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บทคัดย่ อ
จิ ต วิ ท ยาเป็ นวิ ธีการหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ผูป้ ฏิ บัติ งานทางด้า นชุ มชนทํา ความเข้าใจ อธิ บ าย ทํานาย และ
นําไปใช้ในการทํางานกับชุ มชนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต อีกทั้งจิ ตวิทยาเพื่อการทํางานในชุ มชนนี้ มีฐานคิ ดเชิ ง
มนุษยนิยม ทําให้ผทู ้ าํ งานกับชุมชนจะต้องตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคลในชุมชนเป็ นสําคัญ
บทความนี้ ได้จาํ แนกการนําเสนอเพื่อทําความเข้าใจจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชน มีประเด็นสําคัญ คือ
1) บทนํา เป็ นการกล่าวให้เห็นความสําคัญของจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชนเชิงมนุษยนิยม 2) จิตวิทยากับชุมชน
คือการแสดงความสัมพันธ์ของศาสตร์ ทางด้านจิตวิทยาที่เอื้อประโยชน์กบั การทํางานชุมชน 3) ความต้องการของ
มนุ ษย์ที่ส่งผลต่อการรวมตัวกันเป็ นชุ มชน 4) จุดมุ่งหมายของการใช้จิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุ มชน 5) ตัวอย่าง
การใช้แนวคิดจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชนกับการวิจยั
คําสํ าคัญ จิตวิทยา การทํางานในชุมชน
Abstract
Psychology is a method that helps community workers understand, describe, predict and apply in
working with a community, both for the present and the future. Psychology for community work is based on the
humanistic approach, thus people working in a community must be aware of the dignity of the individual in the
community.
In order to understand psychology for community work, this article divides the presentation in different
parts:1) Introduction talks about the importance of psychology for community work from the humanistic
perspective 2) Psychology and community shows the relation of psychological science that benefits community
work 3) Human needs that lead to the formation of a community 4) The aims of using psychology in community
work, and 5) Examples of applying psychology for community work and the research.
Keywords: Psychology, Community work
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บทนํา

แนวโน้มการใช้จิต วิ ท ยาเพื่ อ ใช้ในงานชุ มชนศึ ก ษาในปั จจุ บันและอนาคต มี ห ลักการทําความเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์แบบมนุษยนิ ยม (Humanism) ซึ่ งเชื่ อว่ามนุษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี มีศกั ยภาพสามารถตัดสิ นใจเลือกวิถี
ชี วิตของตนเองได้ ความเชื่ อดังกล่าวจะทําให้มนุ ษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมีศกั ยภาพ มีทิศทางที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง (ดวงมณี จงรั กษ์, 2549, น.105) ทั้งนี้ ธี ระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ (2554, น.7-8) ได้ให้
แนวทางของชุมชนศึกษา ไปในแนวทางความเชื่ อของมนุษยนิยม คือ การที่เข้าไปศึกษาความจริ งในด้านต่างๆ ของ
ชุมชน ซึ่ งจะต้องเกิดจากความร่ วมมือกันของคนในชุมชนกับนักพัฒนา ทั้งนี้ จะต้องเกิดภายใต้รูปธรรมในภาพรวม
8 ประการ คื อ 1) การทํา ความรู ้ จักระหว่ างกัน ทั้งคนในและคนนอกชุ ม ชน 2) การยอมรั บ ความแตกต่ างที่ มี
เอกลักษณ์ ของแต่ละชุ มชน 3) การเรี ยนรู ้เรื่ องราวของชุ มชน 4) การทําความเข้าใจเพื่อสร้างความเข้าใจแบบแผน
ของชุ มชนนั้น ๆ 5) อธิ บายอย่างเป็ นระบบทําให้มองเห็ นการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชน 6) การตี ค วามเพื่ อเข้าใจ
ความหมายความสัมพันธ์ที่ซอ้ นอยู่ 7) การวิเคราะห์เมื่อศึกษาแล้วจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์
ในภาพรวมในบริ บทต่างๆ ของชุ มชน และ 8) การประเมินผลเป็ นกระบวนการวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อร่ วมกับ
ชุมชนในการหาแนวทางแก้ปัญหารวมกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูเ้ ขียนตระหนักเห็นความสําคัญของการนําจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชนสําหรับ
การเรี ยนรู ้ชุมชนของนักพัฒนาเพื่อเป็ นแนวทางไปสู่การพัฒนาชุมชนเป้ าหมาย ได้สะดวกยิ่งขึ้น
จิตวิทยากับชุมชน
จิ ตวิทยา (Psychology) เป็ นศาสตร์ ที่มุ่งศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมของมนุ ษย์ (Human behavior) ด้วยการ
ประยุกต์กระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (จรรจา สุ วรรณทัต, 2540, น. 28) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ
การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลองในห้องทดลอง การทดลองในสถานที่จริ ง มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจาก
การศึ กษามาเป็ นความรู ้ ความเข้าใจ อธิ บาย ทํานายแนวโน้มของพฤติ กรรมของมนุ ษย์ เป็ นประโยชน์ต่อการนํา
ข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในระดับ บุคคล องค์กร/ชุมชน และสังคมต่อไป
ชุ ม ชน (Community) คื อ กลุ่ ม บุ ค คลที่ ก ระทํา การร่ วมกัน ในที่ ส าธารณะอย่า งพร้ อมเพรี ย งกัน จนเกิ ด
ความรู ้ สึ ก เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ตามที่ คงขวัญ บุ ณ ยรั กษ์ และอารี ย ์ว รรณ อ่ ว มตานี (2552, น.1-9) ได้ใ ห้
ความหมายของ ชุ มชน โดยสรุ ปได้ว่า กลุ่มคนที่ สมัครใจอยู่ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ ง จนเกิ ดความรู ้สึกเป็ นพวก
เดียวกันไว้วางใจกัน รู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ ง มีความสนใจร่ วมกัน มีความสัมพันธ์กนั ภายใต้ขอ้ ตกลงในการอยู่ร่วมกัน
และมีอาณาบริ เวณ
จะเห็ น ได้ว่า ชุ ม ชนนั้น ไม่ ไ ด้จาํ กัด ความหมายเฉพาะในเชิ งพื้ น ที่ เท่ านั้น แต่ ย งั มี ค วามหมายรวมถึ ง
กระบวนการทางความคิดที่คล้ายคลึงกัน ที่มีพ้ืนที่ได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน และมีกิจกรรมที่สนใจร่ วมกันโดยมี
ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของจุดสนใจนั้นๆอีกทั้งต้องมีการติดต่อสื่ อสารและมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน เช่น ชุมชน
ในที่ ทาํ งาน ชุ มชนทางวิชาการ ชุ มชนนักสะสมแสตมป์ ชุ มชนทางอาชี พ ชุ มชนทางอากาศ ชุ มชนอินเตอร์ เน็ต
ชุมชนชนบท ชุมชนคอนโดมิเนี ยม โดยพื้นที่ (Space) จะไม่ได้หมายถึงบริ เวณหรื ออาณาบริ เวณที่ แน่ นอนชัดเจน
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เท่านั้นแต่ยงั หมายถึง พื้นที่ ทาํ ให้คนในชุมชนเหล่านั้นได้ร่วมกันทํากิจกรรมหรื อความคิ ดเห็นร่ วมกัน (Together)
ดังเช่น
ชาวบ้านในตําบลแห่ งหนึ่ งมักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิ คการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้กวาด ดังนั้นนอกจาก
ชุ มชนนี้ จะเป็ นชุ มชนด้านที่ อยู่อาศัยในบริ เวณใกล้เคี ยงกันแล้ว ชาวบ้านที่ ผลิตไม้กวาดในตําบลนี้ ยงั มีความเป็ น
ชุมชนทางด้านอาชี พเพราะ อาชี พผลิตไม้กวาดทําให้ชาวบ้านมีกิจกรรมที่ ทาํ ให้ได้แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นซึ่ งกัน
และกัน
สุ ธียเ์ ข้าอิ นเตอร์ เน็ตแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับพระเครื่ องทุ กวัน สุ ธียจ์ ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน
พระเครื่ องที่มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนอินเตอร์เน็ต
ดังนั้น จิ ตวิทยาเพื่ อการทํางานในชุ มชน จึ งหมายถึงการศึ กษาพฤติ กรรมของมนุ ษย์ในชุ มชน ด้วยการ
ประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต ลงมือปฏิบตั ิ จดบันทึก การทดลอง เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความรู ้
เข้าใจพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ในชุ มชน ไปสู่ การอธิ บาย ทํานายแนวโน้มของพฤติ กรรมส่ งผลไปสู่ การวางแนว
ทางการพัฒนาชุมชนนั้นๆ ต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
นักพัฒนาชุมชนสังเกตได้ว่าชุมชนแห่งนี้ เมื่อถึงวันพระ พฤติกรรมของชาวบ้านทุกคนจะไปวัดในเช้าของ
วันพระ ดังนั้นไม่ควรจัดอบรมหรื อเข้าไปศึกษาชุมชนในเช้าวันพระ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งต้องการพัฒนาระบบสื่ อสารให้แก่แผนกทรัพยากรมนุ ษย์
แต่ตอ้ งรอพัฒ นาระบบสื่ อสารทั้งแผนกในเวลาเลิกงานเพราะเคยมี ประสบการณ์ ได้รับการว่ากล่าวตักเตื อนเมื่ อ
พัฒนาระบบสื่ อสารครั้งที่แล้วที่ดาํ เนินการพัฒนาตอนเที่ยงเมื่อทุกคนไปรับประทานอาหารกลางวันแต่ไม่สามารถ
เสร็ จทันเมื่อเข้าเวลาทํางานบ่ายโมงทําให้การทํางานของบริ ษทั ล่าช้าเพราะต้องรอระบบสารสนเทศพัฒนาให้สาํ เร็ จ
จากตัวอย่างข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าการนําจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชนมาใช้ประโยชน์จะเกิดขึ้ น
เมื่อนักพัฒนานําข้อมูลของชุมชนนั้นๆ มาเพื่อเป็ นความรู ้ เข้าใจ อธิ บายและทํานาย พฤติกรรมของบุคคลในชุมชน
นั้นๆ ไม่ ว่าจะเป็ น เจตคติ ความต้องการ อุป นิ สัย พฤติ กรรมกลุ่ม วัฒ นธรรมของชุ มชน จะช่ วยให้นักพัฒ นามี
แนวทางที่ชดั เจนขึ้นสําหรับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ของการพัฒนาในเรื่ องนั้นๆ ต่อไป
ความต้ องการของมนุษย์ ที่ส่งผลต่ อการรวมตัวกันเป็ นชุมชน
กลุ่ ม คนเมื่ อ เรี ย กว่าชุ มชน จึ งหมายถึ งบุ ค คล 2 คนขึ้ น ไปที่ ต ้องติ ด ต่ อสื่ อสารปฏิ สั ม พัน ธ์ กัน ศาสตร์
ทางด้านจิตวิทยาจึ งมุ่งเน้นพฤติ กรรมของการรวมกลุ่มที่ เรี ยกว่าพฤติ กรรมทางสังคมที่นกั พัฒนาจําเป็ นต้องทราบ
ความต้องการของมนุ ษย์เพื่ อทําความเข้าใจกับความจริ งที่ ทาํ ให้มนุ ษย์เกิ ดพฤติ กรรมการรวมกลุ่มกันเป็ นชุ มชน
ดังที่ เติมศักดิ์ คทวณิ ช (2546, น.309-310) ได้จาํ แนกปัจจัยที่ทาํ ให้มนุษย์ตอ้ งอยูร่ ่ วมกัน ดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการใช้ชีวิตให้อยูร่ อดเพื่อตอบสนอง
ทางด้านร่ างกายให้ชีวิตอยู่รอด เช่ น ความหิ ว-กระหาย ความต้องการทางเพศ ความต้องการความแข็งแรงความ
ต้องการความอบอุ่นทางร่ างกาย
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2. ความต้องการทางจิตใจ ความต้องการในปัจจัยนี้ เป็ นความต้องการที่มนุษย์แสวงหาเพื่อความมัน่ คงทาง
ความคิด ความรู ้สึก มนุษย์ไม่สามารถตอบสนองได้เลยหากไม่ได้อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น เช่น ความรัก ความเคารพนับถือ
ความอบอุ่นทางใจ ความเอาใจใส่ ความรู ้สึกปลอดภัย
3. ความต้องการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ปั จจัยความต้องการนี้ เป็ นฐานไปสู่ การสร้างกฎเกณฑ์
ของชุมชน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย จารี ตถือปฏิบตั ิ เพราะความต้องการทางนี้ เป็ นแรงกระตุน้ ให้มนุษย์
เกิ ดการสื่ อสารกัน ทําให้มนุษย์ประดิ ษฐ์วิธีการทางการสื่ อสาร คือ ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ และทําให้เกิดการรวมตัวของชุมชนต่อไป
จุดมุ่งหมายของการใช้ จติ วิทยาเพือ่ การทํางานในชุ มชน
การนําจิ ตวิทยามาเป็ นส่ วนเติ มเต็มในงานพัฒนานั้น มีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนเป้ าหมายมีการพัฒนาในมิ ติ
ต่างๆ ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดย สุ รพล พยอมแย้ม (2556, น.209-212) ได้สรุ ปจุดมุ่งหมายของการนําจิตวิทยาไปใช้ใน
งานชุมชนที่นกั พัฒนาพึงปฏิบตั ิตน 6 ประการดังนี้
1. รู ้และเข้าใจบริ บทของชุมชน (Context) การทํางานของผูเ้ กี่ยวข้องกับชุมชนควรศึกษาข้อมูลของชุมชน
อย่างรอบด้าน คือการศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติเช่น กายภาพชุมชน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ การ
เรี ยนรู ้ บ ริ บ ทของชุ มชนให้ร อบด้านจะช่ วยให้การวางแผนปฏิ บัติ ต นไปสู่ การปฏิ บัติ งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม สิ่ งสําคัญคือต้องเลือกวิธีการศึกษาให้เหมาะสมด้วย
2. เพิ่มการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน (Social participation) การกระทําของชุมชนในทุกกิจกรรม มีความ
มุ่งหวังให้คนในชุมชนนั้นรับรู ้และต้องการให้เข้าร่ วมกิจกรรมให้ทวั่ ถึงมากที่สุด การปฏิบตั ิกิจกรรมของชุมชนคน
ในชุมชนควรมีส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มต้นของกิจกรรมชุมชน ดังนั้นหน้าที่ของนักพัฒนาคือการกระตุน้ ให้คนในชุมชน
มีส่วนร่ วมมากที่สุดโดยศึกษาหาความต้องการ หรื อจุดแข็งจุดอ่อนของคนในชุ มชนเพื่อการวางแผนให้นกั พัฒนา
เห็ นจุ ดที่ ชุ มชนควรตระหนักและต้องการมี ส่วนร่ วมในชุ มชน เพราะผลของงานนั้นจะส่ งผลโดยตรงต่ อความ
เป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเอง
3. ทํางานอย่างเป็ นขั้นตอน (Gradualness) กิ จกรรมของชุ มชนทุกกิจกรรมล้วนมีข้ นั ตอนและต้องใช้เวลา
ไม่ ค วรทํางานอย่างเร่ งรี บ เพราะการหวังผลของงานให้เสร็ จอย่างรวดเร็ วนั้น ไม่ ใช่ วิธีที่ ดี เสมอไป การทํางาน
บางอย่างต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ งก่อนจะดําเนิ นการทํางานในขั้นตอนต่อไป บางงานต้องรอให้คนในชุมชนตระหนัก
เห็นด้วยกับปั ญหาของการพัฒนานั้น บางเรื่ องต้องรองบประมาณ หรื อสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมเสี ยก่อน ดังนั้น
การทํางานควรวางแผนให้ชดั เจนตามธรรมชาติ ของคนในชุ มชนนั้นๆ ไม่ให้ขดั กับวัฒนธรรมหรื อฝื นวิถีชีวิต ถ้า
จําเป็ น ความขัดแย้งนั้นต้องไม่มากจนคนในชุ มชนรู ้สึกลําบากใจ ถึงแม้กิจกรรมนั้นจะมุ่งประโยชน์แก่คนส่ วน
ใหญ่ ของชุ มชน และต้องไม่ ละเลยคนอี กส่ วนหนึ่ งที่ เป็ นส่ วนน้อยซึ่ งมี สิทธิ แสดงความคิ ดเห็ น ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กับ
เหตุผลและประโยชน์ที่ ชุมชนได้รับ โดยนักพัฒ นาต้องมองรอบด้าน สิ่ งสําคัญคื อนักพัฒ นาต้องพึ งระลึ กว่าทุ ก
แผนงานทุกขั้นตอนที่วางแผนส่ งผลในด้านบวกและด้านลบให้แก่ชุมชนเสมอ
4. การดําเนิ นงานต้องยืดหยุ่นได้ (Flexibility) นักพัฒนาต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมในแต่ละชุ มชนมี
การเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทําให้นกั พัฒนาต้องคํานึงถึงการเลือกวิธีดาํ เนินงานให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชน
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ขณะนั้นแต่ตอ้ งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คื อมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีปฏิ บตั ิ ที่เคยมีอยู่เดิ ม ไม่ควร
ฝื นปฏิบตั ิท้ งั ที่รู้ว่าหากดําเนินต่อไปจะล้มเหลว ควรหาวิธีการใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดผลสําเร็ จกว่าเดิม แต่นกั พัฒนายัง
ต้องยึดตามหลักการเดิมของเรื่ องการพัฒนานั้นที่ได้กาํ หนดเป้ าหมายไว้แล้ว
5. สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) การทําความเข้าใจในวัฒนธรรมหรื อธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิต่างๆ
ของชุมชนเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้งานชุมชนเกิดผลสําเร็ จ ซึ่ งแต่ละชุมชนล้วนมีวิถีชีวิตที่มีลกั ษณะเฉพาะของแต่
ละชุมชนหรื อกลุ่มคนนั้น การปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนย่อมไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม
คนนั้นๆ ดังนั้นหากทําความเข้าใจในวิถีชีวิตหรื อการปฏิบตั ิของคนในชุ มชนนั้นๆ พร้อมการปฏิ บตั ิตนที่ทาํ ให้คน
ในชุมชนพอใจและเป็ นที่ยอมรับจะทําให้โอกาสของการพัฒนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย
6. ใช้กระบวนการกลุ่มประกอบการทํางาน (Group process taking) การกระตุน้ ให้ชุมชนทํางานเป็ นกลุ่ม
จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและมัน่ คงต่อการทํางานของชุมชน ทั้งนี้การทํางานเป็ นกลุ่มจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องใน
การทํางานของชุมชม โดยชุมชนจะร่ วมกันมองเห็นปั ญหาและคิดหาทางแก้ไขตั้งแต่การวางแผนงานหรื อโครงการ
ไปจนประสบผลสําเร็ จ โดยนําประสบการณ์มาเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจึงทําให้
เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชนอีกด้วย
ตัวอย่ างการใช้ แนวคิดจิตวิทยาเพือ่ การทํางานในชุ มชนกับการวิจยั
แนวคิ ดจิ ตวิทยาเพื่ อการทํางานในชุ มชนได้มีนักวิชาการทําการวิจยั เพื่ อศึ กษาชุ มชนในมุมมองที่ ตนเอง
สนใจเพื่อเข้าใจและอธิ บายในขอบเขตการวิจยั ของตนเอง โดยผูเ้ ขียนได้นาํ ตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของลักษณะชุมชนต่างๆ ดังต่อไปนี้
Iwasaki and Ristock (2004, p.26-37) ทําการศึกษาเชิงคุณภาพเรื่ องการเผชิ ญกับความเครี ยดในหมู่ของเกย์
และ เลสเบี้ ยนมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษาแนวทางของกลุ่มเกย์ และ เลสเบี้ ยนกับการเผชิ ญกับความเครี ยดในชี วิต
และประสบการณ์ และการจัดการการเผชิ ญกับความเครี ยด เก็บข้อมูลโดยการประชุ มกลุ่ม จํานวน 30 คนซึ่ งเป็ น
บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นเมืองแคนาดาตะวันตก ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ผลของการมีเทคนิ คการเผชิ ญความเครี ยดทํา
ให้สามารถดํารงชีวิตต่อไปได้ และได้เสนอว่า การมีพ้ืนที่สาํ หรับการทํากิจกรรม ควรเป็ นพื้นที่ชุ่มชื่นทางใจเอื้อต่อ
เกย์และเลสเบี้ ยน (oasis of gays and lesbians) เพื่อให้สามารถปลอดปล่อยความเป็ นตัวของตัวเองในด้าน ร่ างกาย,
อารมณ์ และจิตใจ จะส่ งผลให้รู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิต
Polson (2013: p.458) ศึกษารู ปแบบการเข้าร่ วมการใช้เวลาว่างของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยคื อ ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภู มิ
จํานวน 495 คน นักเรี ยนส่ วนใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมเวลาว่างคือ อ่านหนังสื อ มีกิจกรรมอดิเรก คือเล่นคอมพิวเตอร์
และกิ จกรรมด้านกี ฬาคื อแบดบิ นตัน สําหรับกิ จกรรมที่ นักเรี ยนไม่สนใจคื อ กิ จกรรมงานฝี มือและกิ จกรรมทาง
ดนตรี กิ จ กรรมการเต้น และสาเหตุ ที่ นัก เรี ย นเลื อ กกิ จกรรมที่ ต นเองสนใจในเวลาว่างคื อ ใช้เวลาว่า งให้เกิ ด
ประโยชน์ ทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าร่ วมกิจกรรมแล้วสนุกสนานและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมือง
อรสุ ดา เจริ ญรัถ (2543) ทําการวิจยั เชิ งคุณภาพเรื่ อง การเกิดขึ้น การดํารงอยูแ่ ละการปรับตัวของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่ อการศึ กษาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยงในฐานะ
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ปรากฏการณ์หนึ่ งถึงการเกิ ดขึ้ น ดํารงอยู่และการปรับตัวที่ เปลี่ยนผ่านจากสังคมประเพณี เข้าสู่ สังคมทันสมัย การ
วิจยั นี้ ได้ทาํ การศึกษาจากการสัมภาษณ์มุมมองของราษฎรในชนบทจากหลากหลายอาชี พ จํานวน 30 คนเพื่อสร้าง
ข้อสรุ ปจากทฤษฎี ฐานราก ผลการวิจยั พบว่า การเกิ ดขึ้ น การดํารงอยู่และการปรั บตัวของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี
เงื่อนไขสําคัญคือการที่ชุมชนยังคงมีอาํ นาจในการควบคุมดูแลจัดการทรัพยากรของตนเอง
วิภารัตน์ นามรักษ์กิตติ และคณะ (2555, น.26-36) ได้ศึกษาความมัน่ ใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
บริ การหลังจากเข้ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร “เทคนิ คการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม” ของฝ่ ายครัวการบิน บริ ษทั
การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) หลังจากเข้ารั บการฝึ กอบรบตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึ งปี พ.ศ. 2553 มี กลุ่มประชากร
จํานวน 107 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 100 คนคิดเป็ นร้อยละ 92.0 ผลการศึกษา
พบว่า ในภาพรวม (ประเมิ นเพื่ อนร่ วมงาน) ความมัน่ ใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับมากทุ กด้าน คื อ ด้านการ
บริ การ ด้านการสื่ อสาร ด้านการปฏิ บตั ิ งาน และด้านมนุ ษยสัมพันธ์เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ระดับบุ คคล
(ประเมินตนเอง) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ การ อยู่ในระดับมาก ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านการสื่ อสาร และด้านการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
งานวิจยั ข้างต้นเป็ นตัวอย่างที่ ผเู ้ ขี ยนนําแนวคิ ดการวิเคราะห์ชุมชนเชิ งจิ ตวิทยาเพื่อการทํางานในชุ มชน
จากมุมมองที่หลากหลายของแต่ละบริ บทของสังคม โดยแบ่งหัวข้อการนําเสนอประกอบ ความเป็ นชุมชน ลักษณะ
ของชุมชน การทําความเข้าใจ การอธิ บาย การทํานาย และการนําไปใช้ ซึ่ งสามารถนําเสนอในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์งานวิจยั เชิงจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชน
ความเป็ น
ชุมชน

ลักษณะ
ชุมชน

การเผชิญกับความเครี ยดใน
หมู่เกย์ และ เลสเบี้ยน:
Iwasaki and Ristock
(2004, p.26-37)

ชุมชนเกย์
และ
เลสเบี้ยน

ชุมชน
เชิงอัต
ลักษณ์
เฉพาะ

รู ปแบบการเข้าร่ วมการใช้
เวลาว่างของนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย:
Polson (2013, p.458)

ชุมชน
นักเรี ยน
ระดับ ม.
ปลายใน
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

ชุมชนเชิง
บทบาท
หน้าที่/
ชุมชนเชิง
พื้นที่

เรื่อง/ผู้เขียน

ทําความ
เข้ าใจ

อธิบาย

ทํานาย

นําไปใช้

การเผชิญ
ความเครี ยด

ผลสําเร็ จใน
การเผชิญกับ
วิธีการเผชิญ
ความเครี ยด
ความเครี ยด
ต่อการ
ดํารงชีวติ

เสนอ
แนวทาง
ปฏิบตั ิใน
ฐานะเพื่อน
มนุษย์

การเข้าร่ วม
การใช้เวลา
ว่าง

รู ปแบบการ
รายละเอียด เข้าร่ วมการ
การเข้าร่ วม ใช้เวลาว่างที่
ทําให้
การใช้เวลา
นักเรี ยน
ว่าง
สนใจ

จัดกิจกรรม
ในเวลาว่าง
ให้แก่
นักเรี ยนเพื่อ
ส่งเสริ ม
ในทางที่ดี

สาเหตุการ
การเกิดขึ้น
นํามาเป็ น
เกิดขึ้น การ
การดํารงอยู่
ชุมชน
การเกิดขึ้น การดํารงอยูแ่ ละ
ดํารงอยูแ่ ละ แนวการ แนวทางเพื่อ
และการ
การปรับตัวของเศรษฐกิจ ที่มีความสอด
การปรับตัว ดํารงอยูข่ อง ส่งเสริ มการ
ชุมชนเชิง ปรับตัวของ
คล้องกับ
พอเพียง ภายใต้การ
ใช้แนวคิด
ของ
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พื้นที่
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ของเศรษฐกิจ
สังคมไทย:
พอเพียงกับ
พอเพียง
พอเพียง
ภายใต้การ
พอเพียง
อรสุดา เจริ ญรัถ (2543)
ชุมชนอื่น
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ความมัน่ ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แนวทางการ ปรับปรุ ง
บริ การหลังจากเข้ารับการ
ชุมชน
หลักสูตร
ทําให้เกิด
ฝึ กอบรม หลักสูตร
รายละเอียด
พนักงาน
ความมัน่ ใจ ฝึ กอบรมให้
ชุมชนเชิง ความมัน่ ใจ
“เทคนิคการบริ การอาหาร
ความมัน่ ใจ
บริ การ
พนักงานเกิด
ในการ
บทบาท
ในการ
และเครื่ องดื่ม” ของฝ่ ายครัว หลังจากเข้า
ในการ
ปฏิบตั ิงาน ความมัน่ ใจ
หน้าที่
ปฏิบตั ิงาน
การบิน บริ ษทั การบินไทย
ปฏิบตั ิงาน
รับการ
ในการ
ของ
จํากัด(มหาชน):
ฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิงาน
พนักงาน
วิภารัตน์ นามรักษ์กิตติ
และคณะ (2555, น.26-36)
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บทสรุ ป

คุณประโยชน์ของจิตวิทยาเพื่อการทํางานในชุมชนเชิ งมนุษยนิ ยมนี้ จะช่วยให้นกั พัฒนาเข้าใจพฤติ กรรม
ของคนในชุมชนที่มีบริ บทที่แตกต่างกัน โดยนักพัฒนาจะต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าบุคคลในชุมชนทุกคนมีเกียรติและมี
ศักดิ์ศรี เป็ นบุคคลดัง่ ครู ที่มีองค์ความรู ้จากประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้แก่นกั พัฒนาให้กระบวนการ
เกิดการเรี ยนรู ้และทําให้นกั พัฒนาได้มีความรู ้และประสบการณ์ประยุกต์ในการดําเนินชีวิตต่อไป
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