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ปัญญา เทพสิงห์ / Punya Tepsing

บทความวิชาการ

บทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 : กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
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การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว
Participation of Urban Community in Developing Arts and Culture Learning Center : Case Study, Lad Prao Community
จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า / Chakapong Phaetlakfa

การวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร
An Analysis of Cultural Influenced Texts in English Reading Coursebooks Used for Lower Secondary Classes 
in the Chumphon Educational Administration Area
ชนิดาภา ไตรสัตยา / Chanidapa Traisattaya

โขน : ศิลปะประจำาชาติไทยและสื่อวัฒนธรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย
Khon : Thai Traditional Arts and Cultural Media in Contemporary Society Context
ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ / Thapanee Sungsitivong

ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีต
Samchuk, the Retromarket : The Politics of Space and the business of Nostalgia
โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล / Sojiluk Kamonsakdavikul

ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์
Character and Acting Styles of Thai Films in Thai Culture and Social Context :
Case Study of Thailand National Film Association Awards (Subhanahongsa Awards)
ปรวัน แพทยานนท์ / Porawan Pattayanon
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The Implications of Rapes in Thai Television Drama and Movies : A Critic by Structural Methodology
วรรณนะ หนูหมื่น / Wanna Numun

แนวคิดวิถีชีวิตครอบครัวจากความเปรียบในบทร้องลิเก
The Concepts of Family Lifestyle from the Imagery in Lyrics of Likay
มณี เทพาชมภู / Manee Thepachomphu

บทบาทและความสำาคัญของวัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) : ในบริบทสังคมกระแสปัจจุบัน
The Role and the Importance of Wat Pha Cho (Wat Ratchaphaditsatan) : 
In the Current Social Context At the Present Time
นพรัตน์ ไชยชนะ / Nopparat Chaichana

แบบฝึกทักษะการฟังข่าวสั้นสำาหรับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ ระดับ ADVANCE
Listening Skills Practice in the Short News for Advance Student of International Community School
นันท์มนัส เลิศจรุงจิต / Nanmanus Lertcharungjit

ปัจจัยเชิงเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The Psycho-Social Correlates of Academic and Virtue Oriented Behaviors of Undergraduate Students
วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ / Woratad Wattanacheewanopakorn

“ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย) : วัฒนธรรมอุบัติการณ์
Skoy Language : Incident Culture
ชวิตรา ตันติมาลา / Chawitra Tuntimala

อุปลักษณ์ความสุขในบล็อกไทย
Conceptual Metaphor of Happiness in Thai Blogs
รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำาหอม / Ratchaneeya Klinnamhom
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อ
ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลาดพร้าวในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว เพื่อศึกษากิจกรรม
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว และเพื่อ
ศึกษาผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนอย่างไร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  
การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตจากสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน เด็ก เยาวชน 
และชาวชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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Abstract

 This research is workshop research that participates 
with community. Terminus for 3 reasons; to study participa-
tions with Lad Prao’s community to develop learning culture in 
their community, to study how arts and cultural activities that 
can develop learning culture in Lad Prao’s community and to 
study what are results of that participations with Lad Prao’s 
community to develop learning culture and how is it influence 
with learning in their community. Researcher gathers informa-
tion by interview, held session and observe people that stake-
holders with this evolution; children, juvenile and other involve 
people in community.

 The results showed that participations with Lad 
Prao’s community to develop learning culture in their com-
munity is a process in participatory action research that have 
4 steps; planning, implementation of the plan, observation and 
reflection result.  Participate with Stakeholder, work along de-
velopment plan successively in 3 confines. There are many 
activities for development such as art and cultural activities 
that integration with context of economic, social, cultural and 
environment of the community for response problems and 
requirements of people in community. Results of this opera-
tion showed that this development plan was successful. In-
dications of achieving quantitative result are operation suc-
cessively and make activities about arts and cultural. From 
this participation, qualitative indicator is community’s behavior 
changed in a positive way; 1. Have an action plan 2. People’s 
potential 3.System working 4.Readily network cooperation be-
tween people in community, all of this made more network 
cooperation. In addition, this development plan affected with 
learning community; knowledge, skills and attitudes of stake-
holders, children, juvenile and participants, there are resulting 
knowledge, understanding, skills and attitudes from exchange 
of good learning. This made community’s relations change in 
a good way and made more public consciousness 

Keywords : The development of a learning arts and culture 
community, learning community, learning arts and culture 
community

บทนำา

 ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำาคัญที่ควรได้รับการ
พัฒนาอย่างเข้าใจเพื่อให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้
สนใจทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนอย่างเต็มที่ การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน หากสอดคล้องกับวิธีการดำารงอยู่ของชุมชนจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนเพื่อให้เกิดจิตสำานึก
รักชุมชนและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาหาความ

รู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้ใฝ่รู้เอง และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นองค์ความรู้ใน
สถานการณ์จริงเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิถีชุมชนอย่าง
แท้จริงนั้นย่อมกระตุ้นเร้าความใฝ่รู้และก่อให้เกิดความตระหนักถึง
ความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้เป็นอย่างดี

 แหล่งเรียนรู้ชุมชนคือแหล่งเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย
ชุมชนท้องถิ่นต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกที่มีรูปแบบหลาก
หลาย เช่น วัด บ้าน ศูนย์การศึกษาชุมชน ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้ศิลปศึกษา บ้านเรียนศิลปะ ศูนย์
อาชีพ ลานกีฬา ฯลฯ ซึ่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา มีความเคลื่อนไหวของกระบวนการเรียนรู้ของ
ชาวชุมชนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างแนบแน่น แต่จากการที่สังคมไทยให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการพัฒนาไปสู่ความ
ทันสมัย ได้ส่งผลกระทบทำาให้บทบาทในการพัฒนาตนเองของ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนถูกลดบทบาทและลดความสำาคัญลง ในขณะ
เดียวกันบทบาทในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการเพิ่มบทบาทให้กับองค์กรพัฒนาจากภายนอกมากขึ้น ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในลักษณะนี้ ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นอย่างมาก อาจ
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน ดังที่ เสรี พงศ์พิศ [1] ได้สะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ที่มีต่อการพัฒนาขององค์กรภายนอก
ชุมชนว่า “ผมไม่เชื่อว่าคนข้างนอกจะไปสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนได้ ชุมชนต้องสร้างเองเหมือนผลึกที่มันต้องเกิดตรงนั้น แล้ว
ก็โตขึ้นโดยธรรมชาติ ต้องยอมรับว่าผู้นำาทางการซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การนำาชุมชนหลายคนยังขาดวิธีคิด ขาดความชัดเจนกลายเป็น
เครื่องมือของอำานาจรัฐ สั่งให้ทำาก็ทำา ทำาเพื่อละลายงบประมาณ 
เงินหมดก็เลิก”

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนจึงควรเป็นกระบวนการ
พัฒนาขีดความสามารถของชาวชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วยการ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีขั้นตอน มีแผน
ปฏิบัติการ มีระบบงานที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชน
โดยองค์รวม ก่อให้เกิดกระบวนการชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนแออัดเท่าที่ผ่านมายังประสบปัญหาอุปสรรค
มากมายที่ทำาให้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ไม่ปประสบผล
สำาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยอันเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาหลายอย่าง ข้อสังเกตจากการพัฒนาชุมชนแออัดจากการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ชุมชนแออัดมักเป็นกลุ่ม
เป้าหมายของการพัฒนาจากองค์กรภายนอกชุมชนและจุดอ่อนข
องชุมชนแออัดคือการขาดการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง จึงมักจะต้องพึ่งพิงการพัฒนาจากองค์กร
ภายนอกทั้งจากทางภาครัฐ เอกชน และองค์กรวิชาการต่างๆ อยู่
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ตลอดเวลา ซึ่งองค์กรเหล่านี้ต่างก็มีนโยบายในการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางของตนเอง โดยส่งผ่านแนวคิดกระบวนการต่างๆของ
องค์กรผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนและมักเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาตนเองมากกว่าการเน้น
การมีส่วนร่วมของชาวชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชาวชุมชน

 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนจากองค์กรภายนอกอาจก่อให้เกิดผลทั้งทางบวกและทาง
ลบต่อแหล่งเรียนรู้ชุมชน ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนขององค์กรนั้น กล่าวคือ หากนโยบายเน้นการพัฒนา
มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเองก็จะส่งผลทางบวก แต่ถ้านโยบายเน้นการพัฒนา
เชิงกายภาพและการพัฒนาวัตถุ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมนั้นก็จะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนในทางลบ โดยอาจก่อให้เกิดปัจจัยอันเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
และความเข้มแข็งของชุมชน

 ปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้ถูกพัฒนาขึ้นจากชุมชน
และปัจเจกชนอย่างมากมาย แต่การดำารงอยู่ของแหล่งเรียนรู้
ชุมชนในปัจจุบันนี้มีความแตกต่างจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนในอดีต 
กล่าวคือ ในอดีตแหล่งเรียนรู้ชุมชนเหล่านี้มักเน้นการถ่ายทอด
ความรู้ที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาหรือมิฉะนั้นก็
เป็นคติความเชื่อของชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ก็จะเป็นความรู้ที่
สอดคล้องกับวิถีการดำารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเป็นด้านหลักและ
การดำารงอยู่ของแหล่งเรียนรู้ชุมชนในอดีตก็มักเป็นไปในลักษณะ
ของระบบอุปถัมภ์ ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่อาจปฏิเสธการครอบงำาของระบบ
ทุนนิยมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาและการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ได้ ซึ่งผลของการครอบงำาจากลัทธิทุนนิยมนี้มักจะ
ทำาให้ชุมชนท้องถิ่นสูญเสียอัตลักษณ์ของตน โดยมักถูกช่วงชิงพื้นที่
ทางความคิดจากองค์กรภายนอกที่เข้ามาออกทุน และใช้อำานาจ
จากการให้ทุนเป็นข้อต่อรองในการกำาหนดรูปแบบของการพัฒนา
และการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางที่
องค์กรที่ให้ทุนนั้นกำาหนด ซึ่งกระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้มักไม่มี
ความยั่งยืน เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้จริง  ชุมชนลาดพร้าว เป็นชุมชนแออัดในสังคมเมือง ที่ประสบ
ปัญหาในเรื่องของการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 
แนวคิด วิธีการ เรื่องของการขาดประสบการณ์ ความรู้ในการ
พัฒนา และมีปัญหาเรื่องของความยั่งยืน ในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนโดยเน้นการพึ่งตนเอง  แต่ชุมชนลาดพร้าว
ก็ยังมีจุดเด่นในแง่ของการมีความตั้งใจ มีความพร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากความเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนา
และและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อที่จะนำาไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง 

 แหล่งเรียนรู้ชุมชนลาดพร้าวเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเมือง
ที่มีความเคลื่อนไหวในการพัฒนาชุมชน โดยสถานภาพของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน มีทั้งการได้รับความช่วยเหลือหรือการ
พัฒนาจากองค์กรพัฒนาภายนอกชุมชน และการพัฒนาที่เริ่มต้น
โดยชาวชุมชนเอง ในด้านการพัฒนาตนเองนั้น ชุมชนพยายาม
ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมในลักษณะชุมชนพึ่งตนเอง โดยพยายามเชื่อมโยงเครือ
ข่ายแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
เรียนรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อที่จะนำาไปสู่
ชุมชนเข้มแข็งหรือชุมชนพึ่งตนเองได้

 จากบริบทดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนลาดพร้าวในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน โดยมุ่งศึกษาตามแนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research หรือ PAR) 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยเข้าไปดำาเนินงานร่วมกับชุมชนเพื่อ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งแนวคิดและ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นกระบวน
การและแนวคิดที่ให้ความสำาคัญกับชุมชนเป็นตัวตั้งในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนโดยชุมชนเอง เพื่อจะพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
และการพัฒนาที่ยั่งยืน

คำาถามวิจัย

 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนลาดพร้าวในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนมีกระบวนการอย่างไร
 2. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นอย่างไร
 3. ผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอย่างไร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลาดพร้าว
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
 2. เพื่อศึกษากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว
 3. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาแหล่งรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนศึกษาผลการพัฒนาที่ 
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว โดยมีขั้นตอนดำาเนินการ
ดังนี้
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 1. การเตรียมเข้าสู่ภาคสนาม 
 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สนาม ดังนี้
 1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้อื่น
ได้ทำาไว้แล้ว เช่น ข้อมูลชุมชนลาดพร้าวและแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ลาดพร้าว แนวคิด ทฤษฎีของการมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้นำาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ผู้นำาชุมชนที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ สมาชิกในแหล่งเรียนรู้ชุมชน เช่น ครูอาสาสมัคร 
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว ซึ่งเป็นเป้า
หมายของการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยอยู่ในฐานะผู้ประสานงาน และสร้าง
ความเข้าใจโดยการจัดประชุมปฏิบัติการ

 2. ปฏิบัติการวิจัย
 ผู้วิจัยใช้กระบวนการ PAOR ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่
สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกทากาด 
(Kemmis & Mc Taggart) โดยกระบวนการดังกล่าวนี้ มี 4 ขั้นตอน 
กระบวนการทำางานร่วมกันทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นหนึ่งรอบของการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้ คือ
 2.1 ขั้นวางแผน (PLAN)
 2.2 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)
 2.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action)
 2.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)

ขอบเขตของการวิจัย      

 การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว” 
ครั้งนี้ มุ่งศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนลาดพร้าว
เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ตามแนวคิด
และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Action Research หรือ PAR) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัย
เข้าไปดำาเนินงานร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมของชุมชนโดยชุมชนเอง โดยศึกษาจากตัวแทนชุมชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำาแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติ
การเพื่อร่วมคิดจัดทำาแผนปฏิบัติการ ดำาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนและร่วมประเมินผลและรับผลจากการปฏิบัติการร่วมกัน
ด้วยความสมัครใจในการศึกษาครั้งนี้สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้วิจัยใช้พื้นที่แหล่งเรียนรู้ศูนย์เด้กปฐมวัยลาดพร้าว 45 และแหล่ง
เรียนรู้บ้านเรียนศิลปะเป็นพื้นที่กรณีศึกษาหลักส่วนพื้นที่วิหาร
วัดลาดพร้าวใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้บางกิจกรรมเท่านั้น

นิยามศัพท ์ 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง หมายถึง กระบวนการ
ทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวบนฐานขอองเหตุผล 
ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ สภาพแวดล้อม ศักยภาพชุมชน 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยชุมชนร่วมกันตัดสินใจ

กำาหนดนโยบายคิดวางแผน ร่วมตัดสินใจและดำาเนินการตามแผน 
ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมประเมินผลการปฏิบัติการด้วย
ความสมัครใจ

 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้ม
แข็ง อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านแนวคิดในการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาทางด้าน การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน หมายถึง กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย และมีลำาดับขั้นตอนที่สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามารวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
โดยร่วมคิดวิเคราะห์แสวงหาทางเลือก ดำาเนินการ และประเมิน
ผลการเรียนรู้ กระบวนการนี้ทำาให้เกิดความรู้สึกรักชุมชน เป็นกระ
บวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน และเป็นกระ
บวนการถ่ายทอดความรู้ของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์
กับบริบทของชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนี้จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้ ทัศนคติ และทักษะของชุมชน          
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน หมายถึง แหล่งเรียน
รู้แบบไม่เป็นทางการในชุมชนลาดพร้าวซึ่งมีทั้งแหล่งเรียนรู้ที่จัด
ตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง และแหล่งเรียนรู้ที่องค์กรพัฒนาจากภายนอก
ชุมชนเข้ามาจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะ
นำาไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นแหล่งเสริม
สร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของชาวชุมชนสำาหรับในงานวิจัยนี้ได้กำาหนดขอบเขต
การศึกษาโดยสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้วิจัยศึกษาพี่นที่แหล่ง
เรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัยลาดพร้าว 45 และแหล่งเรียนรู้บ้านเรียน
ศิลปะเป็นพื้นที่กรณีศึกษาหลักส่วนพื้นที่วิหารวัดลาดพร้าวใช้เป็น
พื้นที่เรียนรู้บางกิจกรรมเท่านั้น

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชน
เมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชน
ลาดพร้าว” ผู้วิจัยได้ร่วมมือกับสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนโดยเริ่มจากการ
สำารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชน ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาร่วม
กัน ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และร่วมกันประเมินคุณลักษณะ
ความพร้อมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน เพื่อศึกษาประเด็นที่สำาคัญ 3 ประการ คือ
 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน มีกระบวนการอย่างไร
 2. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นอย่างไร
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 3. ผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างไร และส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอย่างไร

 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว เป็นการร่วมมือกันของสมาชิกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ผู้นำาที่เป็นทางการ
ของชุมชน ผู้นำาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตัวแทนครูอาสาสมัคร ตัวแทน
ชุมชน และผู้วิจัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาใช้วิธีการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนากระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้ คือ กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวคิดของ เคมมิส และแมกทากาด (Kemmis & 
Mc Tagart) หรือกระบวนการ PAOR มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1.1 ขั้นวางแผน (PLAN) ขั้นนี้สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้วิจัย ได้จัดประชุมปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อจัดทำาแผน
ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้ชุมชนใช้เวลาในการจัดทำาแผน 3 สัปดาห์ จึงได้แผน
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน เนื้อหา
ของแผนพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของคนหรือสมาชิก
ในชุมชน โดยเน้นการสร้างพลังกลุ่ม สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนแบบพึ่งตนเอง ให้ความ
สำาคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ภายในชุมชนและองค์กรพัฒนาจากภายนอก ผลของการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน และ
เกิดความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
กระบวนการวางแผนเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิด
เห็นอย่างอิสระ ก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
กำาหนดทิศทางการพัฒนา รวมถึงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

 1.2 ขั้นดำาเนินการตามแผน (ACTION) ขั้นนี้สมาชิกผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าว ได้ดำาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติการ กิจกรรมที่สมาชิก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดขึ้น มีทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรม
ศิลปศึกษา โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีนโยบายในการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมศิลปศึกษา เป็นการเปิดพื้นที่ของความ
ร่วมมือร่วมใจ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ในการ
แสดงออกของเด็ก เยาวชน และชาวชุมชน ผลของการดำาเนินการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมศิลปศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารจัดการทั้ง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำาให้กิจกรรมต่างๆ 
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวเป็นไป
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 1.3 ขั้นสังเกตการณ์ ( Observe ) ขั้นนี้สมาชิกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้วิจัยร่วมกันสังเกต เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ใน

แต่ละวงรอบของการพัฒนา เพื่อนำาผลของการดำาเนินการมาร่วม
ประชุมสรุปผล

 1.4 ขั้นสะท้อนผล ( Reflection ) ขั้นนี้สมาชิกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้วิจัยร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบท
เรียนของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนลาดพร้าว ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนและกิจกรรม
ศิลปศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และหาแนวทาง
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศักยภาพของคน โดยการสะท้อน
ผลของการพัฒนาในแต่ละวงรอบเพื่อนำาผลของการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว
ในวงรอบต่อไป

 จากผลการประเมินระดับความสำาเร็จของผลการดำาเนิน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่าระดับ
ความสำาเร็จในระดับดีมาก 3 ลำาดับแรกในแต่ละด้านมีรายละเอียด
ดังนี้
 1. ด้านกระบวนการและความเป็นระบบ ประเด็นที่สมาชิก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าวในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 คือประเด็นกิจกรรมปฏิบัติ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนมีลำาดับขั้นตอนเหมาะ
สม ลำาดับที่ 2 คือ มีการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและประเด็นกิจกรรมปฏิบัติการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนประเด็น
ที่ได้รับการประเมินในระดับดีมากเป็นลำาดับ 3 ได้แก่ ประเด็นการ
มีกระบวนการวางแผนวางแผนปฏิบัตการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนอย่างเป็นระบบ ประเด็นการกำาหนด
กิจกรรมปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนมีความ
เหมาะสมและประเด็นกระบวนการดำาเนินปฏิบัติการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์

 2. ด้านการตัดสินใจและความร่วมมือ มีประเด็นการ
ประเมิน 2 ประเด็น ประเด็นที่สมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ประเด็นใน
ลำาดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นของการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจทุกขั้นตอน ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงที่สุดเป็น
ลำาดับ 2 ได้แก่ ประเด็นการแสดงความเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
วางแผน การดำาเนินการตามแผน การร่วมสังเกต และการสะท้อนผล

 3. ด้านความชัดเจน ประเด็นประเมิน 2 ประเด็น 
ประเด็นที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ประเด็นในลำาดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 
1 ได้แก่ ประเด็นการสร้างความเข้าใจตรงกันต่อการกำาหนดแผน
ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประเด็นที่ได้รับการประเมินสูงที่สุด
เป็นลำาดับ 2 ได้แก่ ประเด็นการสร้างความเข้าใจตรงกันต่อการ
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประเด็นประเมิน 2 ประเด็น 
ประเด็นที่สมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ประเมินในลำาดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1  
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ได้แก่ ประเด็นการได้รับความรู้ในกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้และประเด็นการได้รับความรู้จากกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ ประเด็นที่ที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินในระดับดีมากเป็น
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นการมีความสามารถในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และประเด็นที่ได้รับการประเมินในลำาดับดีมากเป็นลำาดับที่ 3 
ได้แก่ ประเด็นการมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้เรียน
 
 2. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนลาดพร้าว ผลของการศึกษาค้นคว้าพบว่ากิจกรรมที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าว ร่วมกันดำาเนินการ มีทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
กิจกรรมศิลปศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และชาวชุมชน และกิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสมาชิกชุมชนด้วยกัน และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอกที่เห็นความสำาคัญของการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวโดยชุมชนเป็น
ตัวตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 กิจกรรมศิลปศึกษา กิจกรรมทางด้านศิลปศึกษา
ที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันจัดทำาเพื่อการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ไม่ใช่กิจกรรมศิลปศึกษา
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือของเด็กและเยาวชนในชุมชนเพียง
ด้านเดียว แต่เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของ
เด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชนที่สนใจ ได้แก่ พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สุนทรียภาพ จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ที่สำาคัญชุมชนต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กและ
เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการไป
มั่วสุมกับสิ่งไม่ดี เช่น ยาเสพติดซึ่งกำาลังระบาดในชุมชน กิจกรรม
ศิลปศึกษาดังกล่าวจึงถูกออกแบบขึ้นจากการศึกษาบริบทของ
ชุมชนในมิติที่หลากหลาย ทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม และ
สภาวะแวดล้อมต่างๆของชุมชน ปัญหาต่างๆของชุมชน รวมถึง
มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาจิตสำานึกสาธารณะ และจิตสำานึกใฝ่ดี
ของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้กิจกรรมศิลปศึกษาดังกล่าวนี้ยัง
ถูกออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำาเสนอภาพลักษณ์ของ
ชุมชนลาดพร้าว สู่ประชาคมโดยผ่านกิจกรรมศิลปศึกษาโดยมี
กิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา) จำานวน 16 กิจกรรม กิจกรรม
นาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 8 กิจกรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนจำานวน 4 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 28 กิจกรรม

 กิ จกรรมศิ ลปศึ กษา เพื่ อพัฒนาแหล่ ง รี ยนรู้ ศิ ลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวจึงเป็นกิจกรรมพหุศิลปศึกษา ที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชน มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ทางศิลปะ และบูรณาการกับบริบทอื่นที่หลากหลาย มิใช่มุ่ง
เน้นการแสดงออกเฉพาะด้านทักษะ ความชำานาญทางศิลปะเท่านั้น

 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) จำานวน 15 คน ในด้านต่างๆ 
พบว่า

 1.ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปศึกษา
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นวิทยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดและประเด็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ
มีประโยชน์ต่อชุมชน ลำาดับที่ 2 ได้แก่ การชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในกิจกรรมได้ชัดเจน
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้ร่วม
กิจกรรมศิลปศึกษาประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็นการจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม และ
ประเด็นย่อยในด้านการประชาสัมพันธ์และบรรยากาศคือประเด็น
เกี่ยวกับบรรยากาศของการจัดงานซึ่งอยู่ระดับดีมาก ลำาดับที่ 2 คือ 
ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ลำาดับสุดท้าย
คือประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปศึกษาประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น
กิจกรรมที่ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน
ลำาดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมที่ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมและลำาดับสุดท้ายได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน

 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 10 คนในด้านต่างๆ พบว่า

 1. ด้านการให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมิน
ในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในกิจกรรมได้ชัดเจนลำาดับที่ 2 ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายทอดลำาดับที่ 3ได้แก่ ความรู้ที่รับมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน

 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม  
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น 
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน  ลำาดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดจิตสำานึกรัก
ชุมชน

 สำาหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมีทั้งกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมที่
เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ได้แก่กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนลาดพร้าว กิจกรรมการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกาะเกร็ด 
และกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสีย มีความสอดคล้องกับ หลักการของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่ก่อให้เกิดพลังชุมชน และก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาที่
ยั่งยืน

 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม(วันรักษ์ชุมชน)จำานวน 40 คนในด้าน
ต่างๆ พบว่า

 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น วิทยากรมีความ
รู้ความสามารถในการถ่ายทอด ลำาดับที่ 2 ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับมี
ประโยชน์ต่อชุมชน  ลำาดับที่ 3 ได้แก่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน
กิจกรรมได้ชัดเจน 
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวันรักษ์ชุมชนประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม  ลำาดับ
ที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ลำาดับที่ 4 ได้แก่ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น กิจกรรมทำาให้
เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  ลำาดับที่ 2 
ได้แก่ กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ลำาดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  

 กิจกรรมพหุศิลปศึกษาที่สมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวร่วมกันจัด
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้มีทั้งกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา
และกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมทัศนศิลปศึกษา

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา  
สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถาบันศิลปะสร้างสรรค์ Child Arts 
Image (CAI) ร่วมกันวางแผน และดำาเนินการพัฒนาตามแผน 3 วง
รอบ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมี
จำานวนกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา 16 กิจกรรม 20 สัปดาห์ ตามราย
ละเอียด ดังนี้

 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 1
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 1 
เป็นการสอนทัศนศิลป์ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 มีกิจกรรม 7 กิจกรรม ใช้เวลาในการทำากิจกรรม 8 
สัปดาห์ ดังนี้
 1. กิจกรรมการวาดภาพชุมชนในจินตนาการ
 2. กิจกรรมการวาดภาพสัมผัส
 3. กิจกรรมการวาดภาพตามเพลง
 4. กิจกรรมการออกแบบชุดรำาชุมชน
 5. กิจกรรมการออกแบบหนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) 
ครั้งที่ 1

 6. กิจกรรมการออกแบบหนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) 
ครั้งที่ 2
 7. กิจกรรมถุงผ้าสร้างสรรค์
 8. กิจกรรมพระราชาสวนผัก

 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลศึกษา วงรอบที่ 2
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 2 
ดำาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 มีกิจกรรม 3 กิจกรรม
ใช้เวลาในการดำาเนินการ 4 สัปดาห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมการวาดภาพคลองลาดพร้าว
 2. กิจกรรมการวาดภาพวัดลาดพร้าว คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2
 3. กิจกรรมการวาดภาพอาชีพในฝัน

 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา วงรอบที่ 3
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษาวงรอบที ่ 3 
ดำาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 มี
กิจกรรม 6 กิจกรรม ใช้เวลาในการดำาเนินการ 9 สัปดาห์ ตามราย
ละเอียดดังนี้
 1. กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2
 2. กิจกรรมการออกแบบหน้าบ้านน่ามอง ครั้งที่ 1 ครั้ง 2
 3. กิจกรรมการประกวดหน้าบ้านน่ามอง  (จัดในวันรักษ์
ชุมชน) 
 4. กิจกรรมการออกแบบการ์ดวันพ่อ
 5. กิจกรรมการออกแบบการ์ดวันแม่
 6. กิจกรรมการออกแบบป้ายวันรักษ์ชุมชน คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

กิจกรรมนาฎศิลป์ศึกษา

 กิจกรรมนาฎศิลป์ศึกษา คือกิจกรรมการสอนนาฎศิลป์
ให้กับเด็กและเยาชน โดยกิจกรรมนี้สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ร่วม
มือกับองค์กรจากภายนอกคือ นิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันศิลปะสร้างสรรค์ CHILD 
ARTS IMAGE (CAI) เพื่อออกแบบกิจกรรมโดยใช้บริบททางสังคม
สภาพแวดล้อมและบริบทที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชุมชนท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบกิจกรรม
นาฏศิลป์ศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางนาฏศิลป์ และคิดทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนนาฏศิลป์ โดยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาที่สมาชิกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและองค์กรภายนอกได้ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นนี้
สะท้อนแนวคิดพหุศิลปศึกษาซึ่งมีทฤษฎีสนับสนุน 5 ทฤษฎี เช่น
เดียวกันกับกิจกรรมทัศนศิลปศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษา เริ่มต้นจากการออกแบบกิจกรรมโดย
มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
นาฏศิลป์และหาแนวทางในการออกแบบท่ารำาที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนลาดพร้าว จากการประชุมสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
องค์กรจากภายนอกมีมติร่วมกันว่าต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
ได้แก่วิถีการดำารงอยู่ การประกอบอาชีพประเพณีวัฒนธรรม  ความ
เชื่อทางศาสนาและสถานที่สำาคัญที่ชุมชนให้ความเคารพ ศรัทธา  
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นอกจากนี้ยังศึกษาศิลปกรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ได้แก่ 
วิหารวัดลาดพร้าวและศิลปกรรมในวิหาร เพื่อนำาข้อมูลเหล่านี้มา
ประกอบการออกแบบสร้างสรรค์ท่ารำาของชุมชน  หลังจากได้
แนวทางการออกแบบท่ารำาแล้วก็ดำาเนินการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน 8 แผน 
มีกิจกรรม 8 กิจกรรม  โดยมีการพัฒนา 3 วงรอบ  ระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนสิงหาคม ตามรายละเอียดดังนี้

 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 1
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 1 เป็น 
การสอนนาฏศิลป์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2555 มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 8 
สัปดาห์ ดังนี้
 1. กิจกรรมการปรับพื้นฐาน
 2. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคเหนือ) 
 3. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคกลางและภาคอีสาน) 

 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 2 
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 2 
ดำาเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีกิจกรรม 2 กิจกรรม 
และมีการคัดเลือกนักแสดงครั้งที่ 1 ใช้เวลาดำาเนินการ 4 สัปดาห์ 
ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคกลางและภาคอีสาน) 
 2. กิจกรรมต่างถิ่นต่างฐาน (ภาคใต้) และการคัดเลือกนัก
แสดง ครั้งที่ 1

 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 3
 การพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาวงรอบที่ 3 
ดำาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2555 
โดยได้นำาปัญหาของการพัฒนาจากวงรอบที่ 2 มาเป็นตัวตั้ง ซึ่ง
ปัญหาที่สำาคัญที่สุดของการพัฒนาในวงรอบที่ 2 คือ ปัญหาเรื่อง
การขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาด้วยกิจกรรมนาฏศิลป์ ส่ง
ผลให้เด็กขาดแรงกระตุ้นในการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิด
ความเฉื่อยชา ฝึกซ้อมอย่างไร้จุดหมาย และการมาซ้อมอย่างไม่
ต่อเนื่องส่งผลทำาให้ไม่สามารถคัดตัวนักแสดงได้ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณและปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
พื้นที่อีกด้วย ซึ่งสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรพัฒนาจาก
ภายนอกได้นำาเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาดังได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น และได้ดำาเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย
กิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 4 กิจกรรม ใช้เวลาในการดำาเนิน
การ 9 สัปดาห์ ตามรายละเอียด ดังนี้
 1. กิจกรรมรวมเป็นหนึ่ง
 2. กิจกรรมการคัดเลือกนักแสดงครั้งที่ 1 
 3. กิจกรรมเก็บรายละเอียดการแสดงและปฏิบัติท่ารำา
 4. กิจกรรมเก็บรายละเอียดพร้อมสวมเครื่องแต่งกาย

  2.2 กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน คือ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรพัฒนาจากภายนอก และผู้วิจัย
เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว โดย

กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมีความหลากหลาย มีทั้งกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมที่เน้น
การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบพึ่ง
ตนเอง  

 3. ด้านผลของการพัฒนา จากการทบทวนปรากฏการณ์
ของชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวผ่านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่สมาชิกผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งการรวบรวมข้อมูล
ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และจากแบบสอบถามพบว่าผล
ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว  บรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนทั้ง 6 ประการคือ
 3.1 เด็ก เยาวชน และชาวชุมชนมีคุณภาพและคุณธรรม 
มีจิตสำานึกสาธารณะโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน และเครือข่ายที่เข้มแข็ง
 3.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
 3.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ชุมชนมีคุณภาพ มีความเป็นระบบ
 3.4 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ชุมชน
 3.5 การให้บริการ การถ่ายทอดความรู้ต่อเด็ก เยาวชน
และชาวชุมชนอย่างมีคุณภาพ
 3.6 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนมีการศึกษาและ
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะในลักษณะของการบูรณาการแบบพหุ
ศิลป์ และบูรณาการกับการถ่ายทอดความรู้กับเด็ก เยาวชน และ
ชาวชุมชน

 ตัวบ่งชี้ของการบรรลุผลในเชิงปริมาณ ได้แก่ การเกิด
กิจกรรมทางด้านศิลปศึกษา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ส่วนข้อบ่งชี้ในเชิงคุณภาพ ได้แก่ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทางบวกของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วม และการเห็นความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชน ดังจะเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบพฤติกรรม
ก่อนและหลังการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว ดังนี้



วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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 4.ผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
 ผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าว ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งทาง

ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการพัฒนา โดยจะนำาเสนอ
ผลของการพัฒนาต่อกระบวนการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวของสมาชิกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อเด็ก เยาวชน 
และผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

 4.1 ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสมาชิกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เด็ก เยาวชน

 ผลกระทบทางด้านความรู้ ทักษะ และทรรศนคติต่อ
สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิก และก่อให้เกิดความรู้ในการจัดระบบการ
ทำางานร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน การดำาเนินการตามแผน การ
ร่วมสังเกตุและการร่วมสะท้อนผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบของ
ความรู้ในการบริหารจัดการหรือการทำางานร่วมกัน และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ทักษะและทัศนคติของสมาชิกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยสามารถนำาเสนอผลกระทบของการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านกระบวนการ
บริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนในรูปของตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนา ได้ดังนี้
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 4.2 ผลกระทบทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่มี
ต่อเด็ก เยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ หรือ กิจกรรมการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าว

 การจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าวได้ส่งผลกระทบให้เด็ก เยาวชน และชาวชุมชนผู้สนใจ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ โดยเกิด
ความเข้าใจ กิจกรรมบูรณาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์และ
นาฏศิลป์) เป็นตัวตั้งและบูรณาการกับความรู้อื่นที่เป็นบริบทของ
ชุมชน เช่น ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชุมชน ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาของชุมชน อันได้แก่ ปัญหาสภาพแวดล้อม และกระบวนการ
แก้ไขปัญหา ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน โดย
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนทางด้านทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ 
และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียร่วมมือกันจัด โดยสามารถเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการพัฒนาได้ดังนี้

 4.3 ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อระบบความสัมพันธ์
ของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว

 จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวตั้งแต่เริ่มวางแผน ดำาเนินการ
ตามแผน ร่วมสังเกตและร่วมสะท้อนผลของการพัฒนา ก่อให้เกิด
ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกผู้ร่วมพัฒนามายิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความ
รัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ยัง
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
เข้าใจถึงเจตนาดีของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาที่มีต่อ
ชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อเด็ก เยาวชน และต่อชุมชน
โดยองค์รวม ทำาให้ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนพัฒนาไปในทาง
บวก
 4.4 ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อระบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

 จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น มองประเด็นปัญหาต่างๆร่วมกัน ร่วม
กันตัดสินใจแก้ปัญหา ก่อให้เกิดพลังกลุ่มในการร่วมมือร่วมใจ และ
ความเต็มใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว เพราะทุกคนรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ มีการแบ่งหน้าที่ในการทำางาน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย จึงส่งผลให้การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้วางเอาไว้ การพัฒนาดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดระบบ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดระบบของความร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วม
กันสร้างสรรค์ระบบการทำางานร่วมกันจากแนวความคิดของสมาชิก
เองอย่างเป็นระบบ

สรุปและอภิปรายผล

 ผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชน
เมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม :
กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว” พบว่า

 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ตามแนวคิดของ เคมมิส 
และแมกทากาด (Kemmis & Mc Tagart) ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้น
วางแผน ขั้นดำาเนินการตามแผน ขั้นสังเกตการณ์  และขั้นสะท้อน
ผล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาสอดคล้องกับความ
คิดของ มาริสา โกเศยะโยธิน [2] ที่กล่าวถึงผลที่เกิดจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีผลต่อชุมชน ดังนี้

 “...ชาวบ้าน ประชาชน จะตื่นตัวได้รับการศึกษามากขึ้น
สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีความเชื่อ
มั่นที่จะให้ความร่วมมือกันในการดำาเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ 



วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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สังคม และการเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและชุมชน
ทำาให้สามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ...”

 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวโดยสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วม
ดำาเนินการ แบ่งเป็น 3 วงรอบของการพัฒนา โดยใช้กระบวนการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ขับเคลื่อนกระบวนการทำางาน
ร่วมกัน ดังนี้

 การพัฒนาวงรอบที่ 1 เป็นกระบวนการร่วมกันจัดทำา
แผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว 
และการดำาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามแผน ได้แก่ กิจกรรม
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกาะเกร็ด กิจกรรมทัศนศิลปศึกษาและ
กิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษา หลังจากดำาเนินการตามแผนแล้ว ก็นำาผล
ของการดำาเนินการมาเข้าที่ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำาผลของการ
พัฒนามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในวงรอบต่อไป

 การพัฒนาวงรอบที่ 2 มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้วยกิจกรรมทัศนศิลปศึกษาและกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง และการพัฒนาในวงรอบที่ 2 นี้ สมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากการพัฒนาวงรอบแรก ได้แก่ ปัญหา
เรื่องการขาดความต่อเนื่องของเด็ก และเยาวชนที่เข้ามาเรียน
นาฏศิลป์ ปัญหาเรื่องงบประมาณ และปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่
แหล่งเรียนรู้ จากนั้นจึงประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ เช่น แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน องค์กรภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงการ
กำาหนดบทบาทของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความชัดเจนใน
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ หลังจากดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาจนครบ
วงรอบก็นำาเอาผลของการพัฒนามาเข้าที่ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำา
ผลของการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในวงรอบต่อไป

 การพัฒนาวงรอบที่ 3 ชุมชนยังคงให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมศิลปศึกษา และมุ่งเน้น
การดำาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้านการจัดกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน และ
กิจกรรมย่อยอีกหลายกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 
สืบสาน และเผยแพร่กิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลาดพร้าว
ให้เป็นที่รู้จักของประชาคม

 กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 วงรอบนี้ เป็นกระบวนการขับ
เคลื่อนทางสังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนนำาศักยภาพของตนเอง และ
ภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ก่อให้เกิดพลัง
ของการพัฒนาชุมชน ซึ่งการสร้างพลังในการพัฒนาชุมชนนี้จะ
ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการทำางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ พนัส  พฤกษ์สุนันท์
และคณะ [3] ที่ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างพลังชุมชน ซึ่งผู้วิจัย
ประมวลได้ดังนี้
 1. พลังกลุ่ม เกิดจากการร่วมคิด การรวมกลุ่ม
 2. พลังความคิด เกิดจากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
 3.พลังการจัดการ เกิดจากการร่วมทำา ร่วมแก้ปัญหา

 4.พลังภูมิปัญญา เกิดจากการร่วมสรุปบทเรียนและเกิด
การเรียนรู้ร่วมกันจากการทำา/ปฏิบัติ
 5.พลังปิติ เกิดจากการร่วมกับผลการกระทำาทั้งผลทาง
ลบและผลทางบวก
 
 2. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนลาดพร้าวที่สมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันดำาเนินการ มี
ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกิจกรรมศิลปศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรม
บูรณาการเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชาวชุมชน กิจกรรม
เหล่านี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกชุมชนด้วย
กัน และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรภายนอก
ที่เห็นความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนลาดพร้าว โดยใช้กิจกรรมศิลปศึกษาและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง 

 โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนลาดพร้ามีจำานวนทั้งสิ้น 28 กิจกรรมแบ่งเป็นกิจกรรม
ศิลปศึกษา(ทัศนศิลปศึกษา) จำานวน 16 กิจกรรม กิจกรรมนาฏ
ศิลปศึกษาจำานวน 8 กิจกรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน
จำานวน 4 กิจกรรม

 กิจกรรมศิลปศึกษา ทั้งในส่วนของกิจกรรมทัศนศิลป
ศึกษาและ กิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษา มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณ
าการระหว่างการเรียนการสอนศิลปะกับบริบทต่างๆของชุมชน 
ได้แก่ บริบททางสภาพแวดล้อม บริบททางวัฒนธรรมและบริบท
ทางสังคม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มี
พัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
สุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการชักชวนให้เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงจากสิ่งไม่ดี และเป็นกิจกรรมที่
สะท้อนภาพลักษณ์ขอองชุมชนอีกด้วย

 กิจกรรมศิลปศึกษาในลักษณะบูรณาการกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลาดพร้าวดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรม
ศิลปศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดพหุศิลปศึกษาที่เน้นการศึกษา
พหุศิลปศึกษาที่เชื่อมโยงกับภูมปัญญาของชุมชนท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาร่วมสมัย โดยชุมชนร่วมมือกับองค์กรภายนอกคือ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และสถาบัน
ศิลปะสร้างสรรค์ CHILD ARTS IMAGE (CAI) เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนเด็กและเยาวชน โดยการร่วมคิดร่วมทำาท่ารำาที่เป็น
อัตลักษณ์ของชุมชนลาดพร้าว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นกระ
บวนการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม
นาฏศิลป์ที่บูรณาการกับบริบทของชุมชน

 ดังที่ มธุรส สุขสุด [4] กล่าวถึงการแสวงหาความรู้เพื่อ
ออกแบบท่ารำาชุมชนว่า การออกแบบท่ารำานาฏศิลป์ของชุมชน
ลาดพร้าว เริ่มต้นจากการพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชน และ
สอบถามผู้รู้ในชุมชน เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน ซึ่งก็คือ 
วิหารวัดลาดพร้าว และรูปปั้นของเกจิอาจารย์ต่างๆจ ากทุกภาค
ของประเทศไทย 
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 การออกแบบท่ารำาของชุมชนจึงเป็นกระบวนการที่
สอดคล้องกับแนวคิดพหุศิลปศึกษาที่เน้นการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ทางศิลปะและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
ลาดพร้าว กระบวนการสร้างสรรค์ตามแนวคิดพหุศิลปศึกษานั้น  วิ
รุณ  ตั้งเจริญ [5] ได้แสดงความคิดเห็นว่า การสร้างสรรค์กิจกรรม
ศิลปะจากภูมิปัญญาไทย จำาเป็นจะต้องเรียนรู้ทำาความเข้าใจ 
แสวงหาประสบการณ์ตรง สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนามาสู่การ
สร้างสรรค์กิจกรรมพหุศิลปศึกษา สามารถสร้างสรรค์ได้ทั้งในเชิง
พหุศิลปศึกษาที่บูรณาการสื่อการแสดงออก (Expressive Media) 
ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรีเข้าด้วยกัน หรือบูรณาการสื่อที่
หลากหลาย (Mixed Media) ในศิลปะแต่ละสาขา เช่น ทัศนศิลป์
สื่อผสม การแสดงผสมผสานและดนตรีผสมผสาน ระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบัน ไทยกับสากล หรือบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ พร้อมกันนั้น
ก็สามารถแยกการแสดงออก แยกสื่อ แยกลักษณะการสร้างสรรค์
ได้เช่นกัน

 กิ จกรรมศิ ลปศึ กษา เพื่ อพัฒนาแหล่ ง รี ยนรู้ ศิ ลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวจึงเป็นกิจกรรมพหุศิลปศึกษา ที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชน มีลักษณะเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ทางศิลปะ และบูรณาการกับบริบทอื่นที่หลากหลาย มิใช่มุ่ง
เน้นการแสดงออกเฉพาะด้านทักษะ ความชำานาญทางศิลปะเท่านั้น

 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) จำานวน 15 คน ในด้านต่างๆ 
พบว่า
 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปศึกษาใน
ระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นวิทยากรมีความสามารถ
ในการถ่ายทอดและประเด็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน ลำาดับที่ 2 ได้แก่ การชี้แจงและสร้างความเข้าใจในกิจกรรม
ได้ชัดเจน
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้ร่วม
กิจกรรมศิลปศึกษาประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็นการจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม และ
ประเด็นย่อยในด้านการประชาสัมพันธ์และบรรยากาศคือประเด็น
เกี่ยวกับบรรยากาศของการจัดงานซึ่งอยู่ระดับดีมาก ลำาดับที่ 2 คือ 
ประเด็นเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ลำาดับสุดท้าย
คือประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปศึกษาประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น
กิจกรรมที่ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชนลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน
ลำาดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมที่ทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียน
รู้ศิลปวัฒนธรรมและลำาดับสุดท้ายได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน

 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ศึกษาจำานวน 10 คนในด้านต่างๆ พบว่า

 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมิน
ในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็นชี้แจงและสร้างความ

เข้าใจในกิจกรรมได้ชัดเจนลำาดับที่ 2 ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายทอดลำาดับที่ 3ได้แก่ ความรู้ที่รับมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน
 2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม  
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะ
เวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นาฏศิลป์ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น 
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  
ลำาดับที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมทำาให้เกิดความ
สามัคคีในชุมชน  ลำาดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดจิตสำานึกรัก
ชุมชน

 ผลของการประเมินความพึงพอใจสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) กิจกรรม
นาฏศิลป์ ในหลายๆด้านตามผลสรุปข้างต้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจ  
คือประเด็นเรื่องความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าวและประเด็นที่กิจกรรมทำาให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชนได้ถูก
ส่งฝ่านกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) และกิจกรรมนาฏศิลป์ สู่เด็ก 
และเยาวชนและได้รับการประเมินในระดับดีขึ้นไปซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานชุมชน ในประเด็นเด็ก เยาวชน 
มีคุณภาพและคุณธรรมมีจิตสำานึกสาธารณะโดยฝ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง

 สำาหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนมีทั้งกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมที่
เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ได้แก่กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมเพื่อจัดทำาแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนลาดพร้าว กิจกรรมการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกาะเกร็ด 
และกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า 
ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสมาชิกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความสอดคล้องกับ หลักการของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่ก่อให้เกิดพลังชุมชน และก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาที่
ยั่งยืน

 เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม(วันรักษ์ชุมชน)จำานวน 40 คนในด้าน
ต่างๆ พบว่า

 1. ด้านการให้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักษ์ชุมชน
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น วิทยากรมีความ
รู้ความสามารถในการถ่ายทอด  ลำาดับที่ 2 ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับมี
ประโยชน์ต่อชุมชน  ลำาดับที่ 3 ได้แก่ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจใน
กิจกรรมได้ชัดเจน 
 2.  ด้านกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวันรักษ์ชุมชนประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ใน
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ประเด็น การจัดลำาดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม  ลำาดับ
ที่ 2 ได้แก่ บรรยากาศของการจัดงาน ลำาดับที่ 3 ได้แก่ระยะเวลา
ของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ลำาดับที่ 4 ได้แก่ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. ด้านผลของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินในระดับดีมากสูงเป็นลำาดับที่ 1 ในประเด็น กิจกรรมทำาให้
เห็นถึงความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ลำาดับที่ 2 
ได้แก่ กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชน ลำาดับที่ 3 ได้แก่
กิจกรรมทำาให้เห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ลำาดับที่ 4 ได้แก่ กิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  

 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน ประเด็นที่น่าสนใจ 
คือประเด็นเกี่ยวกับการเห็นความสำาคัญของแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าวและกระตุ้นให้เกิดจิตสำานึกรักชุมชนเห็น
ความสำาคัญของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาด้วยจัดกิจกรรมศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) กิจกรรมนาฏศิลป์ 
 3. ผลของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าวโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการทั้ง 6 ประการ คือ
 3.1 เด็ก เยาวชน และชาวชุมชนมีคุณภาพและคุณธรรม 
มีจิตสำานึกสาธารณะโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน และเครือ
ข่ายที่เข้มแข็ง
 3.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
 3.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ชุมชนมีคุณภาพ มีความเป็นระบบ
 3.4 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ประสานความ
ร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน
 3.5 การให้บริการ การถ่ายทอดความรู้ต่อเด็ก เยาวชน
และชาวชุมชนอย่างมีคุณภาพ
 3.6 แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนมีการศึกษาและ
สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะใน

 ลักษณะของการบูรณาการแบบพหุศิลป์ และบูรณาการ
กับการถ่ายทอดความรู้กับเด็ก เยาวชน และชาวชุมชน

 และผลของการพัฒนา ได้ส่งผลกระทบต่อ กระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ชาวชุมชน และสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่มีต่อการพัฒนาไป
ในทางบวก ทั้งนี้เพราะสมาชิกในชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
แหล่งเรียนรู้ และรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่มีต่อเด็ก เยาวชน และชาวชุมชนทุกคนโดยองค์รวม จึง
ส่งผลให้การดำาเนินการบรรลุผลตามที่วางไว้ นอกจากนี้การพัฒนา
ดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สมาชิกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันสร้างระบบการทำางานร่วมกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งระบบดังกล่าวถูกพัฒนามาจากชุมชน
เอง จึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก และเกิดพลังร่วมที่
จะทำางานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนต่อไปอย่าง
ยั่งยืน

 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมกับการสร้างพลัง
ชุมชน ที่ว่าการสร้างพลังชุมชน นอกจากจะต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นหลักแล้ว ยังต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่ช่วยผลักดันให้พลังชุมชนเกิดขึ้นด้วย

 การสร้างพลังชุมชนมีรากฐานมาจากความเชื่อใน
พลังการมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ปัญหาหรือพลังในการคิด
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
ลาดพร้าวของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเน้นการพึ่งพาความ
คิดของชุมชนเอง รวมถึงเชื่อในศักยภาพในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของชาวชุมชนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วม
คิดร่วมทำาจากศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดย พนัส  
พฤกษ์สุนันท์และคณะ [3] ได้กล่าวถึงรายละเอียดของพลังชุมชน 5 
ประการ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พลังทั้ง 5 ประการนี้ ได้ส่งผลทำาให้
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนลาดพร้าว บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ พลังทั้ง 5 พลัง มีรายละเอียด ดังนี้

 1. พลังกลุ่ม คือ พลังที่เกิดจากการรวมตัวของชาว
ชุมชน  เข้าเป็นกลุ่มเพื่อร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ปฏิบัติการ และร่วม
สรุปผลการดำาเนินการ โดยมี ผู้นำากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่
ในชุมชนยอมรับเป็นผู้รวมกลุ่มคนเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
พัฒนาชุมชน ผู้นำากลุ่มอาจเป็นผู้นำาตามธรรมชาติหรือผู้นำาที่ไม่
เป็นทางการ เช่น ครู อาสาสมัคร หรือคนผู้ที่เป็นที่นับถือของชาว
ชุมชน
 2. พลังความคิด พลังความคิดเกิดจากการระดมความคิด 
ของสมาชิกในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยความ
ไตร่ตรองจนเกิดความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มหรือใน
ชุมชน เป็นพลังความคิดที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน พลังความคิด
ที่เกิดจากการระดมความคิดนี้ก่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย และ
มีมุมมองจากหลายมิติในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือ
ดำาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 3. พลังการจัดการ คือ พลังที่เกิดจากการแบ่งงานและ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้
ตกลงกันไว้ของกลุ่ม โดยต้องทำาให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจ
ในองค์รวมของการพัฒนา ซึ่งหมายถึง เป้าหมาย วิธีการดำาเนิน
การ บริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น บริบทของชุมชนท้องถิ่น ศักยภาพของ
พื้นที่ เพื่อให้การทำางานพัฒนาชุมชนสำาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมายและแผนงานที่ร่วมกันกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับที่สีลาภรณ์ นาครทรรพ  ได้สรุปถึงเรื่องการสร้างพลัง
ชุมชนว่า การดำารงรักษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่จะนำามาสู่
พลังชุมชน เพื่อให้สามารถดำารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ 
กระแสปัจเจกชนนิยม และวัตถุนิยม จำาเป็นต้องอาศัยการบริหาร
จัดการแนวใหม่ เพราะชุมชนเป็นที่รวมของคนที่เข้ามาสัมพันธ์กัน 
ซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวนี้ จะต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน การเปิดโอกาสให้มีการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับ
การทำางานพัฒนาชุมชน รวมถึงการดำาเนินงานและการติดตามผล
การดำาเนินงานร่วมกัน โดยคำานึงถึงความต้องการของชุมชนเป็น
หลักในการกำาหนดทิศทางการบริหารจัดการ
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 4. พลังภูมิปัญญา คือ พลังที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ 
การประชุมปรึกษาหารือ การประเมินตนเองและการประเมินผล
งานที่ทำาโดยกลุ่มหรือเครือข่ายของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง แล้วสามารถ
สรุปสังเคราะห์ขึ้นเป็นบทเรียนเฉพาะ บทเรียนดังกล่าวนี้ อาจ
หมายถึง บทเรียนจากการพัฒนาชุมชนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งอาจ
เป็นบทเรียนที่อาจแตกต่างจากองค์ความรู้ทั่วไปของชุมชนอื่นๆ 
บทเรียนดังกล่าวนี้อาจเป็นฐานคิดหรือเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสกัดขึ้น
มาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
 5. พลังปีติ คือ พลังที่เกิดจากการแก้ปัญหาหรือทำา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์สุขร่วมกันของคนในชุมชนเป็นผลสำาเร็จ 
ก่อให้เกิดความปีติยินดี มีพลังที่จะคิดแก้ปัญหาร่วมกันในกิจกร
รมอื่นๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่ง การ
ร่วมกันคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในชุมชนที่จะผลักดันให้เกิดการ
คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 จากแนวคิดการสร้างพลังชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพลังทั้ง 5 
พลังนี้ก่อให้เกิดแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5 ขั้นตอนคือ 
 1. ขั้นการรวบรวมพลังคน
 2. ขั้นการร่วมกันคิด
   3. ขั้นการร่วมปฏิบัติตามความคิด
   4. ขั้นร่วมสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลการ
ทำางาน 
   5. ขั้นร่วมรับผลจากการกระทำา

 การร่วมดำาเนินงานทั้งขั้นตอน 5 ขั้นตอนนี้ จะก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นก
ระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้ คิดเป็น ทำาเป็น 
แก้ปัญหาเป็นสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล และคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ กระบวนการดังกล่าวนี้สร้างความผูกพันกับ
งานให้เกิดขึ้นเพราะทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำางานทุกขั้น
ตอนกระบวนการนี้จึงส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อการแก้
ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของตนเองโดยไม่ต้องรอคอยความช่วย
เหลือจากองค์กรภายนอกชุมชนแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การสร้างพลังชุมชน
มีความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดพลังชุมชน การจะพัฒนาชุมชน หรือ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้องอาศัยพลังของชุมชน ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จะต้องมีขั้นตอนที่สำาคัญ คือ 1. การค้นพบปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางแก้ไข 2. การตัดสินใจกำาหนดความต้องการ 3. 
การจัดลำาดับความสำาคัญ 4. การวางแผน กำาหนดวัตถุประสงค์ วิธี
การแนวทางการดำาเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน จัดทำา 
และแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5. ดำาเนินการตามแผน 6. 
ประเมินผล ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมนี้ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาพลังชุมชนที่ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งในท้ายที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลาดพร้าว การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปศึกษา และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ โดยเป็นตัวตั้งอย่างต่อเนื่อง
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเมือง มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในบริบทที่แตกต่างกัน ทำาให้ทราบถึงรูปแบบ กระบวนการ
พัฒนา และผลของการพัฒนา ในบริบทของสังคมเมือง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมของชุมชนเมือง  ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน
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