากถนนใหญ่ สาหรับการจัดการ
ตลาดจะให้เอกชนที่มีความ เชี่ยวชาญในการทาตลาดคลองถม มาบริ หารจัดการร่ วมกับ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง และเปิ ด
ให้ชาวบ้านในชุมชนตาบลบัวทอง มาจาหน่ายสิ นค้าร่ วมกับพ่อค้าแม่คา้ ที่เอกชนคือผูท้ ี่ทาตลาดคลองถมจัดหามา
วงจรที่ 2 : ขั้น ตอนที่ 2 การปฏิ บัติ (Acting) หลัก การที่ ส าคัญ ของขั้น ตอนนี้ คื อ “หลัก การมุ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงและมุ่งเพื่อให้เกิดการกระทาเพื่อให้บรรลุผล” โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ดาเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุนอานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั ิ ผลจากการลงปฏิ บตั ิพบว่า ผูร้ ่ วมวิจยั จะประสานงานกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง และคอยอานวยความสะดวก มี การ
ปรึ กษาหารื อ แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิการร่ วมกัน เพื่อให้โครงการดาเนินการไปได้ตามบรรลุเป้าหมาย
วงจรที่ 3 : ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observing) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิจริ ง” โดยมีเป้ าหมาย เพื่อให้ได้คาตอบเกี่ ยวกับสิ่ งที่ คาดหวัง สิ่ งที่ ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ ควรปรั บปรุ ง ข้อเสนอแนะ ของการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการฟื้ นฟูตลาด

รู ปที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observing)
ที่มา : (การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั ”
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วงจรที่ 4 : ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นตอนนี้ เป็ นการน าผลจากการสั ง เกตในขั้น ตอนที่ 3 มา
ประมวลผล ให้ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะของการปฏิบตั ิกิจกรรมการฟื้ นฟู
ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ดังนี้
ลักษณะลูกค้าของตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่สัญจรไปมาที่ใช้เส้นทางผ่านถนนสาย 219
ที่เลิกจากการทางาน และคนในพื้นที่ตาบลบัวทอง ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าประจา และในแต่ละวันมีจานวนลูกค้าไม่แน่นอน
ลักษณะของพ่อค้า แม่คา้ ที่มาจาหน่ายสิ นค้าตลาดชุมชนตาบลบัวทอง จะมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) พ่อค้า แม่คา้ ที่
เวียนขายสิ นค้าตามแหล่งตลาดนัดอื่นๆ ตลาดชุมชนตาบลบัวทองจะเป็ นตลาดที่รองรับสิ นค้าเหลือ 2) พ่อค้า แม่คา้ ที่มาจาหน่ าย
สิ นค้าส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นชุมชนตาบลบัวทอง 3) พ่อค้า แม่คา้ ให้เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุที่มาจาหน่ายสิ นค้าในตลาดชุมชนตาบล
บัวทอง เพราะว่าตลาดชุมชนตาบลบัวทอง เป็ นตลาดเล็ก การจาหน่ายสิ นค้าในตลาดที่ใหญ่ ถึงแม้จะมีลูกค้าเยอะ แต่พอ่ ค้า แม่คา้
ก็มีจานวนมากตามไปด้วย ซึ่ งทาให้มีคู่แข่งมาก ดังนั้น การจาหน่ ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้ากลุ่มเล็กๆ เฉพาะกลุ่มจะดีกว่า 4) จานวน
พ่อค้า แม่คา้ ที่มาจาหน่ายสิ นค้าวันศุกร์ และวันเสาร์ จะต่างกัน ในวันเสาร์ จานวนพ่อค้า แม่คา้ จะมากกว่าวันศุกร์ ทั้งนี้เนื่องจากใน
วันศุกร์มีตลาดนัดใหญ่ที่ใกล้กบั ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ทาให้พอ่ ค้า แม่คา้ เลือกไปจาหน่ายสิ นค้าในตลาดนัดดังกล่าว
สิ่ งที่คาดหวัง คือ 1) พ่อค้า แม่คา้ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ตลาดชุมชนตาบลบัวทองเป็ นตลาดเล็กๆ ไม่ตอ้ งการ
ให้ตลาดชุมชนตาบลบัวทองโตกว่านี้ เพราะถ้าตลาดโตขึ้นพ่อค้า แม่คา้ ก็จะมากขึ้น เพิม่ จานวนคู่แข่ง 2) สิ นค้าที่จาหน่ายส่ วนใหญ่
จะเป็ นสิ นค้าในชุมชน ประเภท ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สิ นค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามป่ า แม่น้ า ลาคลอง สิ นค้าเกษตรที่ปลูกเอง
อาหารพื้ นบ้านปรุ งส าเร็ จที่ ทาเอง ซึ่ งลงทุ นไม่ เยอะ 3) เกษตรกรในชุ มชนตาบลบัวทองที่ ท าการเกษตร และจ าหน่ ายสิ นค้า
การเกษตรให้กบั พ่อค้าคนกลางในราคาขายส่ ง มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้า ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4) พ่อค้า แม่คา้ ในพื้นที่ชุมชนตาบล
บัวทองพึงพอใจ เพราะ มีที่ทามาหากินใกล้บา้ น ทาให้ประหยัดน้ ามันไม่ตอ้ งขับรถไปไกล ช่วยลดต้นทุน 5) ชุมชนในพื้นที่ตาบล
บัวทองพึงพอใจเพราะมี แหล่งขายสิ นค้าใกล้บา้ น 6) การให้เอกชนมาช่ วยดู แลตลาดเป็ นสิ่ งที่ ดี เพราะเอกชนช่ วยอานวยความ
สะดวก เดิ นสายไฟให้ทาให้สว่างเวลากลางคืน มี ห้องน้ า การจัดการขยะ ช่วยเปิ ดเพลงทาให้คึกคัก มีชีวิตชี วา 7) ตลาดชุมชน
ตาบลบัวทองทาเลดี ติดถนน ที่จอดรถสะดวกสบาย
สิ่ งที่ ไม่คาดหวัง 1) พ่อค้า แม่คา้ บางครั้ งไม่มีสินค้ามาจาหน่ าย เพราะไม่สามารถหาสิ นค้าในชุ มชนได้
เนื่ องจาก ผลิตไม่ทนั เกิดการขาดแคลน เพราะผลกระทบจากฤดูกาล และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หากพ่อค้า แม่คา้ ไปรับ
สิ นค้าจากแหล่งอื่นมาจาหน่าย ก็จะทาให้มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น 2) รายได้ไม่แน่นอน เฉลี่ย 100-1,200 บาท 3) หากวันไหนฝนตกลูกค้าก็
จะน้อย ขายไม่คุม้ ต้นทุน 4) ค่าเช่าตลาดไม่เหมาะสม น่าจะลดลง เพราะบางวันก็ขายได้ บางวันขายไม่ได้ 4) บริ เวณที่จอดรถน่าจะ
จอด 2 แถวหันหลังเข้าหากัน
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ดังนี้ 1) บริ เวณใกล้ๆ ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง มีชาวบ้านเอาวัว ควาย มาเลี้ยง เกิดมูล
สัตว์ ทาให้ส่งกลิ่นเหม็น และมีแมลงวันมาตอมอาหาร 2) ในช่วงฤดูฝน พื้นจะแฉะ ควรมีการเทดินเพิ่ม และใส่ หินคลุก 3) สถานที่
จาหน่ายสิ นค้าน่าจะมีหลังคา ร่ ม หรื อกางเต้นท์ เพื่อกันแดด กันฝน
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ต้องการให้เป็ นตลาดชุมชนที่ขายสิ นค้าครบทุกประเภท เพราะติดถนนใหญ่คนสัญจร
ไปมาเยอะ 2) ต้องการให้เป็ นตลาดชุ มชนที่ เปิ ดทุกวัน ในตอนเย็น 3) ต้องการให้เป็ นตลาดชุ มชน ที่ ถาวร โดยสร้ างเป็ นตลาด
คอนกรี ต ให้บริ การชุมชน จัดเก็บร้านละ 20-30 บาท 4) ชุมชนน่าจะมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตลาด ช่วยกันดูแลเอง เพื่อที่จะ
ไม่ตอ้ งเก็บค่าเช่าตลาด 5) หน่วยราชการในตาบลบัวทอง สนับสนุนในพื้นที่ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะช่วยทาให้จาหน่ายสิ นค้า
ได้มากขึ้น 6) หน่วยราชการในตาบลบัวทอง สนับสนุนการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาย เพื่อทาให้มีสินค้าในชุมชน
วงจรที่ 5 : ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนใหม่ (Re-planning) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “ให้โอกาสแก่ชุมชนใน
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเต็มที่” มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิ ด
ความยัง่ ยืน ที่พฒั นาขึ้นในปี 2561 และข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 4 มาพิจารณาร่ วมกัน โดยให้ชุมชน
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คิดเปรี ยบเที ยบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกสิ่ งที่ เห็ นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่ สุด หลังจากนั้นมี การ
ประเมิน และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบตั ิกนั ใหม่ ซึ่ งจะทาให้ได้แผนปฏิบตั ิการ (Action plan) ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งในที่สุด ก็ได้ขอ้ สรุ ป
ร่ วมกันว่าตลาดชุ มชนตาบลบัวทองยังคงดาเนิ นการ ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. เช่นเดิ ม แต่มีการเพิ่มตลาด
ประจาร้านขายพันธ์ไม้ สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ที่ดาเนินการจาหน่ายทุกวัน เพื่อเป็ นการทดลองตลาดในเบื้องต้น
วงจรที่ 6 : ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบตั ิใหม่ (Re-acting) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “หลักการมุ่งเปลี่ยน
แปลงและมุ่งให้เกิดการกระทาเพื่อให้บรรลุผล และหลักการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตลอดจนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
อย่างเป็ นระบบ” การดาเนินการในขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน 2562 – สิ งหาคม 2562

รู ปที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบตั ิใหม่ (Re-acting)
ที่มา : (การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั ”
วงจรที่ 7 : ขั้นตอนที่ 7 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “หลักการการสังเกต
ผลที่ เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิจริ ง” ผูร้ ่ วมวิจยั ทาการสังเกต ขณะมี การปฏิ บตั ิ กิจกรรมฟื้ นฟูตลาดใหม่และเก็บรวบรวมข้อมู ลสิ่ งที่
ปรากฏขึ้น ดังนี้ 1) เนื่ องจากตลาดชุมชน ตาบลบัวทองเพิ่งเปิ ดดาเนิ นการเพียง 8 เดือน ดังนั้น จึ งยังคงดาเนิ นการเช่นเดิ ม คือทั้ง
ตลาดชุมชนชัว่ คราวและตลาดชุมชนถาวร โดยตลาดชุมชน ตาบลบัวทองชัว่ คราวให้เอกชนดาเนิ นการเปิ ดทุกวันศุกร์ และเสาร์
เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ตลาดชุ มชนประจ าเป็ นร้ า นขายพันธ์ ไม้ สิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย ์ ดาเนิ นการจ าหน่ า ยทุ ก วัน 2) แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารตลาด ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ทีมงานเอกชนที่มาจัดการตลาด พ่อค้า-แม่คา้ ที่มา
จาหน่ายสิ นค้าที่ตลาด 3) ปรับพื้นที่ ที่จอดรถ ปรับภูมิทศั น์ สิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตลาดให้ดีข้ ึน
วงจรที่ 8 : ขั้นตอนที่ 8 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting)
ดาเนิ นการในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้อ งประชุ ม องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลบัวทอง ผูว้ ิจัยยังคงยึดถื อหลักการที่ สาคัญ คื อ
“หลักการรั บฟั งข้อคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ ระดมความคิ ด จากผูร้ ่ วมวิจัย ทุ กคน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และประเมิ นตนเอง
ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ”

รู ปที่ 4 ขั้นตอนที่ 8 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting)
ที่มา : (การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั ”
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วงจรที่ 9 : ขั้นตอนที่ 9 การสรุ ปผล (Conclusion) ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจัยทาการสรุ ปผลการวิจัยและเรี ยบเรี ย งเป็ น
รายงานการวิจยั เพื่อถอดองค์ความรู ้เป็ นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ตามประเด็น ดังนี้ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง (change)
ที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิจริ ง 2) ผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ (learning by doing) ที่ เกิ ดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และตลาดชุ มชน
ตาบลบัวทอง 3) ความรู ้ใหม่ (new knowledge) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
2. ผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2.1 ผลการเปลี่ยนแปลง (change) ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง ตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ 1-8 ดังนี้
2.1.1 คนในชุมชนตาบลบัวทองจากก่อนหน้านี้ ไม่เคยคิดที่จะฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองเริ่ มที่จะกลับ
มาฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองขึ้นใหม่ เพราะตลาดชุมชนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญในการส่ งเสริ มให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
2.1.2 ผูว้ ิจยั และคนในชุมชนตาบลบัวทอง เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน เนื่องจากกิจกรรมทุก
อย่าง ทั้งก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการ และหลังดาเนินการ มีการพัฒนาร่ วมกัน
2.1.3 ผูร้ ่ วมวิจยั เรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วม โดยเริ่ มจากนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
มาถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับรู ้ หลังจากนั้นชุมชนเปรี ยบเทียบ และคัดเลือกมาดาเนินการตามวงจรแบบเกลียวสว่าน (spiral cycle) ให้
ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และข้อเสนอแนะการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง
2.2 ผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (learning by doing) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน
2.2.1 การเรี ยนรู ้ในตัวบุคคล
2.2.1.1 เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ลที่ ดี เป็ นสิ่ งสาคัญ ในการได้ขอ้ มูลที่ ครบถ้วน ที่ สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหา และเกิดสภาพที่คาดหวัง และในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องบันทึกอนุทินเพื่อให้ได้ประเด็นครบถ้วน
2.2.1.2 เรี ยนรู ้วา่ ในการดาเนินงานทุกกิจกรรม บางครั้งอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน เช่น
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ฝนตก แดดร้อน เป็ นต้น
2.2.2 การเรี ยนรู ้ระดับกลุ่มบุคคล
2.2.2.1 เรี ย นรู ้ ว่า การที่ จ ะสามารถดาเนิ น การฟื้ นฟู ต ลาดชุ มชนต าบลบัว ทอง ให้ประสบผลส าเร็ จ
องค์กรบริ หารส่ วนตาบลบัวทองที่รับผิดชอบตลาดชุมชนโดยตรง จะต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเป็ นหลักในการดาเนินการ
2.2.2.2 การเรี ยนรู ้กิจกรรม การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกตและการสะท้อนผล ว่า ในวงจรที่ 2 จะใช้
เวลาสั้นกว่าวงจรที่ 1 เพราะว่ามีทกั ษะและประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความคุน้ เคยระหว่างผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยกัน
2.2.2.3 เรี ยนรู ้ ว่าในการระดมความคิดเห็ นที่ ไม่สอดคล้องกันเกิ ดขึ้นบ่อย เนื่ องจากต่างฝ่ ายต่างรั กษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ควรหาวิธีการให้ทุกคนได้มีโอกาสในการร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่มีอคติต่อกัน
2.2.2.4 เรี ยนรู ้ ว่า ข้อคาถามในการสะท้อนผล ควรนาเอาเทคนิ คการวิเคราะห์หลังการปฏิ บตั ิ (After
Action Review: AAR) มาใช้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
2.2.3 การเรี ยนรู ้ระดับชุมชน
2.2.3.1 เรี ยนรู ้ ว่าการฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทองให้เกิ ดความยัง่ ยืนนั้น การสร้ างความเข้าใจกับ
ชุมชน ในเบื้องต้นเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ น และชุมชนต้องมีส่วนร่ วม โดยเริ่ มจากจุดเล็กแล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2.2.3.2 เรี ยนรู ้ว่าการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิ ดความยัง่ ยืนนั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ ายในชุมชนและนอกชุมชน
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2.3 ความรู ้ใหม่ (new knowledge) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
2.3.1 ในการวางแผน เมื่อได้แผนการปฏิบตั ิมาแล้ว ไม่ควรยึดติดกับแผนมากเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังได้
2.3.2 รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์
บริ บทชุ มชนด้านกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ สังคม และสภาพด้านสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ การผลิ ต ห่ วงโซ่ มูลค่าและระบบตลาด
ในพื้นที่ตาบลบัวทองที่อาจมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้ในวงกว้าง แต่กอ็ าจนาไปเป็ นกรณี ศึกษา หรื อนากระบวนการเป็ นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาตลาดชุมชนแห่ งอื่นๆ ได้

อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั อภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร การวิจยั นี้ใช้กระบวนการขดลวด (PAOR) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของเคมมิส และแทกการ์ ด (Kemmis and
McTaggart) [10] ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างน้อย 3 ฝ่ าย ฝ่ ายแรก คือ กลุ่มผูท้ ี่อยู่
กับปั ญหา ได้แก่ ผูน้ าชุมชน ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค ฝ่ ายที่สอง คือ นักพัฒนาที่เป็ นเจ้าของตลาดและมี ภารกิ จในการดูแล
ตลาดชุมชน ฝ่ ายที่สาม คือ นักวิชาการหรื อนักวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อน
ผล และนาผลการสะท้อนมาพัฒนาแผนงานในรอบต่อไป ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเป็ นพลวัต สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อข้าม
ข้อจากัด เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย 2 วิธี เป็ นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate
data) [11] งานวิจยั นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อติญาณ์ [7] ที่ได้ศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้บริ การ ในการพัฒนาตลาดสดสุ ขภาพ พบว่า การดาเนินการ
ในทุกกิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อชุมชน และควรดาเนิ นการ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รเชษฐ์ [6] ที่
ได้ศึกษาการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการลดปั ญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง :
กรณี ศึกษาเกษตรกรรายย่อยผูป้ ลูกข้าวโพด ในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ควรทากิ จกรรมเป็ นกลุ่มหรื อที ม และให้
เกษตรกรเข้ามามี ส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มต้นดาเนิ นงานไปจนจบโครงการ เพื่อสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการผูกมัดให้มีความ
รับผิดชอบที่จะทางานไปจนเห็นผล
2. ผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2.1. ผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง คือ ชุมชนเริ่ มที่จะกลับมาฟื้ นฟูตลาดชุมชนขึ้นใหม่ ผูว้ ิจยั และชุมชน
เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ผูร้ ่ วมวิจยั เรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมที่เป็ นการเรี ยนรู ้จากการ
กระทา ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน ทาให้ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะการฟื้ นฟู
ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ [1] ที่ได้ศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
การเสริ มสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั ทาให้ทราบลักษณะเด่น
จุดแข็ง ประเด็นปัญหา ความรู ้ในเชิงธุรกิจและความร่ วมมือแบบเครื อข่าย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป
2.2. การเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนพมนตรี สกลศิลป์ ศิริ
และคณะ [3] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั ทาให้
ทราบสภาพปัจจุบนั สภาพที่คาดหวัง หลังจากนั้นร่ วมกันพิจารณากาหนด และประเมินทางเลือก เพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิที่เชื่อมัน่ ว่าจะ
สามารถแก้ปัญหา และเกิดสภาพที่คาดหวังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรี ยนรู ้ในทางบวกทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล
และระดับโรงเรี ยน
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2.3. ความรู ้ ใหม่ คื อ เมื่ อได้แผนการปฎิ บตั ิ มาแล้ว สามารถปรั บเปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ ในภายหลังได้และ
รู ปแบบที่ได้ อาจมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้ในวงกว้าง แต่สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาตลาดชุมชน
แห่ งอื่ นๆ ได้ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Wuest, J. [15] ที่ กล่าวว่า “ความจริ งจึ งไม่ได้มีเพียงหนึ่ งเดี ยว ขึ้ นอยู่กบั ประสบการณ์
ส่ วนตัวและสถานการณ์ที่เกิดขณะนั้น” สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระจักรพล ป้องศิริ [2] ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ใน โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมศรี จนั ทร์ วิทยา : การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม พบว่า ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั เกิดการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิ ทั้งในด้านความรู ้และประสบการณ์ต่างๆและเกิดความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิ 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิ
ตามหลักการเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในบริ บทเฉพาะโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมศรี จนั ทร์ วิทยา 2) ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการใช้
หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม 5 ขั้นตอน และ 3) ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการถอดบทเรี ยน คือ “SRIJAN Model”

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูว้ ิจยั ต้องเป็ นนักจัดกระบวนการ และมีความเป็ นมืออาชีพในการประสานงานกับนักพัฒนาที่เป็ นเจ้าของตลาด และผู ้
ที่อยูก่ บั ปั ญหาตลาดชุมชนเพื่อหาจุดเหมาะสมระหว่างความคาดหวังกับศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่
2. ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาสิ น ค้า และถ่ า ยทอดเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ค นในชุ ม ชนน ามาพัฒ นาสิ น ค้า และเห็ น
ความสาคัญของการสร้างความแตกต่างในสิ นค้า ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้
3. การประยุกต์ใช้ในตลาดชุมชนอื่น ควรศึกษาบริ บทของชุมชน และหาแนวทางที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนนั้น
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