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บทคัดยอ
โครงการวิจัย บทบาทหนุนเสริมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมของคนผูไท
อําเภอ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและหนุนเสริม
โครงการวิจัย ภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผูไท 2) เพื่อศึกษาแนวทางการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผูไทอันนําไปสูการกําหนดนโยบาย
พัฒนาทองถิ่น และ3) เพื่อถอดบทเรียนองคความรูการหนุนเสริมโครงการวิจัยภายใตเศรษฐกิจ
ทองถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผูไท เปนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community Based Research : CBR)
โดยเปนกระบวนการแสวงหาความรูใหมผานกระบวนทํางานที่เรียนรูเชิงปฏิบัติการ(Learning by
doing)แบบมีสวนรวม โดยเนนชาวบานซึ่งเปนเจาของปญหาเปนผูลงมือวิจัยดวยตัวเอง และมีพี่เลี้ยง
ผูประสานงาน นักวิชาการเขารวมทํางานในพื้นที่สรางเครือขายการทํางานและสรางการะบวนการ
เรี ย นรู ว างแผน วิ เ คราะห ทดลองปฏิ บั ติ สร า งทางเลื อ กนํ า ไปแก ป ญ หาของชุ ม ชน โดยการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ ถอดบทเรียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุมผูให
ขอมูลหลักคือ นักวิจัยในโครงการชุดชาติพันธุผูไท 3 โครงการ ไดแก 1)โครงการการบริหารจัดการ
กลุมเพื่อสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรบนฐานวัฒนธรรมผูไท กรณีศึกษากลุมเกษตรทฤษฎี
ใหมฮักแพงแบงปน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 2)โครงการกระบวนการคนหาคุณคาของผาผูไท
เพื่ อ สร า งเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น บนพื้ น ฐานทุ น ทาวั ฒ นธรรม อํ า เภอเขาวง และอํ า เภอนาคู จั ง หวั ด
กาฬสินธุ, และ 3)โครงการรูปแบบการฟนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานผูไท ในพื้นที่อําเภอ
เขาวง และอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ
ผลการศึกษา พบวาบทบาทการหนุนเสริมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม
ของคนผูไท พี่เลี้ยงมีบทบาทหนุนเสริมการพัฒนาโครงการวิจัยรวมกับทีมโหนดในการแสวงหา
นักวิจัยโดยใชฐานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นที่ผานมาในพื้นที่ จัดเวทีประชาคม และเสวนากลุมยอย พัฒนา
โจทยวิจัยที่เปนปญหาของชุมชนรวมกับทีมวิจัยชาวบาน ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางทีมพี่
เลี้ยง ทีมวิจัยชาวบาน และชุมชน พรอมสนับสนุนการเขียนโครงรางงานวิจัยและจัดทําเอกสาร
นําเสนองานวิจัยเพื่อพิจารณา ไปพรอมกับการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงและนักวิจัย ทีมพี่เลี้ยงผูไท
มี 3 คน ประกอบดวย หัวหนาโครงการ ผูจัดการการเงินการบัญชีโครงการวิจัย และผูจัดการขอมูล
งานวิจัยประสานทีมวิจัยชาวบาน เวลาลงพื้นที่ก็จะมีการประสานการทํางานลงพื้นที่รวมกัน โดยมี
ทีมโหนดชวยหนุนเสริมทั้งการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ชวงการดําเนินโครงการวิจัย จุดสําคัญคือการ
ทําความเขาใจรวมในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันออกแบบการวิจัยแตกประเด็นยอยตาม
วัตถุประสงคสิ่งที่จะรวบรวมเก็บขอมูล ทีมพี่เลี้ยงจะหนุนเสริมในเวทีวิเคราะหขอมูล ตรวจสอบและ
คืนขอมูลสูชุมชน ทีมพี้เลี้ยงจะมีการเขารวมกิจกรรมใหขอเสนอแนะ พรอมทั้งหนุนเสริมการทํา
รายงานความกาวหนาและเอกสารการเงิน ทีมพี่เลี้ยงตองมีการกระตุนติดตามและประสานงานงาน
เพื่อใหโครงการวิจัยเปนไปตามแผนงาน พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในทีมวิจัยทั้ง 3
โครงการในการแกปญหาการดําเนินงานวิจัย พรอมทั้งกระตุนแกปญหาในทีม วิจัยกรณีหั วหน า
โครงการไมสามารถแกไขได กระตุม ทีมวิจัยใช ประโยชน จากขอมูล ที่เก็บมาในการวิเคราะหหา
แนวทางในการแกปญหาเพื่อไปทดลองปฏิบัติ และชวงการจัดทํารายงานการวิจัยทีมพี่เลี้ยงตองลง
พื้นที่ชวยสนับสนุนการเขียนรายงานจัดระบบความคิดรูปแบบในการนําขอมูลที่เก็บไดมาพิมพเปน
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รายงานไปพร อ มๆกั บ การสร า งกระบวนการเรี ย นรู ร ว ม ป ญ หาและอุ ป สรรคการหนุ น เสริ ม
โครงการวิจัย ไดแก 1) การพัฒนาโครงการวิจัยเปนกระบวนการที่ยาก และตองใชเวลาในการพบปะ
พูดคุยผูที่เกี่ยวของเรียนรูจากขอมูล สรางทั้งประเด็นและทีมไปพรอมกัน ชุมชนตองเสียสละมา
รวมกันคิดวิเคราะห และเขียนโครงรางงานวิจัย 2) นักวิจัยชาวบานที่จะเขารวมสวนใหญมีปญหาใน
การเขียนรายงานวิจัย 3) นักวิจัยขาดประสบการณจัดทําเอกสารการเงิน และบางครั้งก็แบงหนาที่
ทีมวิจัยไมเหมาะสมที่จะมารับผิดชอบ สงผลใหการดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนงาน 4) หัวหนา
โครงการยังขาดทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูในทีมวิจัย และ 5)
ทีมวิจัยเวลาวางไมตรงกัน ถาการสื่อสารแบงหนาที่บทบาทในทีมวิจัยไมดีงานวิจัยจะสําเร็จยาก ตอง
มีทีมวิจัยแกนหลัก 3-4 คนที่ตองพูดคุยกันประจํา สวนปจจัยและเงื่อนไขการหนุนเสริมโครงการวิจัย
มีดังนี้ 1) ทีมพี่เลี้ยงงานวิจัยทั้งในระบบจังหวัด และในพื้นที่ ตองชวยหนุนเสริมงานวิจัยตั้งแตตนจน
สิ้นสุดงานวิจัย พรอมทั้งติดตามแนะนําใหเปนไปตามวัตถุประสงค 2) หัวหนาโครงการ มีความเขาใจ
แผนปฏิบัติการ และมีทีมนักวิจัยแกนหลัก 3-4 คน ประชุมพบปะพูดคุยกันเปนประจํา 3) การ
ประชุมที่มีประสิทธิภาพ 4) การเรียนรูเชิงปฏิบัติใหมีการสรุปบทเรียนอยางความสม่ําเสมอ 5) การ
เขียนรายงานการวิจัยที่ตองอาศัยการเรียนรูและมีทีมพี่เลี้ยงชวยสนับสนุน 6) การจัดทําเอกสาร
การเงินโครงการวิจัย และ 7) การสรางวิทยากรกระบวนการในทีมวิจัย สําหรับแนวทางการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานวัฒนธรรมผูไท พบวา เริ่มจากการสรางความเขาใจ
และการมีสวนรวม ศึกษาตนเอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง ปฏิบัติการ สรุป
บทเรียน เรียนรูขางนอก สรางรูปแบบ เผยแพร โดยตองสรางทีม(ระเบิดจากขางในโดยชาวบานผู
เผชิญปญญา) สมาชิกทีมมีเวลารวมเรียนรู เชื่อมรอยคนในชุมชน พาทําพาทบทวนรวมกันสราง
กระบวนการเรียนรูปฏิบัติจริงคิดแกปญหาบนฐานขอมูล บทสรุปในการสรางกระบวนการที่สําคัญคือ
มองเรามองเขา แลวสราง อัตลักษณเราดวยบริบทของเรา สวนบทเรียนองคความรูการหนุนเสริม
โครงการวิ จั ย ได แ ก 1) ที ม วิ จั ย ในพื้ น ที่ ค วรมี แ ก น หลั ก ดู แ ลด า นเอกสารการเงิ น 1 คน, ด า น
กระบวนการวิจัยองคความรู 1 คนที่ทํางานประสานกัน โดยมีหัวหนาโครงการเชื่อมทั้งแผนงานและ
แผนเงินขับเคลื่อนไปดวยกัน โดยมีทักษะวิทยากรกระบวนการสรางการเรียนรูในทีมวิจัย 2) ปญหา
ในชุมชนมีหลากหลายตองมีการวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ และรวมเลือกประเด็นปญหาที่สําคัญ
เพื่อเปนกุญแจนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 3) การสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ในทีม
วิจัยมีสวนสําคัญในการทําใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผน 4) ระหวางการดําเนินงานวิจัย
เชื่อมรอยคนในชุมชน แสวงหานักวิจัยหนาใหมมาชวยหนุนเสริมงานวิจัย เพื่อการไปสูเปาหมายการ
พัฒนาในอนาคต และ5) การยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น ตองมีการหนุนเสริมเริ่มจากประชาสังคมที่
รวมกันวิเคราะห และตัดสินใจบนฐานขอมูลใชประโยชนจากขอมูลสรางความเขาใจรวมในชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของสูการกําหนดแนวทางแกปญหา พัฒนาชุมชนรวมกัน จําเปนตองมีกลไก
ระบบและทีมบุคคลมาขับเคลื่อน วางแผน นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และติดตามเรียนรู พรอมทั้ง
ปรับปรุงแผนงานพัฒนาตอเนื่องตอไป
แนวทางในการดําเนินงานตอไป การหนุนเสริมใหเกิดกระบวนการการวางแนวทางและ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาผานงานวิจัย โดยมีเปาหมายสําคัญคือ ทองถิ่นชุมชนจัดการตนเอง
ผานกลไกการทํางานระดับอําเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติประชาชน และมีศูนยวิจัยเพื่อทองถิ่นผูไท
(ที่ไมใชเฉพาะอาคารสถานที่) ชวยสงเสริมการจัดการความรูในชุมชน และเชื่อมประสานงานกับ
องคกรภายนอกชุมชน ขอเสนอแนะ ใหมีการศึกษาเชิงลึกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
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วัฒนธรรมคนผูไทสรางนวัตกรรมทางวัฒนธรรม พรอมกับการศึกษากลไกการขับเคลื่อนชุมชนสู
เปาหมายทองถิ่นจัดการตนเองไดอยางเปนรูปธรรมตอไป

