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บทคัดยอ 

 การวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักพัฒนาชุมชนนําความรูและขั้นตอนวิจัย

ปฏิบัติการ (PAOR) มาบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชน ชวยใหคนหาวิธีการแกไขปญหาที่พบในชุมชนไดอยางเปน

ระบบและนาเชื่อถือ สงผลใหการพัฒนาชุมชนเกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพไดอยางแทจริง กิจกรรมท่ีสําคัญ

ในแตละขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติในงานพัฒนาชุมชนประกอบดวย (1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan : P) เปนขั้นตอน

คนหาปญหาและวิธีการ  แกไขปญหา ประกอบดวย 1) การสํารวจสภาพปญหาที่พบในชุมชนและปญหาการวิจัย 2) 

ตั้งคําถามการวิจัย เขียนวัตถุประสงคการวิจัยและคําถามการวิจัย 3) สรางและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม และ 4) 

สรางและตรวจสอบคุณภาพของโครงการที่เนนใชนวัตกรรม (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Act : A) เปนขัน้ตอนที่นํา

โครงการท่ีเนนใชนวตักรรมไปทดลองใชจริง ประกอบดวย 1) แบบแผนการทดลอง 2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 3) 

เครือ่งมือการวิจัย 4) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย และ 5) การดําเนินการทดลอง (3) ขั้นตอน

การสังเกตผล (Observe : O) เปนขัน้ตอนท่ีนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินการทดลองมาวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

1) การเกบ็รวบรวมขอมลู 2) การจัดกระทํากับขอมูล และ 3) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช และ (4) ขัน้สะทอนผล 

(Reflect : R) เปนขั้นตอนท่ีนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาสะทอนผลแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูมีสวนไดเสีย ในกรณีผล

การแกไขปญหาสําเร็จลุลวงไดผลดี ผูวิจัยสรุปผลและเขียนรายงานผลการวิจัยเผยแพรได ในกรณีทีก่ารแกไขปญหา

ไมสามารถสําเร็จลุลวงได ผูวิจัยและผูมีสวนไดเสียคิดคนหาวิธีการแกไขปญหาใหมแลวเขาสูวิจัยปฏิบัติการในงาน

พัฒนาชมุชนรอบใหมตอไป 

คําสําคญั: การวจิัยปฏิบัติการ งานพัฒนาชมุชน 

 

Abstract 

A purpose of action research in community development is to integrate PAOR (Plan, Act, 

Observe and Reflect) process into community development for resolving problems systematically and 

reasonably. There are four steps of PAOR. The first step is Plan involving finding problems and their 

resolutions. The P step includes surveying community problems, writing research questions and 

objectives, and creating and checking the quality of innovation and a project. The next step is Act 

focusing on implementing the project. The A step is composed of an experimental plan, population and 

samples, research tools and the experiment process. The third step is Observe stressing on analyzing 
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the data which includes collecting, processing and analyzing data. The final step is Reflect referring to 

exchanging the results with stakeholders.  In case of success, the researcher can summarize, write and 

publicize a project report. On the contrary, if the project fails to solve the community’s problem, the 

researcher and the stakeholders have to find new resolutions and take the another round of PAOR.  

Keywords: Action Research, Community Development 

 

บทนํา 

การวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชนเปนบทความที่ผูเขียนตองการนําเสนอการประยุกตใชความรูการ

วิจัยปฏิบัติการบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชนใหเปนหนึ่งเดียวกันเพือ่ชวยยกระดับคุณภาพงานพัฒนาชุมชนใหมี

ความนาเชื่อถือ กลาวคือ การนําการวิจัยปฏิบัติการมาบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาชุมชนจะชวยใหนักพัฒนา

ชุมชนแสวงหาความรูหรือวิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนไดอยางเปนระบบมีความนาเชื ่อถือไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามบทบาทที่นักพัฒนาชุมชนตองรับผิดชอบ รายละเอียดของบทความนี้จะ

นําเสนอแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยปฏิบัติการทีม่ีความสัมพันธกับงานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการใน

งานพัฒนาชมุชนและบทสรุป  

 

แนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยปฏิบัติการท่ีมีความสัมพันธกับงานพัฒนาชุมชน 
 1.  ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการกับการพัฒนาชุมชน 

 1.1  ความหมายของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง การวิจัยควบคูกับการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติแบบสองสะทอนตนเองอยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาความรูวิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนางานท่ีพบ ดวย

การระบุปญหา คนหาสาเหตทุีก่อใหเกดิปญหา คิดสรางสรรควิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนางานท่ีเรียกวานวัตกรรม 

หลังจากนัน้นํานวัตกรรมไปทดลองใช สังเกตผลที่เกิดขึ้น นําผลการสังเกตที่ไดมาสะทอนผลรวมกับผูรวมงานหรือ

ผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย ในกรณีที่สามารถแกไขปญหาใหทุเลาลงหรือหมดไปก็สรุปเขียนรายงาน เผยแพร

ผลการวิจัย   และวิธีการแกไขปญหาสูวงกวางตอไป ในกรณีทีไ่มสามารถแกไขปญหาใหทุเลาลงหรือหมดไป 

ผูปฏิบัติงานตองคิดสรางสรรควิธีการใหมๆ เพิ่มเติม แลวนําไปทดลองใชเขาสูการวิจัยปฏิบัติการควบคูกับการ

ปฏิบัติงานใหมเปนวงจรอยางตอเน่ืองจนกวาจะประสบผลสําเร็จ 

 1.2  ความหมายของการพัฒนาชุมชน (Community Development) หมายถึง กระบวนการพัฒนาคน

และกลุมคนในชุมชนใหมีศักยภาพเพียงพอและรวมมือกันปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนตาม

แผนงานและโครงการที่กําหนดไวทั้งการใชพลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน (สนธยา พลศรี.  

2545: 49) 

 จากความหมายของการวิจัยปฏิบัติการและความหมายของการพัฒนาชุมชนดังกลาวจะเห็นไดวามี

เปาหมายที่ตรงกันคือ ปรับปรุงหรือแกไขปญหางานที่ปฏิบัติอยูใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอยาง

แทจริงน้ันเอง 

2.  กระบวนการวิจัยปฏิบตัิการกับกระบวนการพัฒนาชุมชน 

2.1  กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ มีลักษณะเปนวงจรตอเน่ืองกัน 4 ขั้นตอน คือ (1) ขัน้ตอนการวางแผน 

(Plan) (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Act) (3) ขัน้ตอนการสังเกตผล (Observe) และ (4) ขั้นตอนการสะทอนผล (Reflect) 



หรือวงจร PAOR มีท้ังการวิจัยและการปฏิบัติงานบูรณาการอยูในแตละขัน้ตอนควบคูกัน เพื่อแสวงหาวิธีการแกไข

ปญหา แลวนําไปทดลองใช สังเกตผลท่ีเกิดขึ้น นําผลท่ีไดมาสะทอนผลแลกเปล่ียนเรียนรูกนั ดงัรูปภาพ 1 
 

     Plan              Plan         Plan  

 

   Reflect              Act      Reflect                 Act   Reflect                  Act 

 

             Observe                        Observe                  Observe 
 

รูปภาพ 1  วงจรวิจัยปฏิบตักิาร 

ท่ีมา:  สุวมิล  วองวานิช.  2552 : 23 
 

2.2  กระบวนการพัฒนาชุมชน มี 7 ขั้นตอน ไดแก (1) การศึกษาชุมชน (2) การวิเคราะหปญหาของ

ชุมชน (3) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน (4) การวางแผนและโครงการเพ่ือพัฒนา

ชุมชน (5) การดาํเนินงานพัฒนาชมุชนตามแผนงานและโครงการ  เพ่ือพัฒนาชมุชน (6) การประเมนิผลงาน และ (7) 

การทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณากระบวนการวิจัยปฏิบัติการเปนกระบวนการแสวงหาความรู วธิกีารแกไขปญหา

หรือพัฒนางานท่ีรบัผิดชอบของผูปฏิบตัอิยางเปนระบบ มีความนาเชื่อถือเพราะ   เปนกระบวนการวิจัย สงผลใหงานท่ี

ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางแทจริงเพราะวาไมสามารถที่จะขามหรือละเลยการปฏิบัติขั้นตอนใด

ขั้นตอนหนึ่ง ในกรณีท่ีการแกไขปญหาไมสําเร็จลุลวง ผูปฏิบัติตองคิดสรางสรรควิธีการแกไขปญหาใหมเขาสูวงจรวิจัย

ปฏิบัติการรอบใหมอยางตอเนื่องจนกวาจะประสบผลสําเร็จ ในขณะที่กระบวนการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการ 7 

ขั้นตอนก็จริง นักพัฒนาชุมชนบางคนอาจลืมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได เนื่องจากไมตระหนักเห็นความสําคัญ หรือการ

ปฏิบัติตามขั ้นตอนกระบวนการพัฒนาชุมชนอาจไมครบถวน อาจไมเปนไปตามลําดับขั ้นตอนได และเมือ่มีการ

ประเมนิผลงาน แลวนํามาทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค อาจจะนําผลท่ีไดไปปฏิบัติตอไปหรือยุติการปฏิบัติก็ได

ขึ้นอยูกับบริบทขณะนั้นของนักพัฒนาชุมชนจึงสงผลใหการพัฒนาชุมชนไมบรรลุผลหรือวัตถุประสงค นอกจากนี้เมื่อ

พิจารณากระบวนการวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการพัฒนาชุมชนในแตละกิจกรรมของแตละขั้นตอนแลวจะเห็นไดวามี

กระบวนการที่คลายคลึงกัน กลาวคือ กระบวนการวิจัยปฏิบัติการขั้นตอนการวางแผน (Plan) เมื่อเปรียบเทียบกับ

กระบวนการพัฒนาชุมชนก็คือ ขั ้นตอนที่ (1) การศึกษาชุมชน (2) การวิเคราะหปญหาชุมชน (3) การจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน และ (4) การวางแผนและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนนัน้เอง 

สวนกระบวนการวิจัยปฏิบัติการขั ้นตอน (Act) จะตรงกับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที ่5 การ

ดําเนินงานพัฒนาชุมชนตามแผนงานและโครงการเพือ่พัฒนาชุมชน สําหรับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการขั้นสังเกตผล 

(Observe) จะตรงกับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนท่ี 6 การประเมนิผลงาน ในขณะท่ีกระบวนการวิจัย

ปฏิบัติการขั้นตอนสะทอนผล (Reflect) จะตรงกับขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที่ 7 การทบทวนเพื่อ

แกไขปญหาและอุปสรรค โดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการจะมีความนาเชือ่ถือมากกวากระบวนการพัฒนาชุมชน 

สืบเนื่องจากผูปฏิบัติจะตองเครงครัดปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเปนระบบไมสามารถขามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไดเลย 

และตองมีกิจกรรมท่ีแสดงความนาเชื่อถือไดของวิธีการแกไขปญหาท่ีใช ซึ่งตองมีการตรวจสอบคุณภาพของวธิกีารแกไข

ปญหาที่ใชกอนหรือเครื่องมือที่ใชวัดผลวิธีการแกไขปญหาที่ใชหรือเครื่องมือการวิจัยจะตองไดรับการตรวจสอบ



คุณภาพดวยกอนใชเชนเดียวกัน ตองมีการออกแบบการทดลองใชวิธีการแกไขปญหาใหเหมาะสมสอดคลองกับคําถาม

การวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลก็ตองเหมาะสมตอบคําถามการวิจัย และวัตถุประสงค

การวจิยัได ถานักพัฒนาชมุชนนํากระบวนการวจิยัปฏิบตักิารมาบูรณากบักระบวนการพัฒนาชมุชนใหเปนหน่ึงเดยีวกนั

ได ยอมจะสงผลตอการแกไขปญหาชุมชนที่เผชิญอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ชวยใหนักพัฒนา

ชุมชนยกระดับวิชาชีพของตนเองใหเปนมืออาชีพไดอยางแทจริง ตลอดจนชวยสงเสริมใหองคกรท่ีปฏิบัติงานและชุมชน

ทีรั่บผิดชอบพัฒนาเปนองคกรและชุมชนแหงการเรียนรู อันเปนผลจากการแลกเปลีย่นเรียนรูกัน ซึ่งอยูในขั้นตอนของ

การวิจัยปฏิบัติการที่ทุกคนรวมถึงผูปฏิบัติ ผูมีสวนไดเสีย ตองปฏิบัติและเครงครัดตามระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัย

ปฏิบัติการดังกลาว 

 

กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชน 

 การวิจัยปฏิบัติการที่สามารถบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนไดอยางเปนหนึ่งเดียวกันมีกิจกรรมใน แตละ

ขั้นตอนของกระบวนการวจิยัปฏิบตักิาร ดงัรูปภาพ 2 กจิกรรมการวจิยัปฏิบตักิารในงานพัฒนาชมุชน 

1. ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)  ที่ชวยใหกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนที่ 1-4 ไดแก การศึกษา

ชุมชน การวิเคราะหปญหาชุมน การจัดลําดับปญหาและความตองการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพือ่การ

พัฒนาชุมชน มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในการคิดสรางสรรคแผนงานและโครงการเพือ่พัฒนาชุมชน นักพัฒนา

ชุมชนควรมีกิจกรรมการวิเคราะหกลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนาจัดทําแผนงานและโครงการโดยตองใหสอดคลอง

กับจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาสังคมของกลุมเปาหมาย ควรมีการตัง้คําถามการวิจัยวา แผนงานและโครงการ

นาจะชวยแกไขปญหาชุมชนท่ีเกิดขึ้นไดหรือไมอยางไรเพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหา  คําตอบ กําหนดวัตถุประสงค

การวิจัย และตั้งชื ่อวิจัย จัดทําและเขียนแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนใหมีองคประกอบครบถวน 

หลังจากน้ันจึงนําแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชนไปตรวจสอบคุณภาพดวยการตรวจสอบความเหมาะสม

และความสอดคลองขององคประกอบของแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนดวยการใหผู เชี ่ยวชาญหรือ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน ตรวจสอบดวยการตอบแบบสอบถามความเหมาะสมและความสอดคลองของ

องคประกอบของแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชน วเิคราะหขอมูลท่ีไดและปรับปรุงแผนงานและโครงการใหมี

ความสมบูรณมากยิ่งขึ้นกอนนําไปดําเนินการจริง 

2. ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Act)  ที่ชวยใหกระบวนการพัฒนาชุมชนขั้นตอนที่ 5 การดําเนินงานพัฒนา

ชุมชนตามแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นควรประกอบดวยกิจกรรม การออกแบบ

แผนการทดลอง การกาํหนดประชากรและกลุมตวัอยาง การกาํหนดเคร่ืองมือการวิจัยท่ีใชวัดผลการนําแผนงานและ

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนไปใชวาเกิดผลอยางไร    การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยกอนที่จะ

นําไปวัดผลการนําแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนไปใชจริง เพ่ือใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หลังจากน้ันจึง

นําแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนท่ีจัดทําขึ้นไปดําเนินการตามแบบแผนการทดลองท่ีออกแบบไวได 

 3. ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตผล (Observe) ท่ีชวยใหกระบวนการพัฒนาชมุชนข้ันตอนท่ี 6 การประเมนิผล

งานมคีวามเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ควรประกอบดวยกจิกรรม การเกบ็รวบรวมขอมูล การจัดกระทํากับขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือตอบคาํถามการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจยั 

 

 



 

 ขั้นตอนการวิจัยปฏิบตักิาร  กิจกรรมการวิจัยปฏิบตักิารในงานพัฒนาชุมชน 
 

 ขัน้ตอนการวางแผน (Plan) 

 

  1) วเิคราะหสภาพปญหา  ♥  ศึกษาชุมชน การวิเคราะหปญหาชมุชน การจัดลําดับปญหาและความ 

             ตองการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

       วเิคราะหกลุมเปาหมายท่ีตองการพัฒนา 

  2) ตัง้คําถามการวิจยั   ตั้งคําถามการวิจัย เขียนวัตถุประสงคการวจิัย และตั้งชื่อวจิยั 

  วัตถุประสงคการวิจัย และชื่อวจิัย 

 

  3) การใชนวัตกรรมแกไขปญหา    การเขียนแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชน 

                 การตรวจสอบคณุภาพของแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชมุชน 

 ขั้นตอนการปฏิบตัิ (Act)     ♥ การดาํเนินงานพัฒนาชุมชนตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

                ออกแบบแผนการทดลอง 

                ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                เคร่ืองมือการวิจยั 

                การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยั 

                การดาํเนินการทดลองตามแผนงานและโครงการท่ีไดออกแบบแผน 

                    การทดลองไว 

 ขั้นตอนการสังเกตผล (Observe) ♥ การประเมนิผลงาน 

                       การเกบ็รวบรวมขอมลู 

                       การจดักระทํากบัขอมูล 

                       การวเิคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

 ขัน้ตอนการสะทอนผล (Reflect)  ♥ การทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค 

    สรุปผล นําไปสูการอภิปรายผลแลกเปล่ียนเรียนรูกนัในองคกร/ชุมชน 

    เสนอแนะจุดท่ียงัมีปญหา หรือตองพัฒนาตอ 

    เผยแพรแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและผลการวิจยั 

    เขียนรายงานการวิจัยวงจรท่ี 1 

      ตั้งคําถามวิจยัในวงจรท่ี 2  นําปญหาหรือจุดท่ีตองพัฒนาไปวิจัยปฏิบัตกิารในวงจรท่ี 2 

 

 วางแผนรอบใหม   ปฏิบตัริอบใหม   สังเกตผลรอบใหม   สะทอนผลรอบใหม   

วิจัยปฏิบัตกิารวงจรท่ี 3  วิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี4 …………………………………………………….…  

 
 

รูปภาพ 2  กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชน 



 4. ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนผล (Reflect) ท่ีชวยใหกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนท่ี 7การทบทวนเพ่ือ

แกไขปญหาและอุปสรรคมีความนาเชื่อถือมากยิง่ขึ้น ควรประกอบดวยกิจกรรม การนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา

สะทอนผลแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพ่ือนผูปฏิบัติหรือผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสีย ในรูปแบบ การจัดสนทนากลุม ควรระบุ

วันท่ี ...... เดอืน ............. พ.ศ. ......... สถานท่ี ......................................... เวลา .................. ไวใหชัดเจน ผลสรุปท่ีได

จากการสะทอนผล ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ตลอดจนมติท่ีไดจากการจดัสนทนากลุม นักพัฒนาชุมชนตองนําไปปฏิบัติตอไป

ใหเปนรูปธรรม ในกรณีทีก่ารแกไขปญหาไดผลดี การแกไขปญหาหมดไปใหนกัพัฒนาชมุชนสรุปผลการวจิยั เขยีน

รายงานการวิจัยและเผยแพรผลการวจิัยตามลําดับ ในกรณทีี่การแกไขปญหาไมไดผลหรือไมสําเร็จ ใหปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของมติท่ีประชมุการจัดสนทนากลุม ดวยการตั้งคําถามการวจิัยใหม และเขาสูวงจรการวิจยัปฏิบัติการรอบ

ใหมตอไปจนกวาการแกไขปญหาชุมชนจะสําเร็จลุลวง 

 

สรุป 

 การวิจัยปฏิบัติการสามารถชวยใหการพัฒนาชุมชนของนักพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ไดแลว ยังชวยใหนักพัฒนาชุมชนแสวงหาความรูวิธีการแกไขปญหาดวยการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพือ่พัฒนา

ชุมชนท่ีมีความนาเชื่อถือนํามาใชแกไขปญหาชุมชนหรือพัฒนาชุมชนสงผลใหนักพัฒนาชุมชนไดรับการยอมรับจาก

ชุมชนและสาธารณชน ตลอดจนเครือขาย หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ชวยยกระดับการประกอบอาชีพของ

นักพัฒนาชุมชนใหเปนนักพัฒนาชุมชนมืออาชีพไดอยางแทจริงและชวยใหองคกรหรือชุมชนที่นักพัฒนาชุมชน

ปฏิบตังิานเปน “องคกรหรือชุมชนแหงการเรียนรู” ซึง่เปนผลจากการใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการควบคูบูรณาการ

กบัการปฏิบตังิานพัฒนาชมุชนใหเปนหน่ึงเดยีวกนัน่ันเอง 

 

เอกสารอางอิง 

ปาริชาต ิ วลัยเสถยีร  และคณะ.  (2543).  กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนกัพัฒนา. กรุงเทพฯ :  

อุษาการพิมพ. 

สนธยา  พลศรี.  (2545).  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.  พิมพคร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พรินติ้ง เฮาส. 

สุวมิล  วองวาณิช.  (2552).  การวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน.  พิมพคร้ังท่ี 12.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 

 

 

 

 


