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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และเพื่อค้ นหารูปแบบการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศึกษาประชากรสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน และผู้นา
ชุมชน จานวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การนาชาวบ้ านไปศึกษาดูงาน การ
สนทนากลุ่มและการประชุมกลุ่ม ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม 2558 ถึงตุลาคม 2559 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม มี 7 ขั้นตอน คือ 1. การแนะนานักวิจัยและแจ้ งวัตถุประสงค์การวิจัยให้ กับชุมชน 2. การร่วมกันศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน 3. การเติมองค์ความรู้ให้ ชุมชน 4. การร่ วมกันพิจารณารูปแบบการพั ฒนาที่เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ 5. การ
ร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน 6. การปฏิบัติตามแผน และ 7. การติดตามและประเมินผล รูปแบบการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนผักปลอดสาร
บ้ านดอนสถานมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่ างจากชุมชนอื่น กล่ าวคือ มีการรวมกลุ่มเพื่ อผลิตผักปลอดสาร ควบคุมคุณภาพ และจาหน่ ายผัก
ปลอดสารในนามกลุ่มฯ ลักษณะการร่วมทุนประกอบไปด้ วยทุนส่วนรวมและทุนส่วนตัว การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนนี้ทาให้ สมาชิกสามารถขาย
ผลผลิตในราคาที่เป็ นธรรมมากขึ้น ลดการพึ่งพาพ่ อค้ าคนกลาง ลดการใช้ สารเคมีในการเพาะปลูก ซึ่งเป็ นผลดีท้งั ต่อสุขภาพของเกษตรกร
และสภาพแวดล้ อม ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถานควรจัดทาแผนการตลาดและแผนการผลิตเพื่อ
รองรับการขยายตลาดต่อไป
คาสาคัญ: ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
Abstract
This participatory action research (PAR) studies the sustainable development through a community participation process and
searches for a sustainable community enterprise model. The research is conducted from October 2015 to October 2016 and has 13
informants, including group members and community leaders. The methodologies used include in-depth interviews, participatory
observation, visits with successful communities, and focus group meetings. The research results demonstrate the seven steps in
sustainable development community participation processes. 1 Introduce research team and objectives, 2 Study and analyze
community problems, 3 Fill the knowledge gap to local residents, 4 Search for a suitable model of community enterprise, 5
Develop action plan, 6 Implementation, and 7 Follow up and evaluation. The study finds that the community enterprise model of
Ban Don Satan may be different from those used in other communities. This group aims to produce, control and sell organic
vegetables. Funding for their operations includes both collective and individual funds. Establishing a Community enterprise may
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result in many benefits such as fair product prices, less dependence on middlemen, and less use of harmful chemicals, resulting in
better health and an improved environment for the farmers. This research suggests that the members of “Puk Plod San Ban Don
Satan” group should do marketing and production plan for market expansion.
Keywords: Sustainable Community Enterprise, Participatory Action Research

บทนา
การวิจัยนี้มุ่งเน้ นชุมชนเป็ นศูนย์กลาง เนื่องจากแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้ องให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ สามารถพึ่ งพาตนเองได้ Institute for Sustainable
Communities (2015) ได้ ให้ ความหมายของชุมชนที่ย่ังยืน
ไว้ ว่า “ชุมชนที่ย่งั ยืน สามารถบริหารทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็ น

คน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเงินทุน เพื่อสนองต่อความ
ต้ องการทั้งในปั จจุบนั และอนาคต โดยที่ม่นั ใจได้ ว่าทรัพยากร
ต่างๆ นั้นจะมีอยู่เพียงพอและสามารถแบ่งปันไปยังคนรุ่น
ลูกรุ่นหลานของชุ มชนได้ ต่อไป” โดยชุมชนที่ย่ังยืนจะมี

ลักษณะ ดังนี้ คนในชุ ม ชนมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ดีข้ ึน คนทั้ง
ชุมชนในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน มีระบบนิเวศน์ท่ี
สมบูรณ์ มีการปกครองที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้ องการการมี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมายและทั่วถึงจากคนในชุมชน และ
มีระบบเศรษฐกิจที่ม่นั คง
หลั กการมีส่ วนร่ วม (Participation) กาหนดขั้น ตอน
ในการมีส่วนร่วม ไว้ ดังนี้ 1. ร่วมให้ ข้อมูล 2. ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ 3. ร่ วมด าเนิ นการ 4. ร่ วมรับผิดชอบ 5. ร่ วม
ติดตามและประเมินผล 6. ร่วมรับผลของการพัฒนา การ
มีส่วนร่ วมในทุ กขั้น ตอน จึงจะเป็ นการมีส่ วนร่ วมอย่ าง
แท้ จริง หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป การมีส่วนร่วม
นั้นมักจะไม่ สัมฤทธิผลและไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหา หรือ
เกิดการพัฒนาชุมชนได้ อย่างแท้ จริง (Sungkep, 2013)
บ้ านดอนสถาน ต.สถาน อ.ปั ว จ.น่ าน แบ่ ง เป็ น 2
หมู่บ้าน มีจานวน 185 ครัวเรือน และมีประชากร 648 คน
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกข้ าวเหนียว พืช
ตระกูลถั่ว ยาสูบและพริกขี้หนู มีรายได้ เฉลี่ย 58,999 บาท
ต่อคนต่อปี (Satan Sub-district Administrative Organization,
2016) โดยจัดจาหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้ าคนกลาง ชุมชน
มีความต้ องการจะลดการปลูกพืชที่ใช้ สารเคมี เนื่องจาก
เป็ นห่ วงสุขภาพ จึงได้ ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์เพื่อผลิต
ใช้ ในหมู่บ้านทดแทนการใช้ ปุ๋ยเคมี และลดการใช้ สารเคมี
ในการกาจัดแมลงและวัชพืช แนวทางในการพัฒนาชุมชน
โดยการจัดตั้งกลุ่มมีข้อดี ดังนี้ 1. การรวมกลุ่มช่วยปรับเปลี่ยน
เจตคติของสมาชิกให้ คล้ อยตามเสียงส่วนใหญ่ของกลุ่ม 2.

กลุ่มเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกได้ ร่วมอภิปรายประเด็นต่ างๆ
ก่อให้ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการพั ฒ นา 3. การรวม
กลุ่มทาให้ เกิดอานาจในการต่อรอง 4. การรวมกลุ่มช่ วย
ให้ สมาชิกมีระเบียบวินัย รู้จักแบ่ งงานและรับผิดชอบใน
หน้ าที่ (Sritong, 2015) คณะผู้วิจัยได้ คดั เลือกบ้ านดอนสถาน
เนื่องจากเห็นว่า มีเจตนารมณ์ท่จี ะพัฒนาตนเองและสนใจ
ที่จะสร้ างความยั่งยืนให้ กับตนเองและครอบครัว แต่ ยัง
ขาดทักษะในการบริหารจัดการ โครงการวิจัยนี้จึงเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมกับชุ มชนในการหาแนวทางในการพั ฒ นาอย่ าง
ยั่งยืน เพื่ อให้ สามารถแก้ ไขปั ญ หาของชุ มชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชนอย่างแท้ จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษากระบวนการในการพั ฒ นาอย่ างยั่งยื น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. เพื่ อค้ นหารูปแบบการรวมกลุ่ม ธุรกิจชุมชนอย่ าง
ยั่งยืน
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย แบบ
สัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้ าง (Semi-Structured Interview) ใน
การลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชน หลังจากคัดเลือกชุมชนได้
แล้ ว ใช้ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (Depth Interview) การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participated Observation)
การบันทึกข้ อมูลภาคสนาม (Field Note Taking) การให้
องค์ความรู้โดยการไปศึกษาดูงานและรับฟั งบรรยาย การ
สนทนากลุ่ ม (Focus Group) เพื่ อค้ น หาข้ อ มู ล ปั ญ หา
ชุมชน การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) เพื่อระดมสมอง
และแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ร่ วมกัน หาแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
ชุมชน ประชากรของงานวิจยั นี้ มีจานวนรวมทั้งสิ้น 13 คน
ได้ แก่ สมาชิกกลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน จานวน 9
คน และผู้นาชุมชน ได้ แก่ผ้ ูใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหลักในการจัดตั้งกลุ่มผักปลอดสารบ้ าน
ดอนสถาน จานวน 4 คน
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3. การเติมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการผลิตและจัดจาหน่ายผักปลอดสารพิษ
การวิจัยนี้มุ่งเน้ นชุมชนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีขอบเขต
คณะผู้วิจัยได้ จัดสรรงบประมาณให้ ชาวบ้ านที่สนใจ
เนื้ อหา คือ การพั ฒ นาชุ ม ชนภายใต้ แนวคิด การพั ฒ นา รวมกลุ่มกันเดินทางไปดูงานที่ จ.เชียงใหม่ จานวน 10 คน
อย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้ วย คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต โดยชุมชนแต่ละแห่งที่มาดูงานจะมีลักษณะของการจัดการ
ที่ดีข้ ึน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไม่สร้ างผลกระทบต่อ ผักปลอดสารพิ ษที่แตกต่ างกันไป ซึ่งจะมีท้งั รูปแบบการ
สิ่ง แวดล้ อม และการมีส่ ว นร่ ว มอย่ างมี ค วามหมายจาก รวมกลุ่ มผลิ ต และจั ด จ าหน่ ายให้ แ ก่ โครงการผักดีข อง
ชุมชน ซึ่งจะทาให้ ชุมชนสามารถจัดการปั ญหาของชุมชน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บางชุ มชนเป็ นผู้ ผลิต และ
ได้ ด้ ว ยตั ว เอง ทั้ง นี้ ต้ องอาศั ย กระบวนการวิ จั ย โดยใช้ จาหน่ ายให้ แก่ ห้ างบิ๊กซี บางชุ มชนส่งขายร้ านอาหารใน
หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ แ ก่ ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล ร่ ว มคิ ด ร่ ว ม พื้นที่ใกล้ เคียง นอกจากนั้น ยังได้ รับฟั งการบรรยายจาก
ตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตาม นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จังหวัด
และประเมินผล
เชียงใหม่ (MCC) โดยก่อนเดินทางกลับได้ มีการจัดประชุม
กลุ่มเพื่อสรุปหาแนวทางที่เป็ นไปได้ ร่วมกันระหว่างชาวบ้ าน
สรุปผลการศึกษา
กับคณะผู้วิจัย และได้ มอบหมายให้ ผ้ นู ากลุ่มไปศึกษาและ
งานวิจัยนี้นาเสนอผลการศึกษา 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ พิจารณาแนวทางที่เป็ นไปได้ ของชุมชนบ้ านดอนสถาน
4. การร่ ว มกัน พิ จ ารณาทางเลื อ ก/รู ป แบบในการ
1 กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ส่วนที่ 2 รูปแบบในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชน พัฒนาที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ มากที่สดุ
คณะผู้วิจัยได้ ประชุมกลุ่มร่วมกับชาวบ้ านกลุ่มที่ได้
ผั ก ปลอดสารบ้ า นดอนสถาน ส่ ว นที่ 3 เป้ าหมายและ
เดินทางไปดูงานที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันวางแผน
ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการรวมกลุ่มฯ
ผลการศึกษา ส่วนที่ 1 กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่าง ปฏิบัติงาน โดยได้ มีการนาเอาเอกสารวิชาการที่ได้ มาจาก
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 7 ขั้นตอน (รูปภาพที่ 1) MCC มาอธิบายให้ ชาวบ้ านได้ เข้ าใจง่ ายขึ้น ในขั้นตอนนี้
1. การแนะนานักวิจัยและการแจ้ งวัตถุประสงค์การทา คณะผู้วิจัย พบว่า บางครั้งอาจเกิดช่องว่างระหว่างนักวิชาการ
กับชาวบ้ าน เนื่องจากชาวบ้ านส่วนใหญ่ไม่สามารถจะศึกษา
วิจัยให้ กบั ชุมชน
เริ่ มต้ น จากการเข้ าพบผู้ น าชุ ม ชน และขอให้ จั ด จากเอกสารและทาความเข้ าใจด้ วยตัวเองได้ ดังนั้น เพื่ อ
ประชุมชาวบ้ าน เพื่อแนะนานักวิจัยและวัตถุประสงค์ของ ปิ ดช่องว่างนี้ นักวิจัยจึงต้ องทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี้ยง เป็ นผู้ช่วย
งานวิจัย เป็ นการสร้ างความเข้ าใจ ว่านักวิจัยจะมาร่วมมือ เติมเต็มช่องว่าง กล่าวคือ จะต้ องศึกษาและหาวิธกี ารนาเสนอ
กับ ชาวบ้ า นในการคิ ด และพั ฒ นาเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาของ ข้ อมูลทางวิชาการให้ อยู่ในรูปแบบที่ชาวบ้ านสามารถเข้ าใจ
ชุมชน ไม่ได้ เน้ นการมาอบรม หรือการนางบประมาณมา ได้ ง่าย วิธกี ารที่ใช้ ได้ ผลในการวิจัยนี้ คือ การเขียนแผนภาพ
สนับสนุ น ซึ่งพบว่ า เป็ นขั้นตอนที่สาคัญ และทาให้ ได้ รับ เพื่อแสดงแผนการเพาะปลูกแบบหมุนเวียน มีการสมมติ
ข้ อมูลการปลูกเป็ นแปลงๆ มีระยะเวลาปลูกห่ างกัน 5 วัน
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการทาวิจัยร่วมกับชุมชน
เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลผลิ ต ทยอยออกสู่ต ลาดทุ ก สัป ดาห์ ท าให้
2. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
ในขั้นตอนนี้ได้ ใช้ เทคนิค ประชุมกลุ่มย่อย (Focus ชาวบ้ านเห็นภาพ เกิดความเข้ าใจและสามารถมีส่วนร่วม
Group) กับผู้นาชุมชน ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ อย่างแท้ จริง
5. ร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
ประธานกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ เพื่อหารือถึงปัญหาของชุมชนและ
นักวิจัยจะต้ องกระตุ้นให้ ผ้ นู ากลุ่มจัดประชุมร่วมกับ
แนวทางแก้ ไขร่วมกัน ได้ ข้อสรุป คือ ชาวบ้ านต้ องการลด
การทาเกษตรโดยใช้ สารเคมี แต่อยากเปลี่ยนมาทาเกษตร สมาชิกเพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน ทาให้ สมาชิก
อินทรีย์มากขึ้น เนื่องจากเป็ นห่วงสุขภาพ และขายผลผลิต เกิดการยอมรับและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี ทาให้ การ
ดาเนินงานของกลุ่มมีความคืบหน้ า
ได้ ราคาต่าเนื่องจากขายผ่านพ่อค้ าคนกลาง
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
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1. การแนะนาตัวนักวิจัยและการแจ้ งวัตถุประสงค์การทาวิจัยให้ กบั ชุมชน
มุ่งเน้ นการลดช่องว่างระหว่างนักวิจัยกับชาวบ้ าน เช่น การร่วมกิจกรรมกับ
ชาวบ้ าน การใช้ ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร

2. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
เพื่อแสวงหาความต้ องการ (Needs Assessment) และประเมินทรัพยากร
ที่มี (Resource Assessment)

3. การเติมองค์ความรู้ให้ ชาวบ้ านทั้งด้ านทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยการพาไปดูงานชุมชนที่ประสบความสาเร็จ เพื่อทาให้ เกิดความมั่นใจว่า
สามารถนามาปฏิบัติท่ชี ุมชนของตนเองได้

4. การร่วมกันพิจารณาทางเลือก/รูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ มากที่สดุ
นักวิจัยต้ องสร้ างบรรยากาศผ่อนคลายและเป็ นกันเอง เพื่อให้ ชาวบ้ านกล้ า
แสดงความเห็น
นักวิจัยต้ องเปิ ดใจรับฟังชาวบ้ าน อย่ายึดติดกับหลักวิชาการมากเกินไป

5. การร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน
นักวิจัยจะช่วยชาวบ้ านในการวางระบบการบริหารจัดการ ที่ชาวบ้ านสามารถ
ทาได้ ด้วยตัวเอง

6. การปฏิบัติตามแผน
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เกิดปัญหาอุปสรรค ดาเนินการแก้ ไข
โครงการนี้สามารถตอบโจทย์ความต้ องการของชุมชนได้ หรือไม่
รูปที่ 1 กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วม

6. การปฏิบตั ติ ามแผน
การทดลองปลูกและจัด จาหน่ าย เดือนสิงหาคม
2559 ได้ มี ก ารทดลองปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ตามที่ ไ ด้
วางแผนไว้ ในพื้ นที่ท่ีทางกลุ่มได้ ขอเช่ ากับผู้ใหญ่ บ้ านมี
เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อทาการปลูกในพื้นที่เดียวกัน โดย

ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์และไม่ใช้ สารเคมีในการกาจัดแมลงและวัชพืช
และพบว่ า มี ผ ลผลิต ออกดี ได้ ทดลองวางขายในตลาด
ชุมชน เพื่ อขายให้ กับคนในชุมชน ผลปรากฏว่า ผลผลิต
ของสมาชิกกลุ่มได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จาหน่ ายได้
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หมด เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นให้ ความส าคั ญ กับ การ
บริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จากการทดลองจาหน่ายในชุมชนทาให้ ชาวบ้ านเริ่ม
มีความเชื่อมั่นว่าผักปลอดสารเป็ นที่ต้องการของตลาด จึง
มีความมั่นใจว่าหากมีผลผลิตจะสามารถจาหน่ายได้ แน่นอน
สมาชิกกลุ่ มจึงมั่ น ใจที่จ ะเดิน ตามแผนการผลิ ต ที่วางไว้
อย่ างต่อเนื่อง และวางแผนขยายตลาดโดยไปจาหน่ ายที่
โรงพยาบาลประจาอาเภอปั ว จะเห็นได้ ว่า ทางออกในการ
รวมกลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถานนี้ สามารถแก้ ไขปัญหา
ได้ ตรงกับความต้ องการของชุมชน คือ การลดการทาเกษตร
เคมี ลดการพึ่งพาพ่อค้ าคนกลางและการมีรายได้ เสริม
ผลการศึกษา ส่วนที่ 2 รูปแบบในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน
1. การมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้ น
จากรูป ภาพที่ 2 จะเห็นได้ ว่า กระบวนการจัดตั้ง
กลุ่ม เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้ านตั้งแต่
เริ่มต้ น คณะผู้วิจัยได้ ประชุมกลุ่มร่วมกับชาวบ้ าน ภายหลัง
จากที่ชาวบ้ านที่ได้ ดูงานที่ จ.เชียงใหม่ มาแล้ ว ทาให้ ได้ เห็น
ตัวอย่ างหลายๆ รูป แบบของการผลิตและจัด จาหน่ ายที่
แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชน การประชุมกลุ่มจึง
เกิดขึ้นเพื่ อหาข้ อสรุปว่ า รูบแบบใดที่เหมาะสมกับชุมชน
บ้ านดอนสถาน โดยพิจารณาจากหลายๆ ทางเลือก เช่ น
รูป แบบสหกรณ์ และรูปแบบวิส าหกิจชุ ม ชนเป็ นต้ น ซึ่ ง
ค่อนข้ างจะมีลักษณะเป็ นทางการ และจะต้ องมีการจัดทา
บัญ ชีอย่ างเป็ นระบบ ที่ป ระชุ ม ได้ พิ จารณาและประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้ านความสามารถ เวลา
และเงินทุน พบว่ า ชาวบ้ านในชุมชนยังไม่ มีความพร้ อม
และมีข้อจากัดทั้งในด้ านเวลาและเงินทุน จึงได้ เสนอแนวทาง
การร่วมกลุ่มในรูปแบบเฉพาะขึ้น เป็ นการรวมกลุ่มกันโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจาหน่ ายผักปลอดสารพิษ ใน
นาม “กลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน” และมีเป้ าหมาย
สร้ างรายได้ เสริมและลดรายจ่ ายให้ แก่สมาชิก เนื่องจาก
ชาวบ้ านมีเงินทุนจากัด จึงไม่สามารถนาเงินก้ อนใหญ่ มา
ลงทุนผลิตร่ วมกันได้ ท้งั หมด จึงเกิดลักษณะการลงทุน 2
ลักษณะร่วมกัน คือ 1. การลงทุนร่วมกันสาหรับเงินทุนตั้งต้ น
(Collective Funding) (สมาชิก 9 ราย ลงหุ้ นๆ ละ 500
บาท รวมได้ เงินทุนตั้งต้ น 4,500 บาท) เพื่อไว้ ใช้ ขบั เคลื่อน
ให้ โครงการสามารถเริ่มต้ น ได้ เพื่ อน ามาใช้ เป็ นเงิน ทุ น
หมุนเวียน ในการซื้อเมล็ดพันธ์ผักในการทดลองปลูก และ
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การจ้ างรถไถขึ้นแปลง ซึ่งชาวบ้ านเห็นว่ า ทาให้ เกิดการ
ประหยัดกว่าต่างคนต่างทามาก และ 2. การลงทุนส่วนบุคคล
(Individual Funding) จะเป็ นเงินทุนที่แต่ละคนจะต้ องใช้
ในการซื้อเมล็ด พั น ธ์แ ละปุ๋ ยอิน ทรีย์ เพื่ อปลู กและดู แ ล
แปลงผักตามพื้นที่ปลูกที่ตนเองรับผิดชอบ
2. การร่ วมวางแผนและออกแบบระบบการบริห าร
จัดการ
ทางกลุ่มจะมีการวางแผนการปลูกร่วมกันไว้ ล่วงหน้ า
โดยจะกาหนดชนิดของผัก ปริมาณของผัก และระยะเวลา
ที่จะเก็บเกี่ยว เพื่อป้ องกันไม่ให้ ปริมาณผลผลิตเกินความ
ต้ องการของตลาด และให้ มีชนิดผักที่มีความหลากหลาย
เพื่ อจัดจาหน่ ายให้ ผ้ ูบริโภคและมีปริมาณผลผลิตออกสู่
ตลาดอย่างสม่าเสมอทุกสัปดาห์ ระบบการจัดจาหน่ายใน
ระยะเริ่มต้ นจะจาหน่ายผ่านตลาดชุมชน และกาหนดราคา
ขายเท่ากับราคาขายปลีกท้ องตลาด โดยจะมีการจัดสรร
รายได้ เข้ ากลุ่มร้ อยละ 20 ของยอดขาย เพื่อเอาไว้ ใช้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการและมีการบันทึกบัญชีทุกครั้ง
ที่สมาชิกนาผลผลิตไปจาหน่าย
3. การจัดหาที่ดนิ เพื่อการเพาะปลูกจากวิถชี ุมชน
ชาวบ้ านได้ เลื อ กวิธีจั ด หาที่ดิน โดยการไปขอเช่ า
ที่ดินขนาด 2 ไร่จากผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเดิมใช้ เป็ นพื้นที่ในการ
ปลู กข้ าวเพื่ อบริโภคในครัว เรือนตลอดทั้งปี โดยตกลง
ร่วมกันจ่ายค่าเช่าที่ดนิ เป็ นข้ าวให้ กบั ผู้ใหญ่บ้านเพื่อบริโภค
การที่สมาชิกมาร่ วมกัน ปลูกผักปลอดสารในที่ดิน แปลง
เดียวกัน ทาให้ เกิดประโยชน์ในด้ านของการควบคุมการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีจากแปลงข้ างเคียง การควบคุมไม่ให้
เกิดการลักลอบใช้ สารเคมีกท็ าได้ โดยง่ายกว่า เมื่อเทียบกับ
การทาแบบต่างคนต่างปลูกคนละ 1 งาน จะเห็นได้ ว่าเป็ น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการจัดหาที่ดนิ เพื่อเพาะปลูกโดย
ไม่ต้องใช้ เงินทุน เป็ นวิธกี ารที่ชาวบ้ านเสนอขึ้นมาจากวิถี
ชีวิตแบบชนบท ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ พบเห็นในชุมชนเมือง
ผลการศึกษา ส่วนที่ 3 เป้ าหมายและประโยชน์ท่ไี ด้ รับ
จากการรวมกลุ่มฯ
1. การรวมกลุ่มผักปลอดสารบ้ านสถาน เป็ นการสร้ าง
ความเข้ มแข็งด้ านการตลาด การสร้ างผลิตภัณฑ์ผกั ปลอด
สารพิษที่เป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภคในชุมชน ในระยะต่อไป
ทางกลุ่ ม มี แ ผนการที่จ ะขอรับ การตรวจ เพื่ อรับ รองผั ก
ปลอดสารพิ ษจาก สาธารณสุขจังหวัด เพื่ อให้ เกิดความ
เชื่อมั่นและเกิดการยอมรับผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน
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ในวงกว้ าง และมี แ ผนจะขยายตลาดออกไปจ าหน่ ายที่
โรงพยาบาลประจาอาเภอ
2. การรวมกลุ่มทาให้ เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่าย (Cost
Sharing) การปลูกในที่ดนิ แปลงเดียวกัน จะช่วยให้ สามารถ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ หลายประการ เช่น การจ้ างรถไถเพื่อ
มาไถยกแปลง รวมทั้งในอนาคตจะมีค่าใช้ จ่ายในการทา
ตลาด ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ าย
เป็ นต้ น
3. ผลประโยชน์ในด้ านเศรษฐกิจ (Economic Benefits)
สมาชิกจะมีรายได้ เสริมจากการปลูกผักปลอดสารพิษ โดย
มีเป้ าหมายในระยะแรก คือสมาชิกมีรายได้ เสริม ประมาณ

2,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน สาหรับพื้นที่เพาะปลูก
1 งาน เน้ นระบบการจัดจาหน่ ายแบบพึ่ งพาตนเอง โดย
จาหน่ ายเท่ากับราคาขายปลีกทั่วไปในท้ องตลาด ไม่ผ่าน
พ่อค้ าคนกลาง ทาให้ สมาชิกสามารถจาหน่ายได้ ในราคาที่
เป็ นธรรมมากขึ้น ในอนาคตหากชาวบ้ านเกิดความเชื่อมั่น
ว่าการผลิตและจาหน่ายผักปลอดสารพิษนี้ มีตลาดรองรับ
ก็จะมีแผนการขยายพื้ นที่เพาะปลูกมากขึ้น และลดพื้นที่
การทาเกษตรเคมีลงไป นอกจากนั้ น ยังช่ วยลดรายจ่ าย
เนื่องจากสมาชิกจะแบ่งผักส่วนหนึ่งไว้ บริโภคในครัวเรือน
ซึ่งแตกต่ างจากวิถีการทาเกษตรเคมีแบบเดิม ซึ่งผู้ปลู ก
มักจะไม่บริโภคผักที่ใช้ สารเคมี

เงินทุนตั้งต้ น
สมาชิกร่วมลงเงินทุนตั้งต้ น
เงินทุนหมุนเวียน
ลงทุน และจาหน่าย
Individual Basis
ทุนที่ดิน
ใช้ วิธรี วมกันเช่า
โดยจ่ายค่าเช่าเป็ นข้ าว
แรงงานปลูก
แยกกันปลูกตามสัดส่วนพื้นที่
แรงงานจาหน่าย
หมุนเวียนผลัดเวรกันจาหน่าย

กลุ่มผักปลอดสาร บ้ านดอนสถาน
วัตถุประสงค์เพื่อ:
1. สร้ างความเข้ มแข็งทางการ
ตลาด (ประชาสัมพันธ์ + จัด
จาหน่าย)
2. Cost Sharing (การเฉลี่ย
ค่าใช้ จ่าย)
3. การควบคุมคุณภาพ และ
ปริมาณผลผลิต
4. รายได้ จากการจาหน่ายจะหัก
เข้ ากลุ่ม 20% เพื่อเป็ นค่า
บริหารจัดการ

แรงงานบริหาร
แต่งตั้งประธานและเลขานุการ

Economic Benefits
- รายได้ เสริมจากผักปลอดสาร
- ลดรายจ่ายเนื่องจากบริโภคผักที่ปลูก
Social Benefits
- ลดปัญหาสุขภาพผู้ปลูกและผู้บริโภค
- เกิด การรวมกลุ่ ม แลกเปลี่ย นเรีย นรู้
และขยายการพัฒนาในวงกว้ าง
- ชาวบ้ านรู้ จั ก คิ ด วางแผนและใช้
ทรัพยากรที่มีมาแก้ ไขปั ญหาชุมชน
Environmental Benefits
- ลดการใช้ สารเคมี ลดการปนเปื้ อนใน
ธรรมชาติ
- ลดปั ญ หาดิ น เสื่อ มโทรม ปรั บ ปรุง
คุณภาพดินโดยการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์

รูปที่ 2 รูปแบบการจัดตั้งกลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน

4. ผลประโยชน์ในด้ านสังคม (Social Benefits) การ
ปรับเปลี่ยนวิถีมาเน้ นการทาเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จะส่ง
ผลดี คือ ช่วยลดปั ญหาสุขภาพของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
การรวมกลุ่มยังช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิก อันจะนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มผัก
ปลอดสารบ้ านดอนสถาน ได้ จัดระบบให้ มีการพบปะระหว่าง
สมาชิกโดยการกาหนดวันที่จะเข้ าไปดูแลแปลงผักร่วมกัน
อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อจะได้ มีเวลาที่จะได้ พบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและนาไปแก้ ไขได้

5. ผลประโยชน์ในด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental
Benefits) แนวทางการทาเกษตรอินทรีย์ทาให้ เกิดการลด
การใช้ สารเคมี ลดการปนเปื้ อนสู่ธรรมชาติ ลดปั ญหาดิน
เสื่อมโทรม มีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์
ซึ่งจะส่งผลให้ สภาพแวดล้ อมในชุมชนดีข้ ึน มีความอุดม
สมบูรณ์และปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้ อน
อภิปรายผล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ทาให้ เกิดการ
พั ฒ นารูปแบบการรวมกลุ่มของชุ มชนได้ ต รงตามความ
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ต้ องการและความสามารถของชุมชน ซึ่งจากเดิมชาวบ้ าน
ในชุมชนบ้ านดอนสถานยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มในเรื่อง
การผลิตและจาหน่ายผักปลอดสารมาก่อน กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้ านในการจัดตั้งกลุ่มผักปลอดสารบ้ าน
ดอนสถาน เป็ นไปตามหลักแนวคิดของ การพัฒนาโดยมี
ชุมชนเป็ นฐาน คือ การให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
โครงการ (Project Design) และมีส่ วนร่ วมในการน าไป
ปฎิบตั ิ (Implementation) ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการพัฒนา
โดยชุมชนจะต้ องมีการผนวกเอาภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น (Local
Wisdom) เข้ าไปในกระบวนการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมด้ วย (Prinsloo, 2008)
ผลการวิจัย ในส่วนของกระบวนการพัฒนาชุมชน โดย
การมีส่วนร่วม (รูปภาพที่ 1) พบว่า สอดคล้ องกับหลักการ
มีส่วนร่วม (Participation) กาหนดขั้นตอนในการมีส่วนร่วม
ไว้ ดังนี้ 1. ร่วมให้ ข้อมูล 2. ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ 3. ร่วม
ดาเนินการ 4. ร่วมรับผิดชอบ 5. ร่วมติดตามและประเมินผล
6. ร่วมรับผลของการพัฒนา การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
จึงจะเป็ นการมีส่วนร่วมอย่ างแท้ จริง หากขาดขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งไป การมีส่วนร่วมนั้นมักจะไม่สมั ฤทธิผลและ
ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหา หรือเกิดการพัฒนาชุมชนได้ อย่าง
แท้ จริง (Sungkep, 2013) อย่างไรก็ดี ผลวิจัยนี้ได้ ค้นพบว่า
กระบวนการมีส่วนร่วมที่ในการพัฒนาชุมชน ควรมีข้นั ตอน
ที่สาคัญเพิ่มเติ่มจากหลักการมีส่วนร่วมตามแนวทางเดิม
กล่าวคือ การเติมองค์ความรู้ในชาวบ้ านทั้งด้ านทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ (ขั้นตอนที่ 3 ในรูปภาพที่ 1) เนื่องจากองค์ความรู้
หรือภูมิปัญ ญาที่ชาวบ้ านมีอยู่ น้ัน ยังไม่ เพี ยงพอต่ อการ
พัฒนา จากการลงพื้นที่วิจัยชุมชน พบว่า ชาวบ้ านยังขาด
ทักษะเรื่องการวางแผนด้ านการผลิต การจัดจาหน่าย และ
การตลาด ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ นาชาวบ้ านมาศึกษาดูงาน
ในชุมชนที่ประสบความสาเร็จ รวมทั้งรับฟั งการบรรยาย
จากนักวิชาการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วม (รูปภาพที่ 1) ที่ได้ จากงานวิจัยนี้ มีความสอดคล้ อง
และเป็ นไปตามหลักการสาคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่ วม ที่ประกอบไปด้ วย หลักการ 3 ข้ อ ได้ แก่
1. กระบวนการค้ นคว้ าทางสังคม (Social Investigation)
ซึ่งในผลการวิจัยนี้ คือ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาชุมชน โดยพิจารณาจากความต้ องการและทรัพยากร
ที่มี อ ยู่ ในท้ อ งถิ่น 2. การให้ การศึ กษา (Education) ซึ่ ง
ตรงกับ ขั้นตอนที่ 3 ในรูปภาพที่ 2 คือ การเติมองค์ความรู้
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ในชาวบ้ านทั้งด้ านทฤษฎีและปฏิบัติ แม้ ว่าชาวบ้ านจะมี
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น แต่กย็ ังขาดองค์ความรู้ในด้ านวิชาการ
และการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจาเป็ นต้ องประเมินและเติม
องค์ความรู้ในส่วนที่ชาวบ้ านยังขาด สาหรับงานวิจัยโครงการนี้
โดยได้ จัดให้ มีการให้ ความรู้แก่ชาวบ้ าน ประกอบไปด้ วย
การให้ ความรู้แบบมีรูปแบบ (Direct Education) ได้ แ ก่
การฟั งการบรรยายความรู้เชิงวิชาการ และการให้ ความรู้
แบบไม่ มีรูป แบบ (Non-Direct Education) ได้ แ ก่ การ
นาไปศึกษาดูงานกับชุมชนที่ประสบความสาเร็จเพื่อให้ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้ องกับ Nipawan (1988) ซึ่ง
อธิบายว่ากระบวนการให้ การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน
มีท้งั ไม่มีรูปแบบและมีรูปแบบ 3. การลงมือทา หรือการ
ปฎิบัติการ (Action) ซึ่งเป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้ เกิดการเรียนรู้
และแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน (Tassiwat, 2007) ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการวิจัยในรูป ภาพที่ 1 ในขั้นตอนที่ 4, 5 และ 6
คือ การร่วมกันพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม การร่วมกัน
วางแผนการดาเนินงาน และการปฏิบตั ติ ามแผน
ผลวิจัย ทาให้ เกิดรูปแบบการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็ น
รูปแบบใหม่ท่มี ีลักษณะเฉพาะตัว (แสดงในรูปภาพที่ 2)
ซึ่งมีลักษณะการร่วมมือคือการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผักปลอดสารในนาม กลุ่มผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน
โดยลงทุนผลิตเป็ นรายบุคคล แต่มาปลูกรวมในพื้นที่เดียวกัน
เพื่ อการควบคุมคุณภาพ ใช้ วิธกี ารวางแผนการปลูกแบบ
หมุนเวียน เพื่ อให้ มีผลผลิตเก็บเกี่ยวเพื่ อจาหน่ ายอย่ าง
สม่าเสมอทุกสัปดาห์ และมีการจัดสรรรายได้ จากการจาหน่าย
ร้ อยละ 20 เข้ าเป็ นเงินของกลุ่มเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ
ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นส่วนรวม เช่น ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด การ
เกิด ขึ้น ของกลุ่ม ถือได้ ว่าเป็ นผลลั พ ธ์ (Outcome) ที่ได้
จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (PAR)
ซึ่งเป็ นการทางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชาวบ้ านในชุมชน
นอกจากนี้ งานวิจัยยังค้ นพบว่า วิธกี ารได้ มาซึ่งทรัพยากร
ในการด าเนิ น การผลิ ต อาจไม่ จ าเป็ นต้ อ งจั ด หาโดยใช้
เงินทุนเสมอไป ดังเช่น วิธกี ารจัดหาที่ดินของทางกลุ่มผัก
ปลอดสารบ้ านดอนสถาน เป็ นวิธกี ารจัดหาทรัพยากรที่ดิน
มาใช้ ในการลงทุนโดยไม่ได้ ต้องใช้ เงินทุนเป็ นตัวกลาง ถือ
ได้ ว่าเป็ นการประยุ กต์ใช้ จากวิถีชีวิตแบบชนบท ซึ่งจะมี
การตกลงเช่าที่ดนิ เพาะปลูกโดยสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทน
ให้ ในรูปของผลผลิต เช่น ข้ าวเหนียว 800 กิโลกรัมต่อปี
(ผลผลิตจากที่ดิน 2 ไร่) เป็ นต้ น การประยุกต์ใช้ หลักการนี้
ทาให้ ทางกลุ่ มสามารถลดความต้ องการเงิน ทุ น เพื่ อใช้
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ดาเนินงานลงได้ เนื่องจากไม่ต้องจัดหางบประมาณในการ
เช่าที่ดนิ เพาะปลูก สอดคล้ องกับคากล่าวของ Rammasute
(1997) ซึ่งกล่าวไว้ ว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) มีหลักการที่สาคัญอย่ างหนึ่ง คือ การ
ให้ ความเคารพต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น และ
เปิ ดโอกาสให้ เกิดการพัฒนาความรู้จากคนท้ องถิ่น ซึ่งอาจ
แตกต่างไปจากมุมมองของนักวิชาการ หรือแนวคิดทางทฤษฎี
ในส่วนของประโยชน์ท่ไี ด้ จากการรวมกลุ่มผักปลอดสาร
บ้ านดอนสถาน พบว่า การรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนทาให้
เกิดการประหยัดค่าใช้ จ่าย (Cost Sharing) ซึ่งสอดคล้ อง
กับหลักการในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มข้ อหนึ่ง ซึ่งกล่าว
ไว้ ว่า การรวมกลุ่มในชุมชน สามารถลดความสิ้นเปลืองร่วมกัน
ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านแรงงาน วั สดุ อุป กรณ์ รวมทั้งด้ านการ
บริหารจัดการ หากมีการรวมกลุ่มจะทาให้ เกิดการประหยัด
ได้ ม ากขึ้ น (Sritong, 2015) นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การ
รวมกลุ่มทาให้ เกิดการพบปะระหว่างสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมู ล ซึ่ งสอดคล้ องกับ Sritong (2015) ซึ่ งกล่ าวไว้ ว่ า
หลั ก ส าคั ญ ข้ อหนึ่ งที่ จ ะท าให้ วิ ธี ก ารด าเนิ น งานกลุ่ ม มี
ประสิทธิภาพ คือ การส่งเสริมให้ มีการประชุมพบปะหารือ
กันอย่างสม่าเสมอ
งานวิจัยนี้นาเสนอ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดความสาเร็จ
ในกระบวนการ PAR 5 ประการ ได้ แก่
1. นักวิจัยจะต้ องพยายามลดช่ องว่ างระหว่างนักวิจัย
กับชาวบ้ าน ไม่แสดงว่าตนมีความรู้หรือสถานะเหนือกว่ า
ชาวบ้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับ Sungkep (2013) ได้ อธิบายไว้ ว่า
ผู้นาการประชุม (Facilitator) กับชาวบ้ านผู้เข้ าร่วมประชุม
มีสถานภาพเท่าเทียมกันและมีความสัมพันธ์กนั ในแนวราบ
ซึ่งเป็ นโครงสร้ างของความเสมอภาค การเรียนรู้ร่วมกัน
และการเกื้อกูลกัน
2. นั ก วิ จั ย ต้ องแสดงให้ เห็น ความจริ งใจในการมา
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้ านว่ามีความตั้งใจจริง ที่จะเข้ ามาช่วย
ชาวบ้ านแก้ ไขปั ญหาชุมชน ไม่ใช่ มาเก็บข้ อมูลเพื่ อไปทา
รายงานวิจัย แล้ วก็จากไป ถือว่าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญมาก
ในการสร้ างความเข้ าใจให้ กับชาวบ้ าน ทาให้ ได้ รับความ
ร่วมมือ และนาไปสู่ผลสาเร็จของโครงการ ในวงการวิจัย
ชุมชนเรียกขั้นตอนนี้ว่า การสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
(Build-up Rapport) นักวิจัยจะไปพบปะกับบุคคลต่างๆ
ในชุมชนเพื่อแนะนาตัวเพื่อให้ ทุกฝ่ ายได้ ทราบถึงวัตถุประสงค์
เป้ าหมายและความต้ องการให้ ชาวบ้ านมี ส่วนร่ วมในการ

ทาวิจัย ประโยชน์ ท่ีได้ จากงานวิจัย อัน จะทาให้ ชาวบ้ าน
เกิดความไว้ วางใจ (Tassiwat, 2007)
3. สร้ างบรรยากาศเป็ นกันเองในที่ประชุม ผ่อนคลาย
ไม่ เป็ นทางการเกิน ไป โดยเฉพาะในบริบทสังคมชนบท
ภาคเหนือ ชาวบ้ านจะรู้สกึ ผ่อนคลายและกล้ าพูดคุย แสดง
ความคิดเห็นหากที่ประชุมมีบรรยากาศที่เป็ นกันเอง กล่าว
ได้ ว่า บรรยากาศการประชุมกลุ่มมีส่วนอย่ างมากที่ทาให้
ชาวบ้ านกล้ าแสดงความคิดเห็น สอดคล้ องกับ Sungkep
(2013) กล่ าวไว้ ว่า การดาเนินการประชุมควรมีรูปแบบ
และบรรยากาศไม่เป็ นทางการ และยืดหยุ่น
4. นักวิจัยต้ องตั้งคาถาม กระตุ้นให้ ชาวบ้ านคิด และ
รู้จักวางแผน เช่ น เวลาจะนาผลผลิตไปขาย ทางกลุ่มจะ
จ้ างคนไหม หรือจะจัดเวรหมุนเวียนผลัดกันไป และจะคิด
ค่ าใช้ จ่ายอย่ างไรดี ซึ่งเป็ นบทบาทของ ผู้ นาการประชุ ม
(Facilitator) คือ ใช้ การสื่อสารสองทาง เน้ นการฟั งมากกว่ า
การพูด และมีการพูดเพื่อสรุปประเด็น (Sungkep, 2013)
5. การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน ต้ องทาแบบค่ อยเป็ น
ค่อยไป โดยอาจต้ องเริ่มจาก Pilot Project คือ ทาจากเล็กๆ
ก่อนให้ เกิดผล แล้ วค่อยพัฒนาขยายผลต่อ ไม่ควรคิดใหญ่
เต็มรูปแบบตั้งแต่แรก ในระยะเริ่มต้ น ต้ องให้ เกิดการลง
มือทา (Action) ก่อน ให้ เห็นผลจากผลผลิตจากชุดแรก
โดยแรกเริ่มสมาชิกปลูกผักปลอดสาร คนละ 1 งาน และมี
รายได้ เสริมเฉลี่ยประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน หากสมาชิก
เกิดความมั่นใจแล้ วจึงค่อยๆ ขยายเป็ นพื้นที่ใหญ่ข้ นึ ท้ าย
ที่สุดอาจจะสามารถทดแทนอาชีพเดิม คือ เลิกทาเกษตร
เคมี หันมาทาผักปลอดสารเป็ นอาชีพหลักแทน
ข้ อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนและการส่งเสริมการเกษตรควรเน้ นการนาแนวคิด
กระบวนการในการพั ฒ นาชุ ม ชนโดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
( Community-Based Participatory Development) ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เกิด การเรี ย นรู้ร่ ว มกัน
ระหว่างนักพัฒนากับชาวบ้ าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ของชุ ม ชนและหาทางออกในการพั ฒ นาที่เหมาะสมกับ
ชุมชน และเน้ นการสร้ างบรรยากาศการประชุมที่เป็ นมิตร
เพื่ อเอื้อให้ ชาวบ้ านในพื้นที่เข้ ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างแท้ จริง
2. สมาชิ ก กลุ่ ม ชุ มชนผั กปลอดสารบ้ า นดอนสถาน
ควรมีการจัดทาแผนการตลาดเพื่อสร้ างระบบและกลยุทธ์
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ที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม ในการแสวงหารายได้ เพื่ อ
เสริมสร้ างความยั่งยืนของกลุ่มในอนาคต โดยแผนการตลาด
ในระยะแรกควรจะเน้ นการสร้ างตราผลิตภัณฑ์ (Brand)
ซึ่งประกอบด้ วยการสร้ างตราสัญ ลักษณ์ (Brand Mark)
ของกลุ่ม และการจัดทาป้ ายฉลาก (Label) ที่มเี ครื่องหมาย
รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยประสานงานกับ
สานักงานสาธารณสุข อาเภอปั ว จังหวัดน่ าน เพื่ อตรวจ
รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ผกั สดของกลุ่มปราศจากสารเคมี การ
มีตราผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยสร้ างความมั่นใจในการซื้อ
ให้ กบั ผู้บริโภค และจะช่วยให้ สามารถกาหนดราคาจาหน่าย
ที่สงู ขึ้น (Keller, 2013) ซึ่งนาไปสู่รายได้ และผลกาไรของ
กลุ่มที่มากขึ้น ส่วนในระยะต่อไปหลังจากมีตราผลิตภัณฑ์ท่ี
ผู้บริโภคในตลาดท้ องถิ่นให้ การยอมรับแล้ ว กลุ่มควรพยายาม
ขยายตลาดออกไปยังพื้นที่ใกล้ เคียง เช่น ตลาดสีเขียว ใน
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน และการสร้ างมูลค่ าเพิ่ มให้
ผลิตภัณฑ์ผักสด ด้ วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่
เช่น การนาไปแปรรูปให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ผักในรูปแบบอื่น
เป็ นต้ น
3. สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนผักปลอดสารบ้ านดอนสถาน
ควรมีการจัดทาแผนพั ฒ นาการผลิต และจัดจาหน่ ายผัก
ปลอดสารในระยะต่ อ ไป เช่ น แผนการขยายพื้ นที่ก าร
เพาะปลูกและขยายข่องทางการจัดจาหน่ายไปยังโรงพยาบาล
ประจาอาเภอ รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Community-Based
Governance) และกาหนดแนวทางในการจัด สรรรายได้
เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาหรับสมาชิก เป็ นต้ น
4. โครงการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (PAR)
ควรเป็ นโครงการระยะยาวที่มีความต่อเนื่องในการติดตาม
ผลและให้ คาแนะนาปรึกษาชุมชน การพัฒนาชุมชนอย่ าง
ยั่งยืนนั้นเป็ นกระบวนการที่ใช้ ระยะเวลานานกว่ าจะเห็น
ผลลัพธ์ท่ชี ัดเจน เนื่องจากข้ อจากัดด้ านงบประมาณซึ่งมี
ระยะเวลาวิจัยเพียง 1 ปี ทาให้ ไม่สามารถประเมินผล ใน
ด้ านต่างๆ ได้ อย่างสมบูรณ์ เช่น สุขภาพที่ดีข้ นึ ของเกษตรกร
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและนา้ ที่มีการปนเปื้ อน
สารเคมี น้ อยลง ผลการพั ฒ นาที่สามารถประเมิน ได้ ใน
ระยะเวลาอันสั้น ได้ แก่ การมีรายได้ เสริม การพัฒนาชาวบ้ าน
ให้ ร้ ูจักคิดและวางแผนเพื่ อแก้ ไขปั ญหาในชุมชนได้ ด้วย
ตนเอง เป็ นต้ น
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สรุป
1. กระบวนการในการพั ฒ นาอย่ างยั่งยื น โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน งานวิจัยนี้เสนอแนะว่า การทาวิจัยและ
ลงพื้ นที่ในชุ มชนอื่นๆเพื่ อให้ เกิดการพั ฒ นาอย่ างยั่งยืน
กระบวนการควรมีอย่างน้ อย 7 ขั้นตอน คือ 1. การแนะนา
นักวิจัยและแจ้ งวัตถุประสงค์การวิจัยให้ กบั ชุมชน 2. การ
ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาชุมชน 3. การเติมองค์
ความรู้ท่จี าเป็ นให้ ชุมชน 4. การร่วมกัน พิจารณารูปแบบ
การพัฒนาที่เหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ 5. การร่วมกัน
วางแผนการดาเนินงาน 6. การปฏิบัติตามแผน และ 7.
การติดตามและประเมินผล
2. รูปแบบการรวมกลุ่มธุรกิจชุมชนผักปลอดสารบ้ าน
ดอนสถาน พบว่า มีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างจากชุมชน
อื่น กล่ าวคือ มีการรวมกลุ่มเพื่ อ ผลิตผักปลอดสาร และ
จาหน่ายผักปลอดสารในนามกลุ่มชุมชน ซึ่งมีสมาชิกเริ่มแรก
9 ราย มีการแต่งตั้งประธานและเลขานุ การ ลักษณะการ
ร่วมทุนประกอบไปด้ วยทุนส่วนรวมและทุนส่วนตัว รายได้
จากการจ าหน่ ายผลิต ภั ณ ฑ์จะจั ดสรรเป็ นค่ าดาเนิ น การ
ร้ อยละ 20
การใช้ กระบวนการวิจัยแบบ PAR เป็ นเครื่องมือ
ก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่ างมีส่วนร่วมโดยแท้ จริง กล่าวคือ
ชาวบ้ านมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้ นและมีบทบาทหลักในการ
ร่วมคิดและเสนอความคิดเห็น การที่ชาวบ้ านรู้จักคิด รู้จัก
พึ่งพาตนเองในการแก้ ไขปั ญหา อาจถือได้ ว่าเป็ นผลลัพธ์
ที่สาคัญ ที่สุด การพั ฒ นาคน ทาให้ ช าวบ้ านรู้จั กคิด เป็ น
วางแผนเป็ น ลงมือปฏิบัติแ ละติด ตามประเมิ น ผลด้ ว ย
ตัวเอง ถือเป็ นเป้ าหมายสูงสุดของการพั ฒ นาชุมชน คือ
การมุ่ ง เน้ นให้ ประชาชนสามารถพึ่ ง ตนเองได้ (SelfReliance) (Na Chiang Mai, 2000; Sritong, 2009)
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