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กลาวตอนรบัและชีแ้จงวตัถุประสงค 
   

  
 โดย ศาสตราจารย นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา 

  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 

กราบเรียน ทานศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี  ทานอธิการบดี  ทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ทาน
ผูบริหาร   และทานผูเขารวมเวทีฯ ทุกทาน 

 

 ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดมีโอกาสตอนรับผูเขารวมเวทีจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทุกทานในวันนี้  สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร
ชุมชนนักปฏิบัติ  ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการวิจัยชุมชน”  ทําใหเห็นวามหาวิทยาลัย
มีบุคลากรอยูเปนจํานวนมากที่มีการดําเนินการและสนใจงานวิจัยดานชุมชน ประกอบกับมหาวิทยาลัย 
มหิดลมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ      
การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาองคความรูสู
ความเปนเลิศและสรางสรรคนวัตกรรม  การสงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานพัฒนาระบบการบริหารงาน
ประจําสูงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม  รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยมีปณิธานที่จะมุงไปสูการเปนปญญา
ของแผนดิน (Wisdom of the Land) มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการสรางองคความรูที่จะเปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม  ประกอบกับสวนงานตางๆ  ของมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานวิจัยชุมชน 
ซ่ึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอยูเปนจํานวนมาก  และเพื่อใหงานดานนี้มีการบริหารจัดการใหมี
ผลสัมฤทธิ์ที่กอใหเกิดประโยชนสูสังคมที่กวางขวางและขยายตัวมากขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงเห็นความ
จําเปนของการสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังในการทํางานของชุมชนนักปฏิบัติดานการวิจัยชุมชน โดยจะ
จัดเวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ในหัวขอ “แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของ
แผนดิน”  โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ  “คุณคา ความสําคัญของงานวิจัยชุมชนกับความเปน
ปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land)  และหลังจากนั้นทุกทานจะไดรับฟงการนําเสนอ
ประสบการณ  “การขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชนสูการสรางองคความรูและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย”  ซึ่งเปน
ตัวแทนจาก 5 สวนงาน คือ สถาบันโภชนาการ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และกอนปดทาย
รายการชวงเชาทุกทานจะไดรับฟงการเสนอขอคิดเห็น  “ทิศทางงานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 
จากทานอธิการบดี  สําหรับในชวงบายจะเปนการนําเสนอตัวอยาง “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อ
ปญญาของแผนดิน โดย รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย และผูชวยศาสตราจารยวิรัตน คําศรีจันทร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
หลังจากนั้นจะเปนการแบงกลุมระดมความคิดเห็นจัดทํา “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของ
แผนดิน ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควร  ขอเรียนเชิญทุกทานเขาสูกระบวนการของเวทีจัดการความรูฯ  ซ่ึงม่ันใจวา      
ทุกทานจะมีแรงบันดาลใจที่ทําใหเกิดพลังความรวมมือ และสรางสรรคสิ่งที่ดีรวมกันตอไป และขอใหทุกทาน       
มีความสุข  ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง  ตลอดชวงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
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คุณคา ความสําคัญของงานวิจยัชุมชนกับความเปน
ปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land) 

   
  

 โดย ศาสตราจารย นพ.ประเวศ  วะสี 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

 

เรียนทานอธิการบดี ทานรองอธิการบดี ทานคณาจารย นักวิจัย และทานผูเขารวมเวทีฯ  ทุกทาน
การที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีอุดมการณวาจะเปนปญญาของแผนดินนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง ถามหาวิทยาลัย
จะเปนปญญาของแผนดิน เราตองไมปลอยใหมีวิกฤตการณ   ระบบการศึกษาในปจจุบันมีมาตั้งแตรัชกาลที่ 5
ซ่ึงเราอาจจะไมไดคํานึงถึงอะไรมาก  เพราะความคุนเคยกับระบบนี้มาตลอด แตในความเปนจริงแลวเปน
ระบบที่มีปญหามาก  เน่ืองจากเปนระบบที่นําเอา “วิชา” เปนตัวตั้ง ซ่ึงแมวา “วิชา” จะเปนสิ่งที่สําคัญ  แตไม
ควรนําไปเปนตัวตั้ง  เพราะวิชาเปนแคเครื่องมืออยางหนึ่งเทานั้น  จากระบบการศึกษาที่ใชกันมาแตเดิมน้ัน
เคยมีผูใหความเห็นวา จะทําใหคนไทยขาดจากรากเงาของตัว ซ่ึงปจจุบันไมรูวารากเงา คืออะไร เพราะ
ระยะเวลาผานมาเปนรอยปแลว 

 

ดวยการที่มหาวิทยาลัยมหิดลชูมุงม่ันจะเปน
ปญญาของแผนดิน มีความสําคัญมาก ดังน้ันทานทั้งหลาย
ที่มาในวันนี้  มีความตองการจะมาแลกเปลี่ยนกันใน
เร่ืองของวิจัยชุมชน  สําหรับการวิจัยชุมชนเกิดขึ้นมา
หลายสิบปแลว  ซ่ึงอยากจะฝากใหทุกคนชวยกัน
แกปญหาจากวิธีการเกาที่นักวิจัยเขาไปทําการวิจัย 
ในชุมชน  เพ่ือเก็บขอมูลตางๆ เขียนลงในกระดาษ 
พบวาบางกระบวนการในการทําวิจัยชุมชนทําใหเกิด
ปญหาขึ้น  ดังนั้นทานทั้งหลายควรเลิกทําวิธีการเดิมๆ  

 

แลวหันมามองภาพใหญ เพราะมหาวิทยาลัยจะเปนปจจัยหน่ึงที่ชวยให  “พนวิกฤติอยางที่ไมวิกฤติได”
ถามาพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย  โดยเราแยกเปนคณะ สาขาวิชา ภาควิชา แตละกลุม   ที่มีการ
ทําวิจัยก็จะทําในระดับยอยของตน ดังนั้นจะมองไมเห็นภาพรวม  วาเปนอยางไรและเมื่อตอกันแลวจะ
เปนรูปอะไร เพราะเราอยูที่สวนยอย และถามองในภาพรวม จะมีคุณสมบัติที่ไมเหมือนกับการนําสวนยอยมา
รวมกันเปนสวนใหญ เหมือนกับเซลลซ่ึงเปนสวนยอย   เม่ือรวมตัวกันเปนตับหรือหัวใจ ซ่ึงหัวใจมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่ไมเหมือนกับเซลลหลายๆ เซลล  แลวมารวมกัน  ดังน้ันคําวาสวนรวม จะมีคุณสมบัติแตกตางกนั
ถาการที่เรารูแตในสวนยอย เราก็จะไมรูวาสวนรวมนั้นจะมีคุณสมบัติใดอีกผมจึงขอเสนอใหเห็นมุมมองวา
เรามีเครื่องมือมาก  แตเราขาดการมองเชิงระบบและโครงสราง และขาดการออกแบบการทํางาน ดังน้ัน
การที่เรามีเครื่องมือ เชน การมีคอน แลวทําการตอกไปเรื่อยๆ  แตไมรูจะใหเปนรูปอะไร ทําใหเห็นวาถึงแม
จะมีเครื่องมือเยอะ แตเรายังออกแบบไมได เพราะไมไดมองในเชิงระบบและโครงสราง  ซ่ึงการมองเชิงระบบ
และโครงสราง มีตัวอยางที่เห็นเห็นชัดเจน คือ การสรางพระเจดียน้ัน  ไมมีพระเจดียองคใดที่สรางจากยอด
เพราะจะทําใหพังได เน่ืองจากไมมีฐาน  และดวยการพัฒนาทุกอยางจากยอด และกระจายไปยังฐาน จึงเปน
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ที่มาของปญหาชองวางระหวางคนจนกับคนรวย ความไมเปนธรรม  จนนําไปสูความขัดแยงดานตางๆ ดังน้ี  
1. ดานการศึกษา  สวนใหญจะเนนแตการพัฒนาการศึกษาระดับสูง จนละเลยชุมชน ทองถิ่น  
2. ดานประชาธิปไตย  ปญหาที่พบสวนใหญมาจากนักการเมืองที่แยงชิงอํานาจกัน นําไปสูความ

รุนแรงจนเกิดสงคราม  ซ่ึงการพัฒนาประชาธิปไตยนั้น ถาพัฒนาที่ระดับลางโดยไมมีฐานจะไมประสบ
ความสําเร็จ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จากเดิมน้ัน ชื่อประเทศมีแตคําวา อเมริกา ตอมามีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาจากทองถิ่น จึงไดตั้งชื่อเปน United State of America เพ่ือแสดงใหเห็นวาประเทศอเมริกาเกิดจาก
ทองถิ่นที่รวมตัวกัน 

  

 

จากรูปการสรางพระเจดีย ถาสรางพระเจดีย
จากยอดจะทํ า ใหทุกอย างพั งลง  เพราะไม มี
ฐานรองรับ   สวนการสรางพระเจดียจากฐาน 
เปนการสรางพระเจดียแหงการพัฒนา ซ่ึงฐานพระ
เจดียคือชุมชนทองถิ่น ดังน้ันถาชุมชนทองถิ่น
เขมแข็ง จะทําใหรองรับองคพระเจดียใหม่ันคงได 
สวนตัวองคพระเจดียคือระบบตางๆ เชน ระบบ
เศรษฐกิจ  ซ่ึงก็จะเช่ือมกับชุมชนทองถิ่นอยาง
เกื้อกูลกัน และดานบนนั้นคือความเปนธรรม ซ่ึงเปน 

ความเปนธรรม

ระบบตางๆ

ชุมชนทองถิ่น

 

เรื่องสําคัญสําหรับมนุษย   ในหนังสือ Scientific American ไดมีงานวิจัยชื่อ The Ethical dog แปลวาหมาก็
มีจริยธรรม เปนการถายวีดิโอเพ่ือดูพฤติกรรมของหมาปา  พบวาการอยูรวมกันทําใหมีโอกาสรอดชีวิตมากกวา
อยูตัวเดียว และตัวที่แข็งแรงกวาเวลาเลนกันตองแกลงแพเพ่ือใหตัวที่ออนแอกวาไดชนะบาง เพราะชนะทุก
ครั้งไปไมสนุกและอยูรวมกันไมไดน่ีคือจริยธรรมของหมาปา  ความเปนธรรมก็สําคัญ ประเทศไทยขาดความ
เปนธรรมทุกดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ กฏหมาย สังคม สุขภาพ  เม่ือประมาณ 3 ปที่ผานมา ผมไดคุยกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และเสนอใหทําวิจัยเรื่องความเปนธรรม  โดยผมจะหาทุนและผูชวย
งานวิ จัยให แตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมทํา  ในขณะเดียวกันสถาบันวิ จัยสังคมที่ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มาปรึกษาการทําวิจัยเรื่องความเปนธรรม  โดยพบกับสื่อมวลชนเดือนละครั้งและนําขอมูลเรื่อง
ความเปนธรรมมาวิเคราะห  ที่ประเทศนอรเวยคนจนกับคนรวยมีชองวางระหวางกันสี่เทา และไมตองการให
หางกันมากกวานี้  เพราะจะเพิ่มอัตราอาชญากรรม  ประเทศนอรเวยจึงไดหาตัวเลขความสัมพันธระหวาง
ชองวางกับอาชญากรรมและยินดีเสียภาษีมากขึ้นในการรักษาชองวางเอาไว เพ่ือไมใหเกิดอาชญากรรมมากขึ้น
ดังน้ันจะเห็นไดวาชุมชนทองถิ่นเปนฐานพระเจดีย ระบบตางๆ ตองเชื่อมกับฐานอยางเกื้อกูลกัน
ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยไมไดเชื่อมโยงกันเฉพาะเศรษฐกิจมหภาคแตไปเชื่อมโยงกับตางประเทศ
เม่ือเศรษฐกิจตางประเทศผันผวนก็จะสงผลกระทบกับประเทศไทย  แตถาระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับฐาน
จะมีความมั่นคงมาก เพราะฉะนั้น ตองดูในรูปเชิงระบบและโครงสราง  สิ่งใดที่ไมบูรณาการและเกิดดุลยภาพ
สิ่งนั้นจะเกิดวิกฤตเสมอ  สิ่งใดที่แยกสวนก็จะวิกฤติตองมีการบูรณาการเขาดวยกันจึงจะเกิดดุลยภาพได
ถาเราตองการเห็นภาพของมหาวิทยาลัยตอชุมชนนั้น โจทยแรกคือมหาวิทยาลัยจะทําอยางไรเพ่ือสงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น  และทําใหระบบเชื่อมโยงกันและคํานึงถึงความเปนธรรม แผนดินก็จะมีพลัง 
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ประเทศไทยมี 76 จังหวัด และมีมหาวิทยาลัย
รอยกวาแหง  จึงเปนไปได ที่ 1 มหาวิทยาลัยทํา 1
จังหวัด  ซ่ึงผมสงเสริมเรื่องน้ี และมีการคุยกับ
รัฐมนตรีการศึกษา  เพ่ือทําใหเปนนโยบายการพัฒนา
ที่จะเกิดสุขภาวะตองมีการพัฒนาอยางบูรณาการ
เปรียบเสมือนระบบรางกายมนุษย   ซ่ึงเปนระบบที่ดี
ที่ สุด  ปอด หัวใจ ตับ ไต สมอง   ตองบู รณาการ
เขาดวยกัน  หากมีการพัฒนาแบบแยกสวนกัน
ก็จะทําใหเปนมะเร็ง ซ่ึงประเทศไทยเรามีการพัฒนา  

อยางแยกสวน  ไมไดนําชีวิตและการอยูรวมกันเปนตัวตั้ง การศึกษาที่เปนอยูของสังคมไทยคือการศึกษา
แยกสวนจากชีวิตการเปนอยู   

 

ตัวอย างๆ  ของ ดีที่ เ กิ ดขึ้ น ในชุมชน  เชน
ที่ ห มู บ านหนองกลางดง  จ .ประจวบคี รี ขั น ธ
มีกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน มีสภาผูนําชุมชน
และมีสมาชิก 59 คน ทุกหมูบานมีผูนําเปนทางการ
และไมเปนทางการ ผูนําตามธรรมชาติจะมีคุณสมบัติ
ที่ดีกวาผูนําที่เปนทางการ ดังน้ี  

1. เปนคนเห็นแกสวนรวม 

2. เปนคนสุจริต 

3. มีปญญา  
4. สื่อสารกับคนอื่นรูเรื่อง 

5. ไดรับการยอมรับจากคนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 
โดยผูนําจะไปสํารวจชุมชน ในเรื่อง จํานวนคนยากจน  ที่ดินทํากิน  ปญหายาเสพติด  ปญหาปาไหม แลวนํา
ขอมูลเหลานั้นมาทําแผนชุมชนแลวใหคนทั้งหมูบานรวมกันพิจารณารับรองแผนชุมชน น่ีคือประชาธิปไตย
ทางตรงเพราะชุมชนมีขนาดเล็กและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนไดทั้งหมด  ซ่ึงเปนการพัฒนาแบบบูรณาการ
โดยนํา 8 เรื่องมาเชื่อมโยงกัน คือ 1) เศรษฐกิจ 2) จิตใจ ความรุนแรงลดลง 3) สังคม ครอบครัวแข็งแรงขึ้น
ความสามัคคีในชุมชนเพิ่มมากขึ้น การคายาเสพติดลดลง 4) วัฒนธรรม 5) สิ่งแวดลอม 6) สุขภาพ
7) การศึกษา 8) ประชาธิปไตย  เปนมรรค 8 ของการพัฒนาอยางบูรณาการ โดยนําทุกอยางเชื่อมโยงเปน
กระบวนการเดียวกัน  ซ่ึงถาแยกสวนไปจะเกิดความสําเร็จไดยาก 

ต.เขาคราม จ.กระบี่  ชาวบานวิเคราะห วิจัยวา  ทั้งปเราเสียคาน้ําเปลาเทาไร  และไปรวบรวมตัวเลข
ทั้งปวาเสียคาใชจายน้ําเปลา 700,000 บาท  ซ่ึงถาทําเองใชทุนประมาณ 100,000 บาท ที่เหลือ 600,000 บาท
เปนกําไร   คาขนมเด็กทั้งประเทศปละ 170,000 ลานบาท/ป  และทําใหเด็กมีปญหาเรื่องสุขภาพ  จึงมอง
ยอนกลับไปที่วัฒนธรรมที่พอ แม ปู ยา ตา ยายทําขนมใหกิน  ซ่ึงทําใหมีปญหาเรื่องสุขภาพนอยลงและ
ประหยัด   เม่ือทราบขอมูลตัวเลขเหลานี้แลวก็จะเกิดจิตสํานึก  ถาแยกยอยเราไมเห็นภาพรวม และมีคําถาม
ตอมาวา เราเปนหนี้เทาไร เปนหนี้ใครแลวทําไมจึงเปนหนี้  เม่ือมีการวิเคราะหตรงนี้ทําใหชาวบานเห็นวา
การที่ทําอาชีพเพียงอยางเดียวจะขาดทุนและเปนหนี้   ปจจุบันเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดเดียวซึ่งเปนแบบ
จักรวัดนิยมภายในประเทศ  ทําใหชาวนาที่ปลูกขาวอยางเดียวลมละลายเปนหนี้ถึง 80 เปอรเซนต และเปนหน้ี
ที่ไมมีทางใชคืน  ทุกวันนี้ดอกเบี้ยนอกระบบรุนแรงมาก ชาวบานตองขายของหมดทุกอยางเพราะ
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จําเปนตองใชเงินสด  และสมบัติชิ้นสุดทายของชาวนาที่ตองขายคือลูกสาว  ถูกขายเปนโสเภณีนับแสนคน
ถือวาเปนโศกนาฏกรรมของประเทศที่เกิดขึ้น  ชุมชนใดที่สามารถวิเคราะห และปรับตัวไดจะอยูไดอยางถาวร   

 

ต.ปากคูณ  จ.นครศรีธรรมราช  มีประชาชน
ประมาณ 35,000 คน มีศูนยเด็กเล็ก 7 ศูนย เรียนฟรี
ทั้งตําบล  มีเด็กเล็กชวงประถมวัย ปละประมาณ
700,000 คน 6 ป มีประมาณ 4,000,000 คน ซ่ึงวัยน้ี
เปนชวงสําคัญ มหาวิทยาลัยมหิดลมีสถาบันแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซ่ึงมีความรูในเรื่อง
เด็กมานาน  วาเลี้ยงเด็กอยางไรจึงจะดี  จึงควรนําสิ่ง
ที่รูทําใหเกิดประโยชนกับคนทั้งประเทศอยางเปน
รูปธรรม  เด็ก และหญิงตั้งครรภใน ต.ปากคูณ ด่ืม
นมฟรีทุกวัน  เพราะถาเด็กเกิดมาน้ําหนักต่ําวา
เกณฑ  ใน 40 ปจากน้ีไป  จะเปนโรคหัวใจ มะเร็ง
และโรคตางๆ  เม่ือเราทราบอยางนี้จึงตองปองกัน
โดยดูแลเรื่องโภชนาการของแม  ถาทํางานแบบ
แยกส วน  คื อ ใครที่ ทํ า เ รื่ อ งสุ ขภาพ  ทํ า เ รื่ อ ง
โภชนาการก็ทําไป  ก็ไมมีนมฟรีใหหญิงตั้งครรภ
และเด็กเล็ก ทุกสิ่งตองพัฒนาอยางบูรณาการดวยกัน
และตําบลนี้ มีคนพิการทั้งหมด 383 คน  จึงจัด
อาสาสมัครดูแลทุกคน  ซ่ึงเรื่องน้ีมหาวิทยาลัยมหิดล
จะสามารถมีสวนรวมในการเขาไปชวยได  เพราะ
อาสาสมัครที่จะเขาไปดูแลตองมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เชน ดานกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
จะเปนสวนเขาไปเชื่อมใหเขามีความรูและสามารถ
ดูแลคนพิการไดดีขึ้น  ทุก อบต. มีการสํารวจจํานวน
ผูถูกทอดทิ้ง เชน คนชรา คนจน คนพิการ เด็ก
กําพรา  ซ่ึ งสามารถจัดอาสาสมัครดูแลไดหมด
ทั้ ง ป ร ะ เ ทศ  ทํ า ใ ห เ ป น ชุ ม ชน ไม ท อดทิ้ ง กั น
ซ่ึงออกมาเปนโยบายรัฐบาล สามารถดูแลกันไดหมด
ทั้งประเทศ และถามหาวิทยาลัยเขาไปทํา 1 จังหวัด
1 มหาวิทยาลัย  ก็จะทําใหสามารถดูแลไดหมด
ทั้งประเทศ e ร่ืองหนึ่งที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติคือ
ประเทศไทยอยู ในพ้ืนที่ที่ อุดมสมบูรณและมีภัย
ธรรมชาตินอย เราจึงไมมีวัฒนธรรมเรียนรู  เฉื่อยชา
ทางปญญาตามสภาพสิ่งแวดลอม  แตสมัยใหม
น้ีสังคมมีความสลับซับซอนมาก    ถาไมมีวัฒนธรรม 
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ผูใหญบาน กํานนั โรงเรียน-ครู วัด
สถานีอนามัย เกษตร พัฒนากร

=

 
 

 



เวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน” 7 

การเรียนรูจะไปไมรอด  เพราะฉะนั้น ตอไปตองปรับสังคมจากสังคมใชอํานาจไปสูสังคมแหงการเรียนรู
ผูบริหารประเทศใหจัดตั้งกองทุนสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู  และในอนาคตกองทุนนี้จะใหญกวา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ-สสส. โดยจะปรับสังคมทั้งหมดใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ผมแสดง
ความคิดเห็นวาทุกๆ ตําบล ควรมีพิพิธภัณฑ โดยทําการวิจัยเรื่องประวัติศาสตรตําบลแลวมาทําพิพิธภัณฑ
หองสมุด ศูนยศิลปะ  ศูนยกีฬา ศูนยการเรียนรูพิเศษตลาดชุมชนตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องที่ควรทําและสงเสริมให
เกิดขึ้นทุกตําบล 

 

เร่ืองมหาวิทยาลัยกับความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น หน่ึงมหาวิทยาลัยตอ 1 จังหวัด นําพื้นที่เปน
ตัวตั้ ง   มหาวิทยาลัยมหิดลก็ เลือกวาจะทํากับ
จ.นครปฐม หรือ จ.กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทํากับ จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยสงขลาทํากับ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยรังสิตทํากับ จ.ปทุมธานี การที่จะทําตรง
น้ีตองเร่ิมตนจาก 

 
1. การสรางความเขาใจ (สัมมาทิฐิ) กับสังคมมหาวิทยาลัย วาการพัฒนาตองนําชุมชนทองถิ่นเปนฐาน 

มหาวิทยาลัยเปนผูสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 
2. Review องคความรูเกี่ยวกับโลก หรือชุมชนทองถิ่น 
3. สํารวจขอมูลชุมชนทองถิ่นทั้งจังหวัด วามีประชากรเทาไร   มีความเปนอยูอยางไร  ทํามาหากินอะไร 

เศรษฐกิจเปนอยางไร แลวแตขอมูลพ้ืนฐาน 

4. อาจารย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทําแผนชุมชน  เพ่ือเรียนรูวาชุมชนทําอะไร และเรามีความรูและ
เทคโนโลยีบางอยางที่ชาวบานในชุมชนไมมี  ซ่ึงจะชวยใหชุมชนทําแผนไดดีขึ้น เพราะฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยควรจัดการศึกษาโดยใหเครดิตแกนักศึกษาทุกคณะ/สถาบัน ที่เลือกเรียนวิชานี้ 
เพ่ือนักศึกษาจะไดไปสัมผัสคนยากจน และเปลี่ยนจิตสํานึกตางๆ  เม่ือมหาวิทยาลัยมีนโยบายตรง
น้ีแลวควรสรางแรงจูงใจเสริมเขาไป  ขอน้ีถือวาเปนขอสําคัญ  ถึงไมไดทําในขอ 1-3 ก็ใหเร่ิมทํา
จากขอน้ีกอน   

5. นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมลงไปใชในชุมชน โดยวิเคราะหตามความตองการของชุมชนวา สามารถ
นําเทคโนโลยีใดมาชวยสงเสริมอาชีพของชุมชนได ซ่ึงกอใหเกิดงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

จังหวัดจะมีองคกรทองถิ่น 3 ประเภท คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) ถามหาวิทยาลัยลงไปชวยใหแตละทองถิ่นทํางานไดดีขึ้น เชน  สามารถใชขอมูลขาวสาร งานวิจัย
ชวยใหเขมแข็งก็เปนการชวยสนับสนุนชุมชนไดดีขึ้น  ถามหาวิทยาลัยมหิดลเขาไปชวย อบต. อบจ.
นครปฐม หรือกาญจนบุรี  โดยดูวาทํางานอยางไร และนํามาวิเคราะหวาจะทําอยางไรใหทํางานไดดีขึ้น เกงขึ้น   

6. ชวยสังเคราะหประเด็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ  ในการปฏิบัติจะรูวามีประเด็นนโยบาย
อะไรที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน  ถามหาวิทยาลัยสามารถเขาไปสังเคราะหประเด็นนโยบายของ
ชุมชนได ก็จะสามารถพัฒนาชุมชนได  การสังเคราะหนโยบายสาธารณะเปนเรื่องสําคัญ เพราะ
นโยบายสาธารณะกระทบกับทุกองคกรของสังคม 
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ขอแนะนําในการสังเคราะหประเด็นนโยบายของชุมชน คือ 
1) ไปรวมทําแผนกับชุมชน 
2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3) ชวยสรางความเขมแข็งใหองคกรทองถิ่น 
4) สังเคราะหประเด็นนโยบาย 
5) ทําการสื่อสารประเด็นนโยบายเพื่อชวยในการสื่อสารสูชุมชน 

ทั้ง 5 ขอน้ี ชวยใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการ  เม่ือมหาวิทยาลัยตางๆ ทํางานใหกับชุมชนใน
แตละจังหวัด  แลวนํามาเปรียบเทียบและเรียนรูกัน  ทุกจังหวัดจะเกิดการพัฒนาขึ้น ในระยะเวลา 5-10 ป
จะเกิดทรัพยากรตางๆ มาก ทําใหชุมชนระดับทองถิ่น และระดับตําบลมีการพัฒนาอยางบูรณาการ
กอใหเกิดสันติสุข  และเราสามารถขยายใหครอบคลุมทั้งประเทศได  มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีกําลังมาก
มีอาจารยที่เชื่อมโยงกันเปนกลุมลงไปทํา  ผมคิดวาควรทําเรื่องนี้ใหเปนเชิงนโยบาย เชิงสถาบัน ตั้งแต
สภามหาวิทยาลัย  คณะผูบริหารทั้งหมดรวมกันขับเคลื่อน  และถามหาวิทยาลัยทํางานโดยนําพื้นที่เปนตัวตั้ง
ประเทศไทยจะเปลี่ยน  มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน  การศึกษาไทยจะเปลี่ยน  เกิดจุดเปลี่ยนการศึกษาของ
ประเทศไทย  
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ประสบการณ “การขับเคลือ่นงานวิจยัชุมชน 
สูการสรางองคความรูและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย”
 

  
ประสบการณการขบัเคลื่อนการพัฒนาอาหารและโภชนาการ 

โดยเนนการเผยแพรสื่อสารและการพัฒนาพฤตกิรรม 
 

โดย อาจารย ดร.สุทธิลักษณ สมิตะสิริ 
สถาบันโภชนาการ 

 

ที่ผานมางานวิจัยของเราก็ไดรับรางวัลวิจัย
ของมหาวิทยาลัย มหิดล ได รับการยอมรับจาก
ตางประเทศพอสมควร และไดรับรางวัลสาธารณสุข
แหงชาติ แตสภาวิจัยแหงชาติ ไดสงจดหมายมาบอกวา
งานวิจัยชิ้นนี้ไมใชงานวิจัย แตที่จะมาพูดวันนี้เปน
เร่ืองของการจัดการความรู ตองพูดจากสิ่งที่เปน
ความรูฝงลึก  ซ่ึงขณะนี้ทางเรากําลังดําเนินการ
จัดการความรูทั้งหมดที่ไดจากงานวิจัยของเราที่ผานมา
โดยนําเฉพาะสวนที่คิดวาจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินการดานการวิจัยชุมชนตอไป 

ประสบการณการขับเคล่ือน
การพัฒนาอาหารและโภชนาการ

โดยเนนการเผยแพรส่ือสารและการพัฒนาพฤติกรรม
เสนอตอ

เวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชมุชนเพื่อปญญาของแผนดิน”

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553

สุทธิลักษณ สมิตะสิริ สถาบันโภชนาการ

 
 

งานวิจัยในชวงที่ 1 (พ.ศ. 2522-2530) เปน
ชวงที่มีความสุข ทุนสวนใหญมาจากตางประเทศ
ขณะนั้นทั่วโลกพยามแกไขปญหาเรื่องโภชนาการ
เราทํางานงายเพราะทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน ดัง
ตัวอยางงานการสรางชองทางสื่ อสารระหวาง
อาสาสมัครสาธารณสุขกับชาวบาน โครงการแรกมี 6
หมูบาน  โครงการหลังมีการออกแบบงานวิจัยอยาง
วิทยาศาสตร คือ แบงเปนกลุม Control  มีดําเนินการ
ทั้งหมด 48 หมูบานซึ่งสิ่งที่เราไดตั้งแตโครงการแรก
คือ มีเรื่องของคนเขามาเกี่ยวของ 

ชวงท่ี 1
พ.ศ. 2522-2530

แสวงหาความรูเพ่ือลดปญหาโภชนาการขาดในแมและเด็ก
โครงการศึกษาบทบาทของเครื่องบันทึกเสียงในการใหโภชนศึกษา
แกมารดาในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึกษาแนวทางการใหโภชนศึกษาในชุมชน เพื่อเสริมการดําเนินงานของ
ส่ือบุคคลในพื้นท่ี ผลการวิจัยพบวา การใชเครื่องบันทึกเสียงมีผลตอการ
ใหความรู และปรับทัศนคติทางโภชนาการในทิศทางที่พึงประสงค
โครงการใหโภชนศึกษาโดยสื่อวิทยุ และสื่อวิดีโอ เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใหอาหารเสริมเด็กในชนบท
โครงการกึ่งทดลองเพื่อเปรียบเทียบวิธีการใชส่ือวิดีโอเคลื่อนท่ีและวิทยุใน
48 หมูบานของจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา สื่อ
วิดีโอเปนสื่อท่ีเคลื่อนไหวและเห็นได มีผลตอการเปลีย่นแปลงความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมมากกวาสื่อวิทยุ  

 

ชวงที่ 2 เปนชวงที่ดําเนินการโดยเกาะติด
กับสถานการณ ของต า งประ เทศ  เป นช ว งที่
ตางประเทศสนใจเรื่ องจุลโภชนศาสตร  มีการ
ขับเคลื่อนในระดับโลก งานวิจัยของเราเปนงานที่
ไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศ ทําเต็มพ้ืนที่ 1
อําเภอและมีพ้ืนที่ควบคุมอีก 1 อําเภอ ซ่ึงจะเริ่มตน
ดวยการใชสื่อเปนตัวตั้ง และขณะนี้เปนการบูรณาการ
โดยใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง เพราะฉะนั้น Social Marketing
เปนเพียงกระบวนการที่ชวยชาวบานในการดําเนินการ
ซ่ึงเรื่องน้ีเราไดรับการยอมรับจากชาวบานพอสมควร 

ชวงท่ี 2
พ.ศ. 2531-2534
มุงเปาการเปลี่ยนแปลงปญหาจุลโภชนาสารในแมและเด็ก

โครงการสงเสริมการบริโภคอาหารที่วิตามินเอสูง
โดยใชหลักการตลาด เชิงสังคม (Social Marketing)
เปนโครงการวิจัยเพื่อหารูปแบบในการ
สงเสริมการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเอ
สูงและไขมันในกลุมแมและเด็กใน
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมหลักในการดําเนินงาน
การสรางสิ่งแวดลอมของขอมูลขาวสารทาง

โภชนาการ
กิจกรรมที่เปนรูปธรรมโดยเนนผักตําลึง
การสรางกิจกรรมรวมกับหนวยงานในพื้นที่และ

ชุมชน
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จากนั้นไดฟงศาสตราจารยประเวศ  วะสี

แสดงแนวคิดเรื่องวิจัยชุมชน วาใหมุงไปที่ชุมชนและ

พัฒนานโยบาย  ซ่ึงตอนนี้เราตองเร่ิมมารับเงินทุนใน

ประเทศ เม่ือเราสนใจเรื่อง Social marketing เรา

ตองทํางานกับผูที่เกง marketing จริง  ซ่ึงไดรวมมือ

กับมูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทย ชวงนั้นเราทํางาน

พัฒนานโยบายระดับหน่ึง สิ่งที่เกิดขึ้นก็เปนอยางที่

ศ.ประเวศ ไดกลาวไว การที่เราวิจัยชุมชน  โดยเนน

เร่ืองโภชนาการก็จริง  แตการที่ชาวบานจะสนใจและ

ทําตามเรานั้นเราตองทําวิจัยในเชิงบูรณาการ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) เปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องน้ีทํา

เต็มจังหวัด เปดพื้นที่ของโครงการ  เด็กกินอ่ิม

เรายิ้มได จังหวัดศรีษะเกษ โครงการนี้มุงเปาไปที่

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและพัฒนาความเขมแข็ง

ของชุมชน ในชวงนี้และประมาณ 2 ปขางหนา

เปนการจับความรูทั้งหมดของชุมชนที่จะแบงเปน

2 สวน คือ 

1.  ดานการสื่อสารเรื่องสุขภาพและเรื่องการ
พัฒนาอาหารและโภชนาการเด็ก เชน ใน

จังหวัดศรีษะเกษ  เราใชเร่ืองโภชนาการ 

และมุงเปาหมายไปที่ระดับจังหวัด ซ่ึงทุก

คนมีความเห็นเหมือนกัน ไมวาจะเปน

เกษตร ศึกษา สาธารณสุข มีผลทําใหเด็ก

ทุกคนกินอ่ิมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

2.  สรางพหุภาคี มีวาระแหงชาติ บูรณาการ

ท รั พย าก รทั้ ง ภ า ย ในแล ะภ ายนอก 

เราทํางานโดยมีคนไมถึง 10 คน จึงตอง

อาศัยเครือขายเพื่อนนักวิชาการทั้งใน

มหิดลและนอกมหิดล 

ชวงท่ี 3
พ.ศ. 2535-2545

มุงเปาที่การเปลีย่นแปลงในชุมชนและการ
พัฒนานโยบาย

โครงการหนูรักผักสีเขียว
 

 

โครงการ
หนูรักผักสี

เขียว

ประสานใจองคกร

เกษตรกรรมแผนใหม

อาบฝนการศึกษา

ครอบครัวสุขสันต

ยึดมั่นคุณธรรม

อาทรสุขภาพ

เด็กไทย
เกง ดี แข็งแรง มีความสขุ

 
 

ชวงท่ี 4
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน

มุงเปาท่ีการเปล่ียนแปลงในชุมชนและการพัฒนา
ความเขมแข็งในชุมชน/การจัดการความรู

โครงการเด็กกินอิ่ม เรายิ้มได จังหวัดศรีสะเกษ
 

 

เปาหมาย
เด็กศรีสะเกษกินอิ่มอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

วิสัยทัศน
เด็กมีกนิ ทองถิ่นเปนฐาน ชาวบานมีสวนรวม รวมทุนจากทุกทาง
สรางพหุภาคี มีวาระแหงชาติ

อาสา•รวมใจ•มุงม่ัน•ยั่งยืน  
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จากนั้ น มี โครงการร วม มือกั บสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คือโครงการพัฒนาอาหารและโภชนาการเพื่อการสราง
เสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โครงการ
น้ี 3 ป ทํา 60 โรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม เจาภาพ
คือ  กลุมประชาคมในพื้นที่นครปฐม  โครงการ น้ี
สภาพัฒนพยายามจัดการความรูและสื่อสาร  เม่ือทําไป
ก็พบวาเรื่องในชุมชนมีเรื่องสําคัญคือวา  การศึกษา
เริ่มตนเม่ือคนกินเปนอยูเปน เราเองก็อยูในสถานศึกษา
ก็พบวาเรื่องการกินเปน  นับวาเปนเรื่องยากพอสมควร  

โครงการ
พัฒนาอาหารและโภชนาการเพือ่การสรางเสริมสุขภาพเด็ก

และเยาวชนจังหวัดนครปฐม

อบรมนักวิจัยรุนจ๋ิว พลังเด็กดูแลตนเอง ดูแลเพ่ือน และชุมชน

สงเสริมการสรางกลุม
เยาวชนแกนนํา พัฒนา
อาหารและโภชนาการ
ในสถานศึกษาตนแบบ 60 
แหง

 
แตเรื่องอยูเปนน้ันไมทราบเลย จึงเริ่มทําเรื่องการอยูเปน ซ่ึงนับวาเปนโครงการยุทธศาสตร 

 

ธนาคารโลกดําเนินการจัดการความรูจาก
แหลงที่ประสบความสําเร็จในการแกปญหาเรื่องเด็ก
ขาดสารอาหารทั่วโลก  ซ่ึงเราก็ เปนแหลงหนึ่ งที่
ธนาคารโลกเขามาจัดการความรู เ ร่ืองน้ี และคุณ
Richard Hever หน่ึงในทีมงาน  เม่ือกลับไปก็มีจิต
เมตตาตอเรา  โดยสงกรอบแนวความคิดกลับมาให คือ
ประเทศไทยมีกลุมที่ตามไมทันในเรื่องของการพัฒนา
อยูพอสมควร ทําใหมีกลุมหนึ่งที่จนลง และตอมาจะมี
ปญหาเรื่องจิตใจอยางมาก  นอกจากนี้ ปญหาเรื่อง
ภาวะซึมเศรา  ปญหาสุขภาพ  เร่ืองความรุนแรง 

กลุมท่ี
ตามไม
ทัน
การ

พัฒนา

จนเงิน

จนอื่นๆ

ลดการเจ็บปวยทาง

จิตใจ

• สุขเปน

• มีคุณธรรม

• จิตสาธารณะ

ลดปญหาความ
รุนแรงตางๆ

ลดปญหาการ
เสพติด

ปรับปรงุ
สิ่งแวดลอม

ลดปญหาอวน/
นํ้าหนักเกิน

 

สิ่งแวดลอม โรคอวน เราตองเรงรีบทําใหคนสุขเปนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ 
 

จึงเปนที่มาของโครงการ เรามีแนวคิดวาชุมชน
แถบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความชื่นชมใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนอยางมาก เราจึงควรทําให
ชุมชนนี้ มียุทธศาสตรขึ้นมา โดยเริ่มตนดวยการ
Review ความรู  ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ แตโจทยตอไปที่กําลังทํา คือการมี
สวนรวมที่จะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค อีกสวนหนึ่ง
คือ เราจะทํางานวิจัยชุมชนอยางไร  ที่เนน  How
ไมใช  What  ซ่ึงการเนน How  จะเกิดนวัตกรรมโดย
ทําขามศาสตร ทุมเท  ใชหัวใจและชีวิตเปนตัวตั้ง
ดิฉันจึงเสนอคําวา “เหนือศาสตร”  ซ่ึงเปนสิ่งที่เราตอง
เรียนรูตอไป และในการทํางานเรื่องสุขภาวะ ถือวาเปน
ตัวรวมที่ดีมาก  จากการที่เราทําโครงการวิจัยโภชนาการ
แลวทําใหชาวบานไดรับสารอาหารและเจริญเติบโตขึ้น
อยางเปนปกติ  ทําใหผูทํางานเกิดความปติอยางมาก
น่ีคือสิ่งที่เราจะไดจากการทํางาน  หนังสือของทาน
พระพรมคุณาภรณ ที่ทานรวบรวมและพิมพหลังสถานการณ 

พุทธมณฑล
• ชุมชนสุขภาวะ ?
• ความรู ?
• การมีสวนรวม ?
• งานวิจยัชุมชนที่เนน HOW ?
• ขามศาสตร ? เหนือศาสตร ?
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บานเมือง ซ่ึงทานบอกวาตอนนี้เราตองลุกขึ้นมาทํา
แบบฝกหัดกันอยามัวบนอยู  ซ่ึงบางครั้งพวกเราก็บน
แบบมี Evidence-Based เทานั้นเองอีกอยางปญหาทาง
สุขภาวะที่นากลัวคือ ความปวยทางปญญา การเปน
ปญญาของแผนดินเราจะทําอยางไร  Richard Heaver
ไดกลาวไววา คนเราไมมีความมุงม่ันพอที่จะจดจอ
ทํางานจนไดผล  ดิฉันทํางานโดยเนนเรื่องการสื่อสาร
และตอมาก็เนนเรื่อง Management บางแตยังจับ
Political analysis นอย  แตงานที่ทําเปนงานที่ชวยเด็ก
ขาดสารอาหาร  เม่ือถามวาอะไรคือสิ่งทาทายงานวิจัย
ชุมชน เพ่ือการเปนปญญาของแผนดิน ดิฉันคิดวาเรื่อง
ของวิสัยทัศน  ซ่ึงเราไมสามารถทํางานโดยไม มี
วิสัยทัศนได และเปนอยางที่ ศ.ประเวศ กลาว คือ
Richard Heaver บอกวาคุณทํางานเหมือนคนพิการที่
ลากขาไป  เราทํางานโดยไมสนใจเรื่องเสริมสราง
พัฒนาการเลย ตามจริงแลวพุทธมณฑลมีมหิดลและ
หนวยงานอื่นๆ เขามาทํางานจํานวนมาก ชาวบาน
สอบถามวา  ทําไมเราไมรวมศูนยเพ่ือทํางานไดอยางตอเน่ือง

ความทาทายที่สําคัญ
วิสัยทัศนรวม และ การสรางพ้ืนฐานที่จําเปน

รวมศูนย ตอเนื่อง จนมีผลจริง (Impact)
ความรูที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาใน
บริบทปจจุบันที่มีความซับซอนและ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
ทําเยอะ VS ทําที่สําคัญ

 
 

เราจะสงเสริมสังคมท่ีมีวัฒนธรรมทาง

ปญญาใหสูงข้ึนกันอยางไร

อีกอยางหนึ่งที่เปนปญหาและคิดวาเราควรตีโจทยรวมกัน คือ ความรูแบบไหนที่จะเปนประโยชนกับ
สถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน เราคงตองออนนอมถอมตนมากๆ และอีกสวนหนึ่งที่เรากําลัง
กระตือรือรนเพราะมีวิกฤติเขามา และเรากําลังทําเยอะไปหมด แตสิ่งที่สําคัญ คือ ทําอยางไรเพ่ือจะเลือกทํา
เรื่องที่สําคัญ เพราะถาเราทําสวนที่สําคัญจะทําใหเกิดปติ เกิดกําลังใจทั้งคนที่ทําและคนอื่นๆ ดวย 
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โครงการวิจยับูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวม 

ในภาคตะวนัตก 
 

โดย ผูชวยศาสตราจารยสิทธิพงษ  ดิลกวณิช 
คณบดีคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 
 

กราบเรียน ศ.ประเวศ อธิการบดีและผูมีเกียรติ
ทุกทาน  ผมจะมาพูดตอในงานวิจัยชิ้นหนึ่งหลังจากที่
อ.สุทธิลักษณ ทํางานวิจัยในป 2522 หลังจากนั้น 26
ปผานไป เราก็เกิดโครงการวิ จัยน้ีขึ้นในป 2548
โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือแกปญหาความ
ยากจนอยางมีสวนรวมในภาคตะวันตก ซ่ึงมีโครงการ
ยอยอยู  4  โครงการ  หน่ึงในนั้นคือ  “โครงการ
เทคโนโลยีส า ร ส น เ ท ศ เ พื ่ อ พ ัฒ น า ส ั ง ค ม ”
ชื่ออาจจะแปลกหนอยแตเราทําเพื่อพัฒนาสังคมจริงๆ เนาวรัตน   พลายนอยเนาวรัตน   พลายนอย

โครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล

“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน”

31  พฤษภาคม  2553

โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ 

เพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมในภูมิภาคตะวันตก

(โครงการตะวันตกศึกษา)

 
 วิธีการดําเนินการแกปญหาความยากจน

คอนขางนาสนใจโดยมี 4 ยุทธศาสตรหลัก  
1. การพัฒนาเครือขายการวิจัยเชิงบูรณาการเชิง

พ้ืนที่ 
2. การปฏิบัติแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา มีผูที่มี

สวนเกี่ยวของหลายสวนรวมอยูมาก 
3. นิเทศศาสตรเพ่ือการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง 

สวนนี้เราไดรับการเรียนรูจริงๆ โดยเฉพาะจาก
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  ชวยเสริม
ความรูสวนนี้ใหเกิดความเขมแข็ง 

เนาวรัตน   พลายนอย

การดําเนนิงานโครงการ

 4 ยุทธศาสตรหลัก :
  1) การพัฒนาเครือขายการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่  

  2) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา

  3) การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง    

  4) การจัดการความรู

 พ้ืนที่นํารอง 2 จังหวัด มี 4 ตําบล คือ

  1) จ.ชัยนาท:  ต.บานกลวย และ ต.หันคา

  2) จ.กาญจนบุรี:  ต.บานเกา และ ต.ทาเสา  4. การจัดการความรู ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติซับซอนหลายอยาง 

พ้ืนที่ที่ทําการวิจัยมีการคัดกรองหลายรอบมาก ทั้งการทํา Future search ขอมูลตางๆ จนสุดทาย
เราไดวาพื้นที่ที่เราจะทําวิจัยมี ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง และตําบลหันคา จังหวัดชัยนาท  ตําบลบานเกา
และตําบลทาเสา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

วิธีการดําเนินการเริ่มจากประชาชนในพื้นที่มี
สวนรวมกับเรา ทํางานรวมกับเราหรือไม เราตองตาม
คนหาความสนใจของคนในพื้นที่ เราดําเนินกิจกรรม
ตามความตองการของคนในชุมชนอยางแทจริง
เราถามโจทยจากชุมชนวาตองการอะไร และมีการ
ดําเนินการโดยชุมชนเอง โดยทีมวิจัยทําหนาที่เปน
คุณอํานวย (Facilitator) ทําใหไดเรียนรูทั้งฝายเขา
และเรา ชาวบานตองการทําเองและเรียนรูจากเรา
จากนั้นเราคอยๆ ถอยออกมาใหคําแนะนําหางๆ จะเห็น
วากลไกการดํา เนินการของ 4 โครงการยอยนี้  เนาวรัตน   พลายนอย

พื้นท่ีมีสวนรวมในการวิจัย

                 การส่ือสารเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง

สังคม

- ต.บานกลวย

- ต.หันคา

- ต.บานเกา

- ต.ทาเสา

พื้นที่มีสวนรวม

การดําเนินกิจกรรมตามความตองการของ

คนในชุมชน และดําเนินการโดยชุมชน
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มีการจัดการตรงกลางคือ สํานักงานประสานงานกลาง
ที่ เชื่อมโยง 4 โครงการ  ใหมีการเรียนรูกันและกัน
เปนการจัดการความรูตรงกลางใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันของ 4 โครงการ โดยสํานักงานประสานงานกลาง
ทําหนาที่ อํานวยความสะดวก  ไมวาจะเปนเรื่อง
คาใชจาย การฝกอบรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของสมาชิกทั้ง 4 โครงการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับชาวบานอยางสม่ําเสมอ  เพราะฉะนั้น  ในสวน
ของสํานักงานกลางตรงนี้ทํางานคอนขางจะหนัก  เนาวรัตน   พลายนอย

กลไกการดําเนินงานของโครงการ

สํานักประสานงานกลาง

ประสานความรวมมือ 

4 โครงการ

ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

แผนที่ศักยภาพมนุษย

สถาบันวิจัยโภชนาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาสังคม

คณะสิ่งแวดลอมฯ

การส่ือสารเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงสังคม

สถาบันวิจัยภาษาฯ

 
ตองเรียนรูประสบการณจาก 4 โครงการยอยและ 4 โครงการยอยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันตลอดเวลา
โครงการดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขน้ันสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนเจาภาพรับเรื่องน้ีไป สถาบันวิจัย
โภชนาการทําแผนที่เสรีภาพมนุษย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียทําเรื่องการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม คณะสิ่งแวดลอมทําเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม ทั้ง 4 เรื่องนี้เรา
ประสานงานและชวยเหลือซ่ึงกันและกันมาโดยตลอด ทั้ง 4 โครงการนี้เวลาใครไปทําอะไรที่ไหน อยางไร เรา
จะตามไปเรียนรูตลอด ไมใชตางคนตางทํางาน เราเรียนรูกันอยางสม่ําเสมอ และชวยเหลือในเรื่องตางๆ กัน
และไดประเด็นที่เดนชัดดังน้ี 

 

1. ในตํ าบลบ านกล ว ย  ชื่ อ โ ค ร งกา ร เป น

สารสนเทศ  แต เราทําเรื่ องสุขภาพ  เ ม่ือ

พิจารณาปญหาจากชาวบาน พบวาปญหา

ของชาวบาน คือ เร่ืองสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ

คว ามยากจน  เ พ ร า ะช า วบ า น เ สี ย ค า

รักษาพยาบาลและคายาที่มากพอสมควร

ชาวบานมีความเห็นวาถาไดออกกําลังกายจะ

ทําใหโรคภัยไขเจ็บหายหรือลดลงไป ในเรื่อง

เศรษฐกิจครอบครัวไมใชปญหาหลัก  เพราะ

ชาวบานมีตนทุนที่คอนขางดี  

2. โครงการของสถาบันวิจัยภาษาฯ ที่ทําที่ตําบล

หันคา ชาวบานบอกวาตองการลดความเสี่ยง

เรื่องสุขภาพ เชน ภาวะหัวใจ เบาหวาน ฯลฯ

ที่เปนปญหาหลักของพื้นที่ เม่ือมีสุขภาพที่ดี

อยางอ่ืนก็จะดีตามขึ้นมา 

เนาวรัตน   พลายนอย

 ต.บานกลวย  อ.เมือง  จ.ชัยนาท

สุขภาพ

ประเด็นหลัก (สงเสริมสุขภาพ

ดวยการออกกําลังกาย)

เศรษฐกิจ

ประเด็นรอง

ครอบครวั

ประเด็นรอง

ประเด็นท่ีคนพบจาก เวทีคนหาองคประกอบความอยูดีมีสุข

ภาคประชาชน

 
 

เนาวรัตน   พลายนอย

  ต.หันคา  อ.หันคา  จ.ชัยนาท

สุขภาพ

ประเด็นหลัก (ลดภาวะเสี่ยงตอโรค

ความดนั หวัใจ เบาหวาน)

เศรษฐกิจ

ประเด็นรอง

ครอบครัว

ประเด็นรอง

ประเด็นที่คนพบจาก เวทีคนหาองคประกอบความอยูดีมีสุข

ภาคประชาชน
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3. โครงการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ตําบลบานเกา ชาวบานเนนวาเศรษฐกิจเปน

ปญหาหลัก เพราะมีภาระหนี้สินมาก ใชจาย

ฟุมเฟอย ทําอยางไรใหเศรษฐกิจดีขึ้นและ

สามารถวิจัยดวยตัวเองได  สวนปญหาเรื่อง

ครอบครัวและชุมชนเปนปญหารองลงมา

ถ า ส า ม า ร ถ แ ก ป ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ด

องคประกอบอ่ืนก็จะดีขึ้น 

4. โครงการของสถาบันโภชนาการ ที่ตําบล

ทาเสา ประเด็นหลักของคนในทองถิ่น คือ

ครอบครัวไมมีความสุขก็อยูไมได เศรษฐกิจ

ประเด็นรองลงมา ถาครอบครัวเขมแข็งอยาง

อ่ืนก็จะดีขึ้นดวย 

เนาวรัตน   พลายนอย

  ต.บานเกา  อ.เมอืง  จ.กาญจนบุรี

เศรษฐกิจ

ประเด็นหลัก

ครอบครัว

ประเด็นรอง

ชุมชน

ประเด็นรอง

ประเด็นที่คนพบจาก เวทีคนหาองคประกอบความอยูดีมีสุข

ภาคประชาชน

 
 

เนาวรัตน   พลายนอย

  ต.ทาเสา  อ.ทาเสา  จ.กาญจนบุรี

ครอบครัว

ประเด็นหลัก

เศรษฐกิจ

ประเด็นรอง

ชุมชน

ประเด็นรอง

ประเด็นที่คนพบจาก เวทีคนหาองคประกอบความอยูดีมีสุข

ภาคประชาชน

 
 

ซ่ึงจะเห็นไดวาโจทยในแตละทองถิ่นจะไมเหมือนกัน
แตละพ้ืนที่จะทํางานสะทอนความตองการของ
ชาวบานจริงๆ ในสวนของโครงการเทคโนโลยี
สารสน เทศ เพื่ อ พัฒนาสั งคม  จะแบ ง เป นป  1
ดําเนินการเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะเรื่องจัดทําฐานขอมูล ซ่ึงทํางานรวมกับ
ภาครัฐ ในระดับจังหวัด และพยามเชิญชวนชาวบาน
หรือคนอ่ืนๆ ที่จะใชขอมูลมามีสวนรวมในการคัดกรอง
หรือดูขอมูลตางๆ เพ่ือสะทอนวาเขามีความตองการอะไรเนาวรัตน   พลายนอย

ป 1 (พ.ศ.2548)

พัฒนาระบบการจัดการขอมูลความยากจนระดับจังหวัด 

เลือกชัยนาทและกาญจนบุรี เปนจังหวัดนํารอง

ภารกิจของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ป 2-3 (พ.ศ.2549-2550)

พัฒนาศักยภาพชุมชนระดับตําบล 

เพื่อสรางความอยูดีมีสุข ลดปญหาความยากจน 

สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย

เลือก ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท เปนตําบลนํารอง    
จนกระทั่งไดโจทยที่ชัดเจนวาสุขภาพเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับเขา และเราเลือก 1 ตําบล คือ ต.บานกลวย
อ.เมือง จ.ชัยนาท ที่สะทอนวาเราจะแกปญหาสุขภาพของเขาดวยการออกกําลังกายไดอยางไร    

 

เริ่มแรกเราคนหาการอยูดีมีสุขทั่วไป จนกระทั่งไดเปน
ปญหาสุขภาพและตรวจสอบประเด็นนั้นวาจริงหรือไม
โดยเรามีการประชุมกับชาวบานหลายครั้ง จากนั้น
คนหาความตองการเพื่ อ พัฒนาสุขภาพวา เปน
อยางไรบาง ผลปรากฏวาชาวบาน ชอบเลนกีฬา
เปตอง ขี่ จักรยาน แบดมินตัน ฟุตบอล  จากนั้น
วางแผนงาน และดําเนินกิจกรรมการออกกําลังกาย
และมีการตั้งกลุมบานกลวย ชุมนุมคนแข็งแรง” โดยมี
ชมรมจักรยานเปนแกนนําที่โดดเดนเพราะมีคนหลายวัย เนาวรัตน   พลายนอย

ลําดับและกิจกรรมการพัฒนางานวิจัยดานสุขภาพ

1) คนหาประเด็นความอยูดีมีสุข

2) ตรวจสอบประเด็นความอยูดีมีสุข

3) คนหาความตองการเพ่ือพัฒนาสุขภาพ ดวยการออก

กําลังกาย

4) รวมกลุมเพื่อวางแผนงานและดําเนินกิจกรรมการออก

กําลังกาย 

    (ภายใตกลุม “บานกลวย ชมรมคนแข็งแรง”)
5) ดําเนินกิจกรรม การออกกําลังกาย

6) สรางนวัตกรรมเพื่อเปนเคร่ืองมือติดตามสุขภาพดวย

ตนเอง 

7) ถอดบทเรียน และวางกลไกเพื่อดําเนินงานอยางย่ังยืน  
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ที่สามารถออกกําลังกายดวยวิธีนี้ได มีเปตอง ฯลฯ หลังจากเกิดโครงการนี้ประมาณ 1-2 ป  มีการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เห็นไดอยางชัดเจนวาทุกหมูบานสมานสามัคคีกันโดยใชกีฬาเปนตัวเชื่อมโยงรวมกัน
และเมื่อทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น  ปรากฏวาคาใชจายลดลง โดยเฉพาะดานการรักษาพยาบาล นอกจากนั้น
เราไดนวัตกรรมใหมๆ ในการติดตามเรื่องสุขภาพของเขาเอง และมีการถอดบทเรียนเปนระยะ เพ่ือวางกลไก
การดําเนินงานอยางยั่งยืนโดยตัวเขาเองตอไป หลังจากดําเนินการได 1-2 ป  เรามีภาคีเครือขายเขา
รวมเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอําเภอ 

เนาวรัตน   พลายนอย

กลุมภาคีหุนสวนหลัก

1) สาธารณสุขจังหวัด

2) สาธารณสุขอําเภอ

3) สถานีอนามัย

4) อบต. 

5) ศูนยการเรียนรูปวย อึ๊งภากร 

6) การกีฬาแหงประเทศไทย 

   จ.ชัยนาท 

 7) กลุมครูและโรงเรียน

 8) กลุมภิกษุ

 9) กลุมผลิตสื่อชุมชน 

     ต.บานกลวย 

10) กลุมผูนําชุมชน

11) กลุม อสม. 
12) ทีมวิจัย

 

อยางเหนียวแนน เพราะอยากเปนตัวหลักในการฟนฟู
สุขภาพ และสถานีอนามัย ซ่ึงเขามาชวยติดตามผล
ตั้งแตตนจนจบ   มีองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.)
สนับสนุนเรื่องการเงินและสิ่งของตางๆ และมีศูนยการ
เรียนรูที่ใชในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน การ
กีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดชัยนาทรวมสนับสนุน
โครงการดังกลาวดวย รวมทั้งกลุมครู  โรงเรียนและภิกษุ
ที่เขารวมโดยการใหสถานที่ และมีกลุมชุมชนผลิตสื่อ
บานกลวย  ตองขอขอบคุณ รศ.ดวงพร คํานูณวัฒน 

ที่ชวยกระตุนทําใหมีการผลิตสื่อเพ่ือถายทอดความรูหรือความหมายตางๆ  และมีกลุมผู นําชุมชน
กลุมอาสาสมัคร ทีมวิจัยทองถิ่น และทีมวิจัยของเราเอง 

  

เนาวรัตน   พลายนอย

ผลการศึกษา

1. เกิดกระบวนการมีสวนรวม: 
    รวมคิด รวมทํา ใหขอมูล อํานวยความสะดวก

2. เกิดการรวมกลุม “บานกลวย ชมรมคนแข็งแรง”

3. เกิดนวัตกรรมใหม “ไดอารี่ สุขภาพ”

4. เกิดการบูรณาการ: ทีมวิจัยกับภาคี  ทีมวิจัยดวยกัน

5. เกิดการพัฒนาบุคลากร:  ภาคี  นักวิจัยรุนใหม

 

ผลการศึกษา คือ เกิดกระบวนการการมีสวนรวม
รวมคิด  รวมทํา  ใหขอมูล  อํานวยความสะดวก
เกิดการรวมกลุมอยางเปนรูปธรรม (กลุมคนบาน
กลวย ชมรมคนแข็งแรง) และเกิดนวัตกรรมใหม คือ
ไดอารี่ สุขภาพ  เ พ่ือบันทึกสุขภาพในแตละวัน
วาเปนอยางไร และเกิดการบูรณาการทีมวิจัยกับภาคี
สุดทายเกิดการพัฒนาบุคลากร เกิดนักวิจัยใหมขึ้น
ซ่ึงนักวิจัยสามารถสรางความมั่นใจวาสามารถทําวิจัย
ไดดวยตัวเอง  

  

เนาวรัตน   พลายนอย

“ออกกําลังกาย” ภายใตการทํางานของกลุมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

“บานกลวย ชมรมคนแข็งแรง” 

 เกิดการมีสวนรวมจดักิจกรรมออกกําลังกาย สงเสริม

กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ จากคนในชุมชนมากขึ้น   

 เกิดเครื่องมือ เทคนิค และวิธีทํางานรวมกันระหวาง

องคกรและชุมชน  ชวยลดชองวางการทํางานรวมกันของ

คนในชุมชน   

 ชุมชนเปนผูนําจัดกจิกรรมการออกกําลังกายมากกวาเดิม  

 เกิดเครือขายการทํางาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

 เกิดความสัมพนัธอันดีระหวางภาคหีุนสวน ในและนอก  

กิจกรรมตอมาที่เห็นชัดเจนคือ  มีการรวมกลุมกัน
ออกกําลังกาย และเปนกลุมตัวอยาง เกิดเครื่องมือ
ใหมๆ ในการลดชองวางในการทํางานรวมกันของคน
ในชุมชนทั้งหมด เกิดผูนําจากกิจกรรมจํานวนมาก
เกิดเครือขายการทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตําบล
อ่ืนๆ ใกลเคียง วาที่ น่ีทํากันอยางไร  ทําใหเกิด
สัมพันธอันดีระหวางคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
และพ้ืนที่ในชุมชนหลังเกิดโครงการนี้ 
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เนาวรัตน   พลายนอย

ตัวอยางสื่อเพื่อความอยูดีมีสุขของ

ชาวบานกลวย จ.ชัยนาท

พ้ืนที่อับโคจร กลายเปนสนามเปตอง มีไฟสวาง
มีสนามสําหรับออกกําลังกาย และมีไดอารี่สุขภาพเพื่อ
บันทึกใหคําอธิบายแนะนําในการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพ
แข็งแรง  กับมีตารางใหบันทึก      ความดัน  ฯลฯ
ทั้งหลายที่ เกี่ยวกับสุขภาพที่ตองไปตรวจที่สถานี
อนามัย เพราะฉะนั้นใครทําอะไรไดก็จะมีการใหดาว  ให
คะแนนกับตัวเอง 
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การสังเคราะหและการจัดการความรูโครงการวจิัยระยะยาว : 

โครงการกาญจนบุร ี
 

โดย รองศาสตราจารยเบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 

 
 

(จัดอยูในประเภท Longitudinal
community study)

รองศาสตราจารยเบญจา ยอดดําเนิน-แอต็ติกจ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

กราบเรียนศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี
ทานอธิการบดี รองอธิการบดี และผูมีเกียรติทุกทาน
สําหรับ  “โครงการกาญจนบุ รี ”  จัดอยู ในประเภท
โครงการศึกษาวิจัยระยะยาว ที่ติดตามชุมชนไปหลายป
โดยเนื้อหาแลวคือการเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง  

  

เพ่ือศกึษาตดิตามการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ
สุขภาพอนามัยของชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยการสํารวจและเกบ็ขอมูลอยางตอเนือ่ง
ระยะยาว (longitudinal data) ตั้งแตป 
พ.ศ. 2543-2547 จํานวน 5 รอบ โดยใช
กระบวนการเก็บขอมูลและเฝาระวังทาง
ประชากร (Demographic Surveillance 
System – DSS) 

 

วัตถุประสงคเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสุขภาพ
อนามัยชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยการสํารวจและ
เก็บขอมูล  ตอเน่ืองในระยะยาว ตั้งแตป 2543 ถึง
2547  โดยใชกระบวนการเก็บขอมูลและเฝาระวังทาง
ประชากร   และใชการวิ เคราะหข อมูลระยะยาว
ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงและติดตามไดในระยะยาว ทั้งในระดับ
บุคคล ครัวเรือนและชุมชน การทําอยางนี้ชวยอธิบาย
ความสัมพันธดานการเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ
สังคม ชุมชน อนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกดิขึ้นกับประชากรในทุกมิติไดอยางชัดเจน 

 

การวิเคราะหขอมลูระยะยาว (Longitudinal 
Analysis) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงติดตามได
ในระยะยาว ท้ังระดับบุคคล ครัวเรือน และ
หมูบาน 
ทําใหสามารถอธบิายความสัมพันธระหวาง
การเปล่ียนแปลงทางดานประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งผลกระทบที่เกดิขึ้นกับ
ประชากรในทุกมติิไดอยางชัดเจน
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(2) สถานที่ทําการวิจัย
โครงการกาญจนบุรี

ดําเนินการครอบคลุมท้ัง 
13 อําเภอ โดยแบงเปน 5 
พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีเมือง/กึง
เมือง พ้ืนท่ีปลูกขาว พ้ืนท่ี
พืชไร พ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจผสมผสาน ตาม
ลักษณะเดนของภูมิ
ประเทศ และอาชีพของ
พ้ืนท่ีนั้นๆ หมูบานท่ีศึกษา
ทั้งหมด 100 หมูบาน

จังหวัดกาญจนบุรี

 

สถานที่วิจัยครอบคลุมทั้ง 13 อําเภอ แบงพ้ืนที่
ออกเปน 5 พ้ืนที่ ไดแก  

1. พ้ืนที่เมือง/กึ่งเมือง   
2. พ้ืนที่ปลูกขาว  
3. พ้ืนที่ปลูกพืชไร    
4. พ้ืนที่สูง 
5. พ้ืนที่เศรษฐกิจแบบผสมผสาน 

การจัดกลุมพ้ืนที่น้ันเราจัดตามลักษณะเดนของ
ภูมิประเทศและอาชีพของพื้นที่ น้ันๆ หมูบานที่ศึกษา
ทั้งหมด 100 หมูบานในระยะเวลา 7 ป 

โครงการกาญจนบุรีประกอบดวยหลายองคประกอบ
และทุกองคประกอบสัมพันธกันและกัน ไดแก 

1. การเก็บขอมูลระยะยาวเพื่อสรางฐานขอมูลจาก
ขอมูล ในระยะเวลา 7 ป 100 หมูบาน 12,000
กวาครัวเรือน ขอมูลบุคคลประมาณ 40,000 คน 

2. การวิจัยตอยอดจากฐานขอมูล 
3. การสรางเครือขายจากการวิจัย ในระดับชุมชน

จังหวัด ชาติ นานาชาติ 
4. การฝกอบรม 
5. การสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย และการสราง

ชุมชนใหเขมแข็งและเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

ทั้งหมดอยูบนฐานขอมูลที่เรารวบรวมมาใน 7 ป
ตัวอยางงานที่งอกเงยออกมาจากฐานขอมูล ไดแก
การตามผลการศึกษา และเสียงสะทอนที่ชุมชน
ตองการใหมหาวิทยาลัย ตองการทําวิจัย โดยใชขอมูล
ของเราเปนตัวตั้ง และเราตาม คือ โครงการปองกัน
โรคมาลาเรียในพื้นที่สูง  โดยเฉพาะในชุมชนที่อยูตาม 

 

(3)   โครงการกาญจนบุรี ประกอบไปดวย
องคประกอบหลายสวน ซ่ึงตางก็สัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน กลาวคือ

องคประกอบทางดานการเก็บขอมูล
ระยะยาวเพ่ือสรางฐานขอมูลจาก
ขอมูลจํานวน 5 รอบ ใน 100 หมูบาน 
ในแตละรอบประกอบดวยขอมูล
ครัวเรือน 12,439 ครัวเรือน ขอมูล
บุคคลจํานวน 42,923 คน และขอมูล
หมูบาน 100 หมูบาน 

 
 

องคประกอบทางดานการวิจัยที่ตอ
ยอดจากฐานขอมูล
การสรางเครือขายและความรวมมือ
ทางดานการวิจัย และฝกอบรม
การสงเสริมศักยภาพทางดานการวิจัย 
และการสรางชุมชนใหเขมแข็งและเปน
สังคมแหงการเรียนรู
โดยทั้งหมดน้ีมีฐานขอมูลเปน
องคประกอบหลกั

 
รอยตะเข็บชายแดน งานชิ้นน้ีโจทยมาจากผูวิจัย ซ่ึงพบวามีพืชบางชนิดที่อาจจะสรางภูมิตานทานโรค
มาลาเรีย เราจึงใหคนในชุมชนขับเคลื่อนองคความรูน้ีเองใหความรูน้ีกระจายอยางกวางขวางและความรูนี้
ยังคงอยูตอไป โดยสถาบันฯ ทําหนาที่ประสานงาน และเปน Facilitator เทานั้นเอง แตการขับเคลื่อน วิธีการ 
เน้ือหา ขึ้นอยูกับชุมชนทั้งหมด การดําเนินการขั้นตอไปไดวางแผนที่จะทํารวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เชน สถาบันโภชนาการ คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะเภสัชศาสตร หรือหนวยงานอื่นที่เขามารวมทําให
ชัดเจนวาพืชพันธุดังกลาว มีคุณสมบัติอยางนั้นจริงหรือเปลา อยางไรก็ตามองคความรูเปนของชุมชน ดังน้ัน
ชุมชนตองเขามามีสวนรวมดวย 

ตัวอยางที่ 2 เปนโครงการการยายถิ่น โดยชาวบานตองการใหเราไปวิจัยวาจะทําอยางไรใหชุมชน
เขมแข็งและสามารถอยูรอด ไมลมสลายเพราะคนยายออกมาหมด โครงการนี้นาสนใจเพราะโจทยมาจาก
ชุมชนเอง สถาบันฯ เปนเพียงฝายประสานงานชวย Facilitate ใหงานสามารถขับเคลื่อนไปไดเทานั้นเอง 
ขณะนี้อยูในรอบปที่ 3 ผลกําลังเกิด Impact 
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(4) สรุปผลผลติและผลลัพธของโครงการ
สามารถสรุปเปนภาพรวมซึ่งเปนลกัษณะเดน
ของผลผลิตและผลลัพธของโครงการไดดังน้ี

1.สราง สงเสริม และพัฒนาศักยภาพการ
ศึกษาวิจัยระยะยาว

2.เพ่ิมพูนองคความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ประชากรและสุขภาพอนามัย

3.คิดคนเพ่ือปรับปรุงวิธีการ/วิธีการจัดใหม 
(improved measurements)

4.ผลิตสินทรัพยทางปญญาที่มีการจัดลิขสิทธ์ิ

 

สรุปผลลัพธที่ไดจากโครงการกาญจนบุรี  

1. สร างและส ง เสริมศักยภาพการวิ จัยใน

ระยะยาว 

2. เพ่ิมพูนองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ประชากรและสุขภาพอนามัย 

3. คิดคนเพ่ือปรับปรุงวิธีการ และวิธีการจัดการ

ใหม 

4. ผลิตสินทรัพยทางปญญาที่มีการจดลิขสิทธิ์ 

5. โครงการกาญจนบุรีเราใชเปนหองทดลอง

ทางสังคมศาสตร  

6. มีการสรางเครือขายความรวมมือดานวิจัย

และฝกอบรมจากหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ  

7. เปนการเพิ่มพูนศักยภาพคนในพื้นที่ศึกษา  

8. รวมทั้งบุคลากรของสถาบันฯ 
 

เน่ืองจากผลงานที่มีอยู น้ันกระจัดกระจายจึง

ตองการนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะหและจัดการ

ขอมูลดูวาเราจะไดอะไรบาง ซ่ึงเรากําลังดําเนินการอยู

ทั้ง น้ีผลการศึกษาที่ไดจากโครงการยังไมชัดเจน

พอที่จะนําไปใชตอได และการนําโครงการวิจัยมา

วิเคราะห สังเคราะหรวมกันเพ่ือใหเกิดความชัดเจนนั้น

เปนเรื่องจําเปน ไมอยางนั้นงานวิจัยที่มีอยูเราจะไม

ทราบวาไดองคความรูอะไร เพราะฉะนั้น น่ีคือสวนที่

เราตองการทําตอไป รวมทั้งเม่ือไดคําตอบที่ชัดเจน

แลวจะทําใหทราบถึงชองวางของความรูเพ่ือนําไปสู

การพัฒนาโครงการวิจัยใหม 

 

5. หองทดลองการวิจัยทางดานสังคมศาสตร 
(social research laboratory)

6. การสรางเครือขายและความรวมมือดาน
การวิจัยและฝกอบรมกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ

7. สรางและเพ่ิมพูนศักยภาพประชากรใน
พ้ืนที่ศึกษา

8. สรางและเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันฯ

 
 

(5) โครงการใหญท่ีมีโครงการวิจัยยอยหลากหลาย
    (รวมทั้งมีองคประกอบหลายสวน)
จุดเนนอยูท่ีการบริหารทรัพยากรใน 8 มิติใหญ

(1) 
กระ
บวน
การ
จัดการ
ขอมูล

(3) 
กระ
บวน
การ
บริหาร
จัดการ
ดาน
บุคลากร

(4) 
กระ
บวน
การ
บริหาร
จัดการ
ดานงบ 
ประมาณ

(2) 
กระ

บวน
การ
บริหาร
จัดการ
ดาน
เทคโน 
โลยี

(7) 
กระ
บวน 
การ
จัดการ
ดานการ
เผย
แพร
ขอมูล
และผล
การ
ศึกษา

(5) 
กระ
บวน
การ
บริหาร
จัดการ
ดานทุน
วิจัย
และทุน
การ 
ศึกษา

(6) 
กระ
บวน
การ
บริหาร
จัดการ
ดาน
เครือ
ขาย
และ
ความ
รวมมือ

(8) 
กระ
บวน
การ
จัดการ
ความรู

*

 
 

การนําขอมูลและความรูท่ีไดจากโครงการ
กาญจนบุรีท้ังหมดมาสังเคราะหรวมกัน จะทําใหทราบ
สถานการณหรือภาพรวมขององคความรูท่ีไดจาก
โครงการอยางชัดเจน ท้ังนี้ผลการศึกษาที่ไดจากแต
ละโครงการอาจยังไมชัดเจนพอท่ีจะนําไปใชตอได 
การนําโครงการวิจัยเหลานี้มาวิเคราะห สังเคราะห
รวมกัน เพ่ือใหไดคําตอบท่ีชัดเจนจึงเปนเรื่องจําเปน 
รวมทั้งยังทําใหทราบถึงชองวางของความรูเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาโครงการวิจัยใหม หรือการ
ปฏิบัติการใหมอีกดวย  
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ผลงานทุกช้ินจากและที่เกี่ยวของกับ
โครงการกาญจนบุรี
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จํานวน 8 
โครงการ โครงการวิจัยตอยอด จํานวน 19 
โครงการ 
บทความที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติจํานวน 35 เรื่อง 

 

ผลงานวิ จัยที่ ไดจากโครงการกาญจนบุ รี

แบงเปน 

• โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  8 โครงการ  

• โครงการวิจัยตอยอด 19 โครงการ  

• บทความตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ

จํานวน 35 เรื่อง  

• บทความที่ตีพิมพที่ประชุมวิชาการระดับชาติ

38 เรื่อง  

• บทความที่ตีพิมพระดับนานาชาติจํานวน 61

เรื่อง  

• รายงานวิจัยจํานวน 28 เรื่อง  

• วิทยานิพนธปริญญาเอก 19 เรื่อง  

• วิทยานิพนธระดับปริญญาโทจํานวน 35

เรื่อง  
 

ซ่ึงทั้ งหมดเปนแหลงขอมูลที่ เราจะนํามา

สังเคราะหและจัดการความรู และคาดวาหลังการ

สังเคราะหขอมูลจะไดภาพรวมของการศึกษาทั้งหมด

ที่ไดจากโครงการกาญจนบุรีและหรือเราจะไดองค

ความรูและการตอยอดของการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรและผลกระทบที่จะมีตอภาวะสุขภาพ และ

หรือแบบจําลองเกี่ยวกับ Population Change และ

Health Consequence  หรือคาดวาจะไดทฤษฎี

เบื้องตนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรและ

ผลกระทบตอภาวะสุขภาพ รวมถึงเครื่องมือตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงประชากร และหวังวาจะ

ได ข อเสนอแนะเชิ งนโยบายที่ เกี่ ยวข องกับการ

เปลี่ยนแปลงประชากรและเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ

คนในกาญจนบุรี และที่สําคัญเราหวังวาเราจะได

สังเคราะหประเด็นปญหาและความตองการรวมกันกับ

ชุมชน 

 

บทความที่ตีพิมพในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 38 เรื่อง
รายงานวิจัยจํานวน 28 เรื่อง 
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกจํานวน 19 
เรื่อง 
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทจํานวน 35 เรื่อง 
ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 38 เรื่อง และนานาชาติ
จํานวน 61 เรื่อง)

 
 

(1) ภาพรวมของผลการศึกษาท้ังหมดที่ไดจาก
                     และทีเก่ียวของกับโครงการกาญจนบุรี
และ/หรือ (2) องคความรูและการตอยอดความรูเก่ียวกับ
                    Population changes and health 

consequences
และ/หรือ  (3) แบบจําลอง (Model) เก่ียวกับ Population 

changes and health consequences

 
 

และ/หรือ  (4) ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ Population 
changes and health consequences

และ/หรือ  (5) เครื่องมือตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
Population changes and health 
consequences

และ/หรือ (6) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับ
                   Population changes and health 

consequences สําหรับจังหวัด
กาญจนบุรี
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งานฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนกลุมชาติพนัธุ : 
ฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 
โดย ศาสตราจารย ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
 

ฟนฟูภาษา เพ่ือ พัฒนาทองถ่ิน

ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   มหาวิทยาลัยมหิดล

lcspm@mahidol.ac.th
แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชน : การวิจัยประเด็นภาษาในบริบทของ

งานวิจัยชุมชน

สุวิไล  เปรมศรีรัตน และคณะ

งานฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม
ในชุมชนกลุมชาติพันธุ

 

เรียนทุกทานที่สนใจในเรื่องวิจัยชุมชน งานวิจัย
ที่จะนําเสนอนี้เปนเรื่องวิจัยภาษาแตไมใชเร่ืองภาษา
เพียงอยางเดียว ที่เราเนนนั้นเปนเรื่องที่มากกวาการ
เรียนการสอนภาษา เปนมากกวาการสื่อสารดวยภาษา
ทั่วๆ ไป เพราะภาษานั้นเปนเรื่องของระบบคิด วิถี
ชีวิต และคน เพราะฉะนั้น ในการพูดจะเนนในหัวขอ
ฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  หลั ง จ า ก ก า ร ล ง
ทํางานในพื้นที่  ปราชญชาวบานตามดูและเขาก็รูวา

จะพัฒนาไดโดยปญญา ทําใหเราทราบวาเรื่องของภาษานั้นแทจริงแลวเปนเรื่องของปญญา เปนเรื่องของ
ระบบคิดทั้งสิ้น จึงนํามาสูงานตางๆ 

  

Definitely Endangered

ภาษาในภาวะวิกฤตใกลสูญ

15 กลุมภาษา

 ภาษาชาติพันธุ
แนวชายแดน

     ภาษาของกลุมชาติพันธุ
ท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณชายขอบ
ของประเทศ และมีผูพูดภาษา
น้ั น ตั้ ง ถ่ิ น ฐ า น อ ยู ข า ม
พรมแดนประเทศ
•  ภาษาขมุ และภาษาของ
ชาวเขาตางๆ
•  ภาษาเขมรถ่ิน
•  ภาษามอญ
•  ภาษากะเหรี่ยง
•  ภาษามลายูถ่ิน

ฯ
แตลักษณะภาษาและ
พัฒนาการทางสังคม
วัฒนธรรมจะแตกตางกัน

 

ในปจจุบันมีภาวะวิกฤติทางดานภาษาซึ่งเปนภาวะของโลก ในประเทศไทยมี 15 กลุมที่ใกลสูญสิ้นทาง
ภาษา โดยสาเหตุเกิดจากโลกาภิวัฒน ระบบการศึกษา นโยบายการศึกษาดานภาษา และตามแนวชายแดน
ยิ่งเปนปญหามากขึ้น เกิดการถดถอยมากขึ้น และปญหาเรื่องอัตลักษณทางจิตวิญญาณ 

ปญหาของกลุมชาติพันธุ

1. การถดถอยและสูญเสียมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น

2. สูญเสียอัตลักษณความเปนตัวตนและความมั่นใจ

3. มีปญหาในการสื่อสารระดับลึก – มีปญหาการเขาไมถึง
บริการของรัฐดานตางๆ เกิดชองวางในการสื่อสารและ
ความขัดแยงทางวัฒนธรรม

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ํา ปญหา “การรูหนังสือ” (อาน
ไมออก เขียนไมไดตามท่ีควรจะเปน)

5. ปญหาความไมเทาเทียม คุณภาพชีวิตและความไมมั่นคง
ในชีวิต ปญหาสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน / สิทธิทางภาษา

หลายชุมชน / สังคมกลุมชาติพันธุอยูในภาวะวิกฤต

• ออนแอ ขาดอัตลักษณ ขาดความมั่นใจ พัฒนายาก

• ตอตานรุนแรง เกรงการครอบงําและสูญเสียอัตลักษณ
 

 

งานวิจัยชุมชนดานการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม

1. งานวิจัยพ้ืนฐาน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ/ปริมาณ

1.1 งานวิจัยเชิงสํารวจ เชิงโครงสราง และพรรณนา 

: สํารวจสถานการณทางภาษาและสังคม,  ระบบโครงสราง

ของภาษาในดานตางๆ

1.2 งานวิจัยระบบคิด โลกทัศน และองคความรู

ทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ : ภาษาและการสื่อสาร, ช่ือ

บุคคลและสถานที่,   ภูมิปญญาดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

ปา อาหาร สมุนไพร หัตถกรรม, วรรณกรรมมุขปาฐะ 

กลอน เพลง นิทานพื้นบาน
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ภาษาวัฒนธรรมไมไดรับการยอมรับจึงไมมีความสุขสบายใจ เกิดความไมเทาเทียม ชุมชนตางๆ ออนแอ

คนภายนอกมองวาพัฒนายาก เราจึงทํางานวิจัยพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนการศึกษาปจจัยตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน สํารวจ

โครงสรางของภาษาที่เกี่ยวกับกระบวนคิดโลกทัศน ความรูทองถิ่น ชื่อบุคคล สถานที่ ภูมิปญญาดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม ปา อาหาร สมุนไพร หัตถกรรม กลอนเพลง นิทานพื้นบาน งานลักษณะนี้นักวิจัยลงไป

ทํางานในชุมชน ชุมชนใหขอมูล ทํางานรวมกันตอไปเปนงานวิจัยและพัฒนา เปนงานวิจัยที่นักวิจัย

ทํางานรวมกับชุมชน โดยแบงเปนงานดานการพัฒนาภาษาทองถิ่นใหเปนมาตรฐานกอนพัฒนาระบบ

เขียนใหใชประโยชนได  สรางนักเขียนหรือวรรณกรรมเพ่ือสรางเสริมทางปญญา สรางพจนานุกรมฉบับ

นักวิจัยและฉบับชาวบาน   เมื่อมีเครื่องมือแลวก็จะนําไปสูการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงแบงเปน ศูนยการ

เรียนรูชุมชน เปนแหลงเผยแพรความรู การสื่อสารภาษาวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน มีการฟนฟูพืชพ้ืนบาน

ฟนฟูประเพณีตางๆ ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับปาศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของตอไป ซ่ึงผูสูงอายุมีความรูอยู

มากซึ่งสามารถรวบรวมและสรางขอมูล และบทเรียนตางๆ ได ในการทําวิจัยรวมกับชาวบานนั้น เราทําหนาที่

เปน Facilitator แนะนําวิธีการตางๆ ใหชาวบานและชาวบานก็สามารถทําออกมาไดดีมาก 

งานวิจัยชุมชนดานการฟนฟภูาษาและวัฒนธรรม (ตอ)

2. งานวิจัยและพัฒนา : การวิจัยปฏิบัติการแบบ
ชุมชนมสีวนรวม (นักวจัิยทํางานรวมกับชุมชน)

2.1 งานพัฒนาภาษาทองถิ่น ใหเปนมาตรฐาน เพื่อนําไปใช

ในการศึกษาและส่ือประเภทตางๆ ในพืน้ที่

การพัฒนาระบบเขียน (สรางใหม/ ปรับปรงุของเดิม/ เชื่อมโยง

สูอักษรด้ังเดิม) เพ่ือเปนเครื่องมือของการทํางาน

การสรางนักเขียนและวรรณกรรม/ หนังสืออานในภาษา

ทองถิน่ระดับตางๆ

การสรางพจนานุกรมและคําศัพทใหม (ฉบับวิชาการ ฉบับ

ชาวบาน)

การสรางหนังสือไวยากรณ
 

 

งานวิจัยชุมชนดานการฟนฟภูาษาและวัฒนธรรม (ตอ)

2.งานวิจัยและพฒันา (ตอ)

2.2 การสรางศูนยการเรียนรูชุมชน เพ่ือเปนแหลงของ

การเผยแพรความรูและสืบสานภาษา วัฒนธรรมและ

องคความรูทองถิ่นดานตางๆ เชน การฟนฟพูืชพื้นบาน

คลุม-คลา  กระวาน เรว, การฟนฟูประเพณี เชน พิธีกาตัก 

(กลุมชอง), ความรูเกี่ยวกับปา การรักษาและการใชประโยชน 

(แหลงอาหาร, สมนุไพร, เครื่องมือเครื่องใช) เชน ปาชมุชนโคก

คาวเปรียง(ญัฮกุร),  หมอพื้นบาน และสมุนไพร (โซ ทะวืง), 

‘ปาตง (กลอนพื้นบาน) อาหารทองถิ่นชอง กอง เขมร และ

มลายูปาตานี เปนตน

 

 

ภูมิปญญาพื้นบาน    สื่อการเรียนการสอน (เขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร)
 

 

นางตีเมาะ สะอะ (นักเลานิทาน)

คุณปูมะดิง ดอเลาะ (หมอชาวบาน)คุณยายบูงอ กาเส็ง (หมอตําแยดีเดน)

ฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในชายแดนใต

คุณปูเจะมะ เจะซู (อดีตนายหนัง)

 

วัฒนธรรมในเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่น ไมวาจะเปนกลอนพื้นบาน เพลงพ้ืนบาน ที่เต็มไปดวยคติ วิธีคิดที่

นาสนใจมากมาย ไดมีการศึกษารวบรวมโดยคนในพื้นที่ และเราแนะนําใหคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

ลองทําเรื่องเหลานี้ ผลที่ไดคือทําใหคนในทองถิ่นมีความสุขถึงแมวาจะอยูในสภาวการณที่ย่ําแยได 
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งานวิจัยชุมชนดานการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม (ตอ)

2.งานวิจัยและพัฒนา (การฟนฟูภาษาและอัตลักษณ

ทองถิ่นผานระบบโรงเรียน)

2.3 การสรางหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาทองถ่ิน

และภูมิปญญา ในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีของแตละกลุมชน (ญัฮ

กุร, ชอง, ละเวือะ เปนตน)

2.4 การสรางหลักสูตรการศึกษาภาคบงัคบัแบบทวิภาษา/

พหุภาษาในโรงเรียนและฝกอบรมครูชุมชนใหเปนผู

ถายทอดและพัฒนาการเรียนรูเยาวชนกลุมชาติพันธุ (ทวิ

ภาษาไทย-มลายู, ไทย-เขมร, ไทย-มอญ)

  โดยการสรางแผนการเรียนการสอน – ส่ือประกอบการ

เรียนการสอน – พัฒนากลวิธกีารสอน และฝกอบรมครู

ทองถ่ินและครูประจําการ

 

ในพ้ืนที่ภาคใตเรามีโครงการอยู 6-7 โครงการ
สิ่งที่ เราได รับ คือ มีความสุขจากการทํางานวิจัย
ทั้งชาวบานและตัวนักวิจัย จากงานวิจัยและพัฒนา
นอกจากจะเปนการสรางและรวบรวมองคความรูตางๆ
ยังนําไปสูการปฏิบัติและสรางภาษาใหเปนมาตรฐาน
เราไดเก็บรวบรวมความรู ซ่ึงนําไปสูระบบการศึกษา
โดยสรางหลักสูตรโดย บูรณาการภาษาเข าก ับ
การศึกษาและมีการบูรณาการดานอ่ืนๆ ดวย เชน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิชาภาษาทองถิ่น
กับภูมิปญญาทองถิ่น และอีกสวนหนึ่ง คือ จัดเปน
หลักสูตรภาคบังคับเลยวา ทวิภาษาหรือพหุภาษา
ซ่ึงใชภาษาทองถิ่นและภาษาราชการ โดยจัดตั้งแต
ระดับอนุบาลจนกระทั่งหมดระดับการศึกษาภาค
บังคับ ในหลักสูตรที่ทําก็มีการออกแบบหลักสูตรใหมมี
การสรางแผนการเรียนการสอน สรางสื่อจํานวนมาก
ใชเทคนิควิธีการผสมผสานความรูจากทองถิ่นกับ
ความรูสากล   ทําใหเกิดประโยชนมากมาย จากคํา
กลาวของครูศาสนา ทานบอกวาโครงการนี้สําคัญเปน
อยางยิ่ง  เพราะจะชวยกูศักดิ์ศรีของชาวมลายู 

สรุปในหลักการของงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษา
ในชุมชนก็คื อ  ชุมชนเปนฐานของงานวิ จัย เปน
Community-Base Research องคความรูจากงานวิจัย
จะเกิดจากความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรูจาก
ความรูเดิมในทองถิ่นและความรูจากสากลภายนอก
วิธีการที่ใช คือ การประชุมปฏิบัติการ แนะนําและ
ประยุกตใชใหเขากับทองถิ่น  

ชุ มชนนั บว า เป นแหล งความรู ที่ สํ าคั ญ
ผลการวิจัยก็เกิดประโยชนโดยตรงสูชุมชน  เปนการ
สรางพลังความเขมแข็งสูชุมชนอยางแทจริงและเปน
แนวทางการแกไขที ่ เ หมาะสมกับบริบทของ
ชุมชนคนในชุมชนพอใจ มีความสุข มีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนตนเอง และผลงานวิจัยที่ไดอาจจะ
สามารถนําไปประยุกตใชกับพ้ืนที่ อ่ืนๆ ได  ไปสู
สังคมระดับภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติได 

 

โครงการวิจัยปฏิบัติการโครงการวิจัยปฏิบัติการ

การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา

โดยใชภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเปนส่ือโดยใชภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อ

โครงการวิจัยปฏิบัติการโครงการวิจัยปฏิบัติการ

การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา

โดยใชภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเปนส่ือโดยใชภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อ

ปญหาภาษาและการศึกษา – วิกฤตอัตลักษณ ความไมเทาเทียม และปญหา

ความขัดแยงทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง 

 
 

สรุปหลักการของการวิจัยเพื่อฟนฟภูาษา

ในชุมชนชาติพันธุ

1. ชมุชนเปนฐานของการวิจัย (Community-Based 
Research)

2. องคความรูจากงานวิจัย เกิดจากความสามารถ

ในการเชื่อมโยงระหวาง ‘ความรูทองถิน่ท่ีมีอยูเดมิ’ 
กับ ‘ความรูสากลจากภายนอก’ (Known to 
Unknown)
“ใชวิธีการประชุมปฏบิัติการ” เพ่ือประยกุตใชแนวทาง

สากลกับความรูทองถ่ินโดยชุมชน  
 

ประโยชนของการทํางานวิจัยชุมชน
การวิจัยชุมชน - ชุมชนเปนแหลงของความรูที่
สําคัญ และแหลงของหัวของานวิจัย นักวิจัยชุมชนจะมี
งานวิจัยทํามากมาย

ผลของการวิจัยเกิดประโยชนโดยตรงกบัชุมชน เชน 
สรางพลังและความเขมแข็งแกชุมชน, แนวทางการแกไข
ปญหาเหมาะกับบริบททองถิ่น

คนในชุมชนมีความพึงพอใจและความสุขจากการมี
สวนรวมในการรักษาภาษาและภูมิปญญาทองถิ่นของตน 
หรือทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนของตน

คนที่เกี่ยวของลวนจะมีความปติยินดี และ
ผลงานวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่อ่ืนๆ 
ไปสูสังคมระดับภูมิภาค และระดับชาติ และ
นานาชาติ  
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การนําไปใชประโยชนในสังคม

1. การศกึษา (หลกัสูตร/วชิาใหม อันเกิดจากกระบวนการวิจัย)

2. หนวยงานภาครฐั/องคกรนานาชาติ/ (หนวยงาน

เอกชน)

3. การแกปญหาสังคม

การเสื่อมสลายของภาษา ภูมิปญญา อัตลักษณชุมชน

การศึกษาของชุมชนในบริบทสังคมไทย

 

การนําไปใชประโยชนในสังคมนั้น องคความรูที่
เราไดสามารถนําไปใชในการศึกษาไดในระดับตางๆ 
ในหนวยงานภาครัฐ องคกรนานาชาติ การศึกษาที่
เหมาะสมกําลังเปนปญหาทั่วโลกเพราะการเขาไมถึง
กลุมชาติพันธุ แกปญหาสังคมในเรื่องการเสื่อมสลาย
ทางปญญา และแกปญหาเรื่องการศึกษาของชุมชนน่ี
เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาเราสามารถเปนตนแบบ
ในภูมิภาคของเราได  เพราะฉะนั้น การเผยแพร
งานวิจัยชุมชนในแงมุมของเรา   เรากลาวถึงบทความ
วิชาการทั่วไป สารคดี บทความวิจัย ซ่ึงมหาวิทยาลัย
มหิดลเนนบทความวิจัยมาก   แตงานวิจัยทางภาษา
จะเขียนนอย โดยเราจะเนนผลผลิตที่ออกมาใน
รูปแบบหนังสือ สื่อ Internet พจนานุกรม หรือ Best 
Practices  มากกวาบทความวิ จัยสั้นๆ  ที่ลงให
นักวิชาการดวยกันอานอีกสวนหนึ่งในแงของการ
ผลักดันนโยบาย ตามจริงอยูในระหวางผลักดันใหเกิด
นโยบายทั้งสิ้น แตเร่ิมมองเห็นทางวาสามารถที่จะทําได 
ในภาคใตมีแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยกําหนดใหใชโครงการทวิภาษาเพื่อความ
สมานฉันท แตปญหายังมีอยูมาก มีการกําหนดจริงแต
เ ม่ื อ ใ ช จ ริ ง ยั ง ยุ ง ย า ก อ ยู ม า ก เ พ ร า ะ ป ญ ห า
นานาประการของพื้นที่   นโยบาย   ภาษาแหงชาติก็
เหมือนกันซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ  เราไมเคยมี
และเราไมเคยสนใจเรื่องภาษาทองถิ่น เพราใชแต
ภาษากลางเทานั้น แตในขณะนี้เราสามารถทําใหราง
นโยบายภาษาแหงชาติที่สนับสนุนการใชภาษาทองถิน่

 

การเผยแพรผลงานวิจัยชุมชน

1. บทความวิชาการเผยแพรท่ัวไป (โดยนักวิจัย หรือ

นักสื่อสารมวลชน สารคดรีูปแบบตางๆ)

2. บทความวิชาการเฉพาะสาขา

3. บทความวิจัย (แงมุมตางๆ จากการวจิัย)

4. ผลงานวิจัยในรูปแบบของ Best Practice หรือ Good 
Functioning Model
5. ผลงานวิจัยรูปหนังสือ ส่ือทางอินเตอรเน็ต 

พจนานุกรม และแผนที่ เชน การบันทึกรวบรวมขอมูลภาษา  

องคความรูดานการฟนฟูภาษาฯ, MAP/ Atlas of the Word’s 
Languages in Danger เปนตน

 
 

ผลงานวจิัยชุมชนเพ่ือผลักดันนโยบาย

1. แผนพัฒนาการศกึษาเขตพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดน

ภาคใต (กําหนดใหใชในการจัดการศึกษาแบบทวภิาษาฯ เพื่อความ

สมานฉนัท)

2. นโยบายภาษาแหงชาติ (การสนับสนุนสงเสริมการใชภาษา

ทองถ่ินในการศึกษาและส่ือมวลชนในพื้นท่ีฯ)

3. รวมมือกับองคกรแหงสหประชาชาติ UNESCO ในการ
รักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม อันเปน

มรดกของมนษุยชาติแกคนในยุคตอไป

4.รวมมอืกับองคกรสหประชาชาติ ไดแก UNESCO, UNICEF, 
SEAMEO ในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐานที่เหมาะสมแก

เยาวชนกลุมชาติพันธุตางๆ โดยใชภาษาทองถ่ินที่เปนภาษาแม

เปนฐานและเชื่อมโยงเขาสูภาษาราชการ/ภาษาประจําชาติและภาษา

อ่ืนๆ ในรูปแบบของการจัดการศกึษาแบบพหภุาษา (MTB 
MLE)   และการใชภาษาทองถิ่นในการสรางความรูเพ่ือการ
พัฒนาคน (MDG)  

ในการศึกษาและสื่อสารมวลชนในพื้นที่ไดโดยไดรับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีและตองทําแผนยุทธศาสตร
เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมสําหรับเยาวชนกลุมชาติพันธุโดยใชภาษา
ทองถิ่นเปนภาษาแม เปนฐานของการพัฒนาสมองและการเรียนรู และเชื่อมโยงสูภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ 
หรือภาษานานาชาติ เปนรูปแบบการจัดศึกษาแบบพหุภาษาซึ่งทั่วโลกกําลังหาแนวทางปฏิบัติอยู โดยงานที่
เราทดลองทําภาคใตและพ้ืนที่อีก 3-4 จังหวัด  ก็ถือวาเปนแนวทางหนึ่ง ทั้งหมดนี้ก็เปนงานวิจัยชุมชนที่
เกี่ยวกับดานภาษาในชุมชนกลุมชาติพันธุที่สามารถเชื่อมโยงชุมชนทองถิ่นสูระดับชาติและนานาชาติได
แตปญหาเยอะไมสามารถเขียน Paper ออกมาเปนจํานวนมากได เพราะเราตองทําหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน 
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ปญหาและอุปสรรค

ชุมชนเปน Lab มีชีวิต  มีการเคลื่อนไหว  ควบคุมยาก 

และมีปญหาที่ตองแกไขตลอดเวลา 

การประสานเครือขายภายนอกและภายในมี

ความสําคัญ เปนงานท่ีบูรณาการศาสตรและบุคคลท่ี

มีความหลากหลาย

การฝกอบรมเทคนิควธิีการเพื่อใหชุมชนสามารถ

ปฏิบัติเอง ไดงานในเชิงลึก แตใชเวลามาก

การประเมินคุณคาผลงานวิจัยชุมชน ยังไมเทาเทียม 

การสรางผลงานวิจัยเชิงวิชาการเฉพาะบุคคล

 

ชุมชนเปน Lab ที่ควบคุมยาก เปน Lab ที่มีชีวิต 
มีความขัดแยง  มีปญหาที่ตองแก ไขตลอดเวลา 
การประสานงานภายนอกและภายใน    มีความสําคัญ
เปนอยางมาก เพราะตองติดตอ สื่อสารกันตลอดเวลา 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว .) ก็สง
ผูเชี่ยวชาญไปประเมินผลงาน ซ่ึงผูมาประเมินไดบอก
ไววางานที่ทํานี้เกินในเรื่องของภาษา  ซ่ึงตามจริงเริ่ม
จากภาษา แตก็สามารถทําไดทุกจุดที่เราสามารถเขา
ไปชวยแกปญหาได   การฝกอบรมเทคนิควิธีการใช
เวลามาก และสวนสําคัญอีกประการตามที่อาจารย
สุทธิลักษณกลาวไว คือ  การประเมินคุณคาของ
ผลงานวิจัยชุมชนไมเทาเทียมกับการสรางผลงานเชิง
วิชาการ  ทําใหเกิดการบั่นทอนแนวทางการขับเคลื่อน
จึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนมาสนับสนุนใหคุณคากับ
งานวิจัย ซ่ึงดิฉันคิดวามหาวิทยาลัยมหิดลทํางานวิจัย
แบบนี้มากกวาที่อ่ืน  และเปนความโดดเดนที่นาภูมิใจ
เราควรแสดงความสามารถและใหคุณคากับการวิจัยชุมชน

 

แนวทางการขับเคล่ือนงานวิจัยชุมชน

มีนโยบายที่ชัดเจนสนับสนุนงานวิจัยชุมชน

ใหคุณคางานวิจัยเชิงพัฒนาชุมชน ที่ใหประโยชนตอสังคม

เชนเดียวกับงานวิจัยเชิงวิชาการ

นําเขาสูระบบการศึกษา การจัดเปนหลักสูตรหรือสอนเปน

รายวิชา

มีการเผยแพรผลงานวิจัยชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การจัด

ประชุมวิชาการ แสดงผลงานวิจัยโดยใหชุมชนมีสวนรวม, การ

นําเสนอบทความวชิาการ และรายงานผลการวิจยัในรูปแบบของ 

Good Functioning Model, Best Practice และ การจัดทํา
วารสารวิชาการเพ่ือการวิจัยชุมชน

การจัดหาทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสรางนักวิจัยภายนอก และ

สรางนักวิจัยจากชุมชน  
เราควรนําเขาสูระบบการศึกษาโดยการจัดหลักสูตร  ควรมีการเผยแพร แสดงผลงาน รายงานผลการวิจัยใน
รูปแบบ Good Function Model หรือ Best Practices  เพราะเปนสิ่งที่ตองการมากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  การจัดทําวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับงานดานนี้จะทําใหเกิดการขับเคลื่อน  และสวนสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การจัดหาทุนวิจัยเพ่ือสรางนักวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือทํางานวิจัยชุมชน 
เพราะการทําวิจัยดานชุมชนทําใหเกิดพลังเปนอยางมาก  เม่ือเกิดปญหาขึ้นก็เกิดการรวมมือกันในการ
แกปญหาของชุมชนเพราะเขาใจปญหาที่คลายคลึงกัน โดยผสมผสานความรูจากภายนอกเขาไปทําใหเกิด
องคความรูที่สําคัญ นับวาเปน “ปญญาของแผนดิน” ที่สําคัญ 
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ทิศทางงานวจิยัชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน 
 

   

  
 โดย ศาสตราจารยคลินิก นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร 

  อธิการบดี 
 

กราบเรียนทานศาสตราจารยประเวศ  วะสี  กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทีมรองอธิการบดี ทีมจัดเวที
การจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ “แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน”  และ
ทุกทานที่เขารวมเวทีในวันนี้  ขอบคุณที่พยายามจัดเวทีฯ เปนอยางดี การจัดครั้งน้ีนับวาเปนครั้งที่ 2      
ซ่ึงเกิดเปนรูปธรรมขึ้น  ตัวผมเองรูสึกซาบซึ้งและเห็นภาพวาสิ่งที่มหิดลมีคือทรัพยากรที่หาไดยาก        
มีคณาจารยอยู 3,700 คน  เปน Ph.D. 70%  มีงานวิจัยมาก  แตเราสามารถชวยชุมชนและประเทศได
เพียงเทานี้หรือ  และมี Impact อะไรที่ทําใหชุมชนสังคมประเทศไทยเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยมหิดล
อยางแทจริง  ในขณะที่ชุมชนมีทุนอยางมหาศาล เชน ทุนระบบนิเวศ ทุนมนุษย  ถาสามารถนํามารวมกัน
จนเกิดปฏิสัมพันธจะทําใหเกิดคุณคาอยางมาก และเปนการสรางพลังและศักยภาพในการสรางชุมชน
ทองถิ่น และประเทศอยางมหาศาล  ทุนทองถิ่นมีอยูมากมาย  การเขาไปในชุมชนของเราไมใชเขาไปใหที่
มากกวาสิ่งที่ชุมชนมีอยู  แตตองออนนอมที่จะเรียนรูจากชุมชน  การที่เขาไปแลวคิดวาชุมชนดอยมี
ความรูนอยน้ัน  จะทําใหเร่ืองของวิจัยชุมชนไมเกิดขึ้นในอนาคต  ตนทุนของชุมชนสังคม เปนสิ่งที่เรา
ตองเก็บรักษาไวและพัฒนาใหยั่งยืน  ไมมีประเทศไหนที่เกิดมาเปนประเทศมานานมาก  แลวไมมีความ
เปนประเทศเดิมหลงเหลืออยู แมแตประวัติศาสตรประเทศไทยก็ตองสรางตัวจากเลือดเน้ือของบรรพบุรุษ
มา ทุนทรัพยากรของประเทศไทยมีเหลืออยูมาก  ซ่ึงยังนําไปใชประโยชนไดไมเต็มที่ เพราะฉะนั้น       
ในสวนนี้มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งออกนอกระบบแลว  ควรมีการดําเนินการไปโดยใชประโยชนจาก
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ซ่ึงระบบภายในของมหิดลคอนขางนิ่งแลวเราจึงสามารถเดินตอไปในทิศทาง
ที่เราวางแผนไวได  และการที่มหิดลประกาศที่จะเปนมหาวิทยาลัย World Class  คือมหาวิทยาลัย
มาตรฐานระดับโลก เราสามารถที่จะ Apply มาตรฐานมาใชกับ Local และ Community ของประเทศ
เหลานั้นได  แตไมใชการที่ดําเนินไปโดยอยูในสังคมภายนอกแลวไมรูวาสังคมและประเทศเปนอยางไร  
การเปน World Class จริงๆ คือเราตองสนับสนุนวิจัยชุมชน 100% ถาเรารวมมือกันทําใหเห็นถึงศักยภาพ  
เห็นถึงการทํางานของบุคลากรของมหิดล  โดยจากที่เคยคุยกับสภามาหาวิทยาลัยเสมอวาทําไมมหิดล  
ไมจัดการเรื่องงานวิจัยซ่ึงมีนโยบายในเรื่องของการมี Impact ตอสังคม ซ่ึงความเปนจริงน้ันมหิดลก็มีการ
ดําเนินการมามาก จากที่ผมไดไปทํา PA กับสวนงาน 3 ครั้ง เห็นไดวาในมหิดลมีขอมูลความรู        
อยางมากมายมหาศาล ไดแก ความรูทางดานภาษา ดานประชากร ซ่ึงขอมูลบางอยางนับไดวาเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ  ดังน้ัน ถามีการจัดการตอยอดความรูที่ดี จะสามารถผลักดันจนเกิดนโยบาย
ใหมๆ ใหกับประเทศได ซ่ึงมหิดลจะเสมือนเปนแกนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ       
การผลักดันใหเกิดการพัฒนาไดสวนหนึ่งมาจากการวิจัยชุมชน ดังน้ัน วันน้ีผมดีใจที่ไดเห็นการจัด
งานวิจัยชุมชน เพ่ือปญญาของแผนดิน  โดยการพัฒนาชุมชนนั้นควรจะเริ่มจากการพัฒนาชุมชนรอบขาง 
เชน เขตพุทธมณฑล ดังน้ัน ผมขอสรุปวาพวกเราควรมีความพรอมในการดําเนินงานวิจัยชุมชน         
ซ่ึงในชวงบายพวกเราจะไดคุยกันเพ่ือวางแผนการดําเนินการในเรื่องน้ี เพ่ือจะไดชวยชุมชน สังคม 
ประเทศชาติไดอยางเต็มที่ 
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นําเสนอตวัอยาง “ราง” แผนพัฒนางานวิจยัชุมชน
เพื่อปญญาของแผนดิน  

   

  
 โดย รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน 

  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
  ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน 
ชวงบายเราจะไดแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุมอยางเต็มที่ วาอนาคตของงานวิจัยชุมชนของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจะดําเนินไปในลักษณะใด ซ่ึงในชวงนี้จะขอใชเวลาประมาณไมเกินครึ่งชั่วโมง 
เพ่ือนําเสนอสิ่งที่คิดวาจะชวยเปนตัวอยางของการสรางแผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน 
เพ่ือใหพวกเราซึ่งมีประสบการณตรงไดชวยกันใหความคิดเห็นแผนพัฒนางานวิจัยชุมชนออกมา และชวย
ผลักดันนําไปสูงานวิจัยชุมชนที่เปนประโยชนตอสังคม 

 
ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 

บรรยากาศการระดมความคิดเห็นในชวงบาย  อยากใหเปนบรรยากาศการคุยกันในฐานะนักวิจัย
คนมหิดลที่ทําเรื่องวิจัยชุมชน  ดังนั้นตัวผม  รองศาสตราจารยดวงพร  และทีมวิทยากรประจํากลุมยอย  
จึงเปนเสมือนสวนหนึ่งของชุมชนนักวิชาการในงานนี้  โดยทําหนาที่จัดเวทีใหเพ่ือใหเกิดการคุยกันของ
กลุมคนนักวิจัย เพ่ือรวบรวมประสบการณของนักวิจัยแตละสวนงาน วาทําอยางไรใหเกิดการสะทอนการ
เปน Wisdom of the Land ของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยนําการวิจัยชุมชนมาขับเคลื่อนในลักษณะไหน
ไดบาง ซ่ึงสวนนี้ ทานอธิการบดี  ทานศาสตราจารยประเวศ  ทานรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ  ไดทราบดีวานโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องน้ีเปนอยางไร แตสวนหนึ่งที่อยาก
ใหผูที่ทํางานดานนี้โดยเฉพาะ  ไดชวยกันคิดจะเปนอยางไร  ดังน้ัน บรรยากาศตอนบายอยากใหเปนการ
คุยกันในกลุม   เพ่ือรวมกันเสนอขอคิดเห็นของการที่จะดําเนินเรื่องนี้ไปขางหนา 
 
รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน 

สําหรับชวงการระดมความเห็นในกลุม แบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน  สวนที่ 1 คือแนวคิดเกี่ยวกับ
งานวิจัยชุมชน  ซ่ึงเปนการสรุปรวมแนวคิดจากเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการ
วิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” เม่ือวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 
2552  ของ ศาสตราจารยวิจารณ พานิช เปนหลัก   ซ่ึงไดใหแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยชุมชนไวคอนขาง
ชัดเจนมาก  จึงไดนํามาสรุปเพ่ือใหเกิดความเขาใจกอนที่จะเขาประชุมกลุมตอคําวา “วิจัยชุมชน”          
ที่ตรงกัน   สวนที่ 2  เปนการนําเสนอ “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน  
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สวนที่ 1  แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัยชุมชน  
สําหรับการบรรยายจากทานศาสตราจารยประเวศ และการนําเสนอของวิทยากรแตละทานใน  

ชวงเชา ทําใหเราเขาใจเรื่องของงานวิจัยชุมชนไดมากขึ้น  และจากที่ศาสตราจารยวิจารณ  ไดเคยพูดไว
แลววา งานวิจัยชุมชนมีอยู 2 ลักษณะ  ลักษณะที่หนึ่งจะคลายๆ กับที่ทานวิทยากรแตละทานไดบรรยาย
ในชวงเชา คือ การที่ชาวบานหรือชุมชนตั้งโจทยงานวิจัยเอง และนักวิชาการจะทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยง    
โดยการดําเนินการจะเนนการพัฒนา การแกปญหา แตไมไดเปนการเนนการวิจัย  โดยนักวิจัยหรือ
นักวิชาการ สวนงานวิจัยชุมชนลักษณะที่สอง  ซ่ึงเม่ือชวงเชาศาสตราจารยประเวศไดกลาวไววาเปน
งานวิจัยชุมชนแบบเดิม คือ นักวิจัยเขาไปในชุมชน ไปวิจัยที่ชุมชนจากความสนใจของนักวิจัยเอง        
ซ่ึงอาจจะมีการคืนความรูกลับคืนใหกับชาวบานหรือไมมีก็ได  ซ่ึงงานวิจัยชุมชนทั้งสองลักษณะนี้ 
ศาสตราจารยวิจารณ ไดกลาวไววา ถานํามารวมกันไดจะเปนสิ่งที่ดีที่จะยิ่งทําใหงานวิจัยชุมชนมี
ประโยชนมากขึ้น  และทานอธิการบดีก็ไดกลาวในชวงเชาไวดวยวา ถางานวิจัยชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ     
มารวมกันได  ก็จะทําใหชุมชนสามารถเกิดการพัฒนาและแกปญหาไดจากนักวิจัยและชาวบานในชุมชน
น้ันๆ  นอกจากนี้ ศาสตราจารยวิจารณไดกลาวไววาการทําวิจัยชุมชน ควรเนนที่ชาวบานเปนสําคัญ     
ใหชาวบานหรือชุมชนเปนผูเลือกโจทย และใหคนในชุมชนเปนสวนหน่ึงในทีมทําวิจัย และงานวิจัยชุมชน 
จะนําไปสูการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตการใชชีวิตในชุมชน  ซ่ึงศาสตราจารยวิจารณ ใชคําแทนวา 
ทรัพยากร   สําหรับการวิจัยชุมชนนั้น เปนการที่ชุมชนลงทุนทําวิจัยเพ่ือแกปญหาของตนเองโดยที่ไม
จําเปนตองรอบุคคลภายนอกเขาไปทํา   ซ่ึงการวิจัยชุมชนในลักษณะนี้จะไดงานวิจัยชุมชนที่เกิดขึ้นจาก
ชุมชนเอง  โดยในการบรรยายจากทานวิทยากรในชวงเชา ทั้งจากศาสตราจารยสุวิไล และรองศาสตราจารย
เบญจา  ที่ไดกลาวไววามีบุคคลในชุมชนติดตอมาวาเกิดปญหาในชุมชนที่ตองทําวิจัย  ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาจากชุมชน  ศาสตราจารยวิจารณไดกลาววา  ในมหาวิทยาลัยคนทําวิจัยชุมชนกับฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัย  จะตองมีการจัดระบบเพื่อเกื้อหนุนและผลักดันใหงานวิจัยชุมชนดําเนินไปในทางที่ดีขึ้น      
มีคุณคาตอสังคมมากขึ้นและมีประโยชนตอผูทํางานดวย เพราะจากการที่คนทําวิจัยชุมชนนั้น เกิดจาก
ความชอบสวนตัว ทําเพราะมีความสุข และถาจะใหสมบูรณมากขึ้น ทําอยางไรที่มหาวิทยาลัยจะจัดการ
บางสิ่งบางอยางใหเกิดแรงดึงดูดเชิงระบบ  จากที่ปจจุบันระบบการประเมินตําแหนงของบุคคล พิจารณา
จากผลงานวิชาการ หรือ Publication ซ่ึงเปนแนวการคิดจาก Impact Factor  โดย ศาสตราจารยวิจารณ 
ไดเสนอคําหนึ่งที่นาจะเชื่อมโยงกับงานวิจัยชุมชนได น่ันคือ Social Impact Factor และอยากจะเห็น
มหาวิทยาลัยมหิดลมีกองทัพพ่ีเลี้ยงที่มีความเขาใจ ความรู ความสามารถในงานวิจัยชุมชนอยางแทจริง 
ซ่ึงจะตองมีการระบุเปนภาระงานที่ชัดเจน  และใหบุคคลเหลานี้ไดมาพบปะกัน เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
เพ่ือกอใหเกิดประโยชนและตอยอดความรูกันไปเรื่อยๆ  ศาสตราจารยวิจารณเสนอวา นาจะมีการจัดการ
ความรูในระดับมหาวิทยาลัย มีองคกร มีการสรางระบบการบริหาร มีการเสริมทักษะ มีทุน และมีการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุงดวย  จากทั้งหมดนี้ เปนขอเสนอที่ศาสตราจารยวิจารณ ไดเคยกลาวไวในการ
สัมมนาวิจัยชุมชนเม่ือครั้งที่แลว และดิฉันไดนํามาบอกเลากันอีกครั้งเพ่ือเปนประโยชนแกผูเขารวมงาน
ในวันนี้ในการคิดกันในกลุม  และแนวคิดของอีกทานที่อยากที่จะนําเสนอ คือ จากรองศาสตราจารย
กาญจนา แกวเทพ อาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงอาจารยเคยเสนอไววางานวิจัยชุมชน เปน
การสรางคน สรางความรู และนําผลของความรูมาใชประโยชนกับคนไดโดยตรง เพราะงานวิจัยชุมชน 
เนนใหคนเขามามีสวนรวมในการกระบวนการ  ตั้งแตการคิด การตั้งคําถาม การวางแผน ทําวิจัยเพ่ือหา
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คําตอบอยางเปนระบบ และไดมีการเรียนรูการทําวิจัยที่เปนเชิงปฏิบัติงานจริง  ดังนั้นงานวิจัยจะเปนใน
ลักษณะของ Action Research อยางชัดเจน  นําไปสูการแกปญหาของชุมชนเอง และที่สําคัญงานวิจัย
ชุมชนไมไดเนนที่ผลงาน  แตเนนที่กระบวนการ ซ่ึงคลายๆ กับที่อาจารยสุทธิลักษณ ไดกลาวไปแลววา 
กระบวนการตางๆ มีความสําคัญที่ทําใหเกิดงานวิจัยชุมชน ดังน้ันงานวิจัยชุมชนจึงเปนการเนนที่ตัว
กระบวนการมากกวาผลลัพธหรือ Output และทั้งหมดนี้เปนความรูที่เกี่ยวกับงานวิจัยชุมชน 
 

สวนที่ 2  “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน 
แผนยุทธศาสตรงานวิจัยชุมชน  ที่ทีมไดชวยกันราง ซ่ึงยังไมมีความสมบูรณ  จึงอยากใหทุกทาน

ชวยกันตอเติม แกไขปรับปรุง  โดยมี 3 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่หน่ึง คือ การสรางสรรคงานวิจัยชุมชนใหเกิดขึ้น และเม่ือเกิดงานวิจัยชุมชนขึ้นแลว 

ยุทธศาสตรที่สอง เปนการเนนเรื่องของการจัดการความรูจากผลงานเหลานั้น เนนเรื่องของการสื่อสาร
ขยายผลจากผลงานวิจัยและเนนเรื่องของการขับเคลื่อนสูสาธารณะ และยุทธศาสตรที่สาม คือ 
ยุทธศาสตรที่วาดวยกลไกการบริหารจัดการสนับสนุนการวิ จัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล            
จากยุทธศาสตรทั้ง 3 ขอ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสรรคงานวิจัยชมุชนเพื่อการพัฒนาสังคม  
 

เปาประสงคที่ 1 
คณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการวิจัยรวมกับชุมชน บูรณาการความรูและภูมิปญญา 

ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีทั้งจากภายในและนอกชุมชน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพชุมชน ในการ
แกปญหาและพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ซ่ึงรวมทั้งการเสริมสรางสุขภาวะ    
 

เปาประสงคที่ 2 
มีการสรางสรรคงานวิจัยชุมชนรวมกันระหวางคณะ/สถาบัน ในลักษณะการบูรณาการความรู 

สรางองคความรูเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ เพ่ือสามารถแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
แบบรอบดาน 
 

เปาประสงคที่ 3 
คณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการวิจัยชุมชนใหสะทอนสูภารกิจและการดําเนินงาน

ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดการการศึกษา การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
 

กลยุทธ 
1.1 พัฒนาแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรการวิจัยชุมชนเพื่อเปนกรอบพัฒนาการวิจัยให
ครอบคลุมประเด็นการวิจัยหลากหลายของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  
1.2 มีการสนับสนุนงานวิจัยชุมชนในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สถาบัน 
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1.3 เครือขายการวิจัยชุมชนโดยมหาวิทยาลัยกับชุมชน และหนวยงานในมหาวิทยาลัยกับชุมชน   
ไดพัฒนาการวิจัยใหเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน บริการทางวิชาการ และภารกิจตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยไปตามความพรอม 

 

ตัวชี้วัด 
1.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการเชิงยุทธศาสตรที่หนวยงานใชเปนแนวนโยบาย และ
แนวทางดําเนินการตอไป 
1.2 รอยละหรือจํานวนการแกปญหาได  หรือรอยละของการวิจัยชุมชนที่สามารถดําเนินการให
เกิดผลลัพธตามที่ตองการรวมกัน 
1.3 จํานวนพื้นที่/ชุมชนและเครือขายการวิจัยชุมชนที่สามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรู 
1.4 จํานวนนกัศึกษา บุคลากร ผูนําชุมชน  หนวยงาน/องคกร และเครือขายรวมงานวิจัยชุมชน 
1.5 จํานวนกิจกรรม สื่อ กรณีศึกษา และโครงการการเรียนการสอนที่สืบเนื่องโดยการนําเอาผล
จากการวิจัยมาดําเนินการ 

 
ยุทธศาสตรที่ 2  การจัดการความรู สื่อสารขยายผล และขับเคลื่อนสูสาธารณะ 
 

เปาประสงคที่ 1 
มีการบูรณาการความรู การสะสมเพิ่มพูนความรู ความเชี่ยวชาญ ผสมผสานไปกับการปฏิบัติ 

เปนองคความรูดานวิจัยชุมชน  ที่รวมกันสรางขึ้นบนฐานความเปนจริง ภายใตเง่ือนไขแวดลอมของ
สังคมไทย 
 

เปาประสงคที่ 2 
ชุมชนผูรวมวิจัยใชงานวิจัยในการขับเคลื่อนชุมชน เกิดการสื่อสารสาธารณะ ถายทอดและขยายผล  

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรความรู และการนําความรูไปปรับใชอยางกวางขวาง    
 

กลยุทธ  
2.1 พัฒนาเครือขายเชิงวิชาการแนววิจัยชุมชนเพ่ือการจัดการความรูอยางมีสวนรวม เกิดชุด
โครงการวิจัยและเครือขายการวิจัยชุมชน สนับสนุนการวิจัยชุมชนที่นําไปสูนโยบายสาธารณะ 
2.2 พัฒนาเครือขายชุมชนผูปฏิบัติ CoPs (Community of Practice) ใหไดถอดบทเรียนและ
ยกระดับการพัฒนาตนเองขึ้นเปนกลุมเรียนรูการปฏิบัติที่เขมแข็งตามความพรอม สามารถนําเอา
การวิจัยชุมชนเขาสูการพัฒนางานและการวิจัยไดมากขึ้นเปนลําดับ 
2.3 พัฒนาแหลงการเผยแพร และสื่อสารเรียนรู บริการทางวิชาการแกสาธารณะทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
2.4 เวทีนโยบายสาธารณะที่รวมกันจัดโดยมหาวิทยาลัย เครือขายชุมชน สื่อมวลชน นักวิชาการ 
และภาคประชาชน เพ่ือนําเสนอประเด็นเชิงนโยบายตอสาธารณะในระดับตางๆ 
2.5 พัฒนารูปแบบเวทีเคลื่อนไหวพลังชุมชนทางความรู ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/
สถาบัน  
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2.6 พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบสนับสนุนขอมูลขาวสารความรูที่สะดวก รวดเร็ว และ
กวางขวางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัด  
2.1 จํานวนโครงการวิจัยชุมชนหรือชุดโครงการวิจัยชุมชนที่พัฒนารวมกันของเครือขายวิจัยชุมชน 
2.2 จํานวนความหลากหลายและรอยละของเครือขายวิทยากรกระบวนการเพื่อถอดบทเรียนเสริม
ศักยภาพกลุม CoPs และขับเคลื่อนการปฏิบัติที่กระจายไปตามสาขาวิชาการและกระจายไปในเชิง
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพื้นที่ตางๆ 
2.3 จํานวนแผนงานกิจกรรม โครงการวิจัย การวิจัยจากงานประจํา (R2R) กิจกรรมการถอด
บทเรียน เวทีเรียนรูที่ดําเนินการโดยกลุม/ชุมชนผูปฏิบัติสาขาตางๆ   
2.4 จํานวนสื่อเอกสาร หนังสือ ตํารา/จํานวนครั้งการเผยแพรสื่อสารการเรียนรูกับสาธารณะ       
ตามวิธีการและชองทางตางๆ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ    
2.5 จํานวนเรื่องและรายการของขอมูลที่จัดเก็บในเว็บหรืออินเทอรเน็ต  ใหผูสนใจเขาถึงและใช
ประโยชนได 
2.6 มีชองทางการสื่อสารที่ประชาคมคนมหิดลเขาถึงไดอยางไมจํากัด เชน IPTV  เว็บเพจ และ     
เว็บบลอกของหนวยงานหรือบุคลากร เปนตน เปนสื่อการเรียนรูกิจกรรมและบทเรียนที่เกิดขึ้น           
ในเครือขายวิจัยชุมชน 
2.7 มีการพัฒนาวารสาร-สิ่งตีพิมพ เพ่ือเผยแพรงานวิชาการการวิจัยชุมชนที่มีคุณภาพ 
2.8 มีสถานที่หรือศูนยเปนแหลงจัดการเรียนรูการวิจัยชุมชน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ของแผนดินแกกลุมเปาหมายระดับประเทศและนานาชาติ 

 
ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนากลไกการบริหารจัดการ และปจจยัสนบัสนุนการวจิัยชุมชน 
 

เปาประสงคที่ 1   
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ที่มุงสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน

การสรางสรรคงานวิจัยชุมชน  
 

เปาประสงคที่ 2  
มีการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาการงานวิจัยชุมชน   

 

เปาประสงคที่ 3   
มีการพัฒนาองคกรบริหารจัดการ ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในระดับตางๆ เพ่ือเรียนรูจากการ

แกปญหาและเกิดกลไกบริหารจัดการที่เปนองคกรเรียนรู 
 

กลยุทธ 
1.1 จัดตั้งหนวยงานรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยชุมชนที่เปนรูปธรรม 
1.2 จัดระบบการบริหารที่จะเกื้อหนุน และดึงดูดใหนักวิจัยทํางานวิจัยชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา 
และความซับซอนยุงยากทางการปฏิบัติ 
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1.3 พัฒนาเครือขายเชิงวิชาการ เพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนางานวิจัยชุมชน อยางมีสวนรวม  
 

ตัวชี้วัด 
3.1 มีหนวยงานบริหารจัดการงานวิจัยชุมชน 
3.2 มีเกณฑวัดคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณา Social Impact Factor   
3.3 มีเครือขายความรวมมือรวมมือภายในมหาวิทยาลัย และเครือขายความรวมมือกับภายนอก  
บุคคล กลุม สถาบัน และชุมชน เปนกลไกการบริหาร 

 

ดังน้ันขอใหขอมูลไวแคน้ี  เพราะตองการใหกลุมไดใชเวลากันอยางเต็มที่  เพ่ือชวยกันทําใหแผน
ยุทธศาสตรมีความสมบูรณมากขึ้น  และมีอีกประเด็นที่อยากใหในกลุมพิจารณา คือ วิสัยทัศนของ
งานวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล วาแนวทางขางหนาของงานวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยควรเปน
อยางไร 
 
ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 

สําหรับแนวทางที่จะชวยกันคิด  สวนหนึ่งมาจากการรวมกันคิดของทีมและผูเขารวมประชุม      
ในวันนี้  อีกสวนหนึ่งควรจะมีนักวิจัยชุมชนที่ริเร่ิมทําในเชิงวิชาการ เพราะถาเปนแนวทางที่ผานมา    
การวิจัยจะทําจากประสบการณ  ซ่ึงบางครั้งอาจจะไมถูกนํามาเปนงานวิจัยที่เปนงานวิชาการได          
งานวิจัยที่ดีและมีประโยชนจะสามารถชวยลดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ใหชุมชนที่มีการ
ปฏิบัติการทําวิจัยเกิดประสบการณที่ดี  โดยไมตองรอใหเกิดวิกฤติปญหากอน ซ่ึงงานวิจัยที่ดีจะทําใหคน
มีประสบการณทางสังคมและตัดสินใจไดดีขึ้น เราสามารถพบแนวทางการดําเนินการของนักวิจัยชุมชน
เปน 3 ขั้น คือ ขั้นการพัฒนาประเด็นและสรางโจทยการวิจัย 
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ผลการระดมความคิดเห็นจัดทํา “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญา
ของแผนดิน ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล 

   

  
  

ในชวงบายของการระดมความคิดเห็นจัดทํา “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล   ไดมีการแบงกลุมผูเขารวมเสวนาฯ เปนกลุมยอย 4 กลุม กลุมละประมาณ 10-    
13 ทาน  โดยมีวิทยากรประจํากลุม กลุมละ 1 ทาน   ที่ทําหนาที่ใหขอแนะนําการทํางานของกลุม และ
ตอบขอสงสัยกรณีมีขอซักถาม  จุดมุงหมายของการทํางานกลุมคือ ระดมความคิด แลกเปลี่ยนบทเรียน 
เรียนรูองคกร วิเคราะห “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล     
แลวสะทอนออกมาเปนประเด็นความคิดเห็น 

โดยแตละกลุมเลือกผูดําเนินการคุยระดมความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ เลือกผูจดบันทึก 
และเลือกผูนําเสนอเพ่ือนําเสนอผลการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมเวทีทั้งหมด       
ดวยการนําเสนอโดย Flip Chart/PowerPoint/เลาถายทอดตามความถนัด ซ่ึงมีผลการแบงกลุมระดม
ความคิดเห็นเพ่ือนําเสนอประเด็นความคิดเห็นจัดทํา “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของ
แผนดิน ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล  ดังน้ี 
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กลุม 1 
 

 
ประเด็นจากการระดมความคิดเห็นในกลุม 

1. โดยจากความเปนจริงแลวแตละสวนงาน มีนักวิจัยที่ทําวิจัยของตนเองอยูแลว แตไมเคยทําความ
รูจักหรือเชื่อมเครือขายกัน ดังน้ัน ทางมหาวิทยาลัยควรสรางศูนยกลางที่ใหนักวิจัยแตละสวนงาน 
มาแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เพ่ือใหสามารถใชทรัพยากรและโอกาสรวมกันได 

2. การสราง Student Leadership คือการสรางความเปนผูนําใหกับนักศึกษา โดยการพานักศึกษา
ออกไปเรียนรูกับชาวบาน จะทําใหนักศึกษาเขาใจและเห็นอกเห็นใจชาวบานมากขึ้น 

3. การทํางานรวมกับชาวบาน จะสงผลตอการรวมมือกันทางการปกปองทรัพยสินทางปญญา เชน 
คณะเภสัชศาสตร  ที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องยา เร่ืองสมุนไพร ควรที่จะไปชวยคิดชวยทํากับชาวบาน 

4. Perception กับชุมชน ซ่ึงบุคคลภายในมหิดลถือวามีสิ่งน้ีกับชุมชนคอนขางมาก ทําใหสามารถ
เขาใจชาวบานและมองเห็นสภาพความเปนจริงของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

5. การทําใหเกิดการวิจัยชุมชนที่แข็งแกรงไดน้ัน  ควรมีการผลักดันและสงเสริมจากผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย 

6. ควรคํานึงถึงการสรางแรงจูงใจในการทําวิจัย 
7. ใหมีการคิด Social Impact Factor ของงานวิจัยชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
8. การวิจัยชุมชนเปนการขามศาสตร โดยสําหรับการทํางานวิจัยรวมกับชุมชนจะมี 2 ลักษณะ คือ 

ชุมชนเขาหานักวิจัย และนักวิจัยเขาหาชุมชน ซ่ึงที่ผานมายังไมมีชองทางในการเชื่อมโยง 
9. มหาวิทยาลัยควรมีการนําเสนอจุดเดนของแตละสวนงาน วาสวนงานใดมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง

ใดบาง  ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการชวยสงเสริมสําหรับการทํางานวิจัยได 
10. มหาวิทยาลัยควรที่จะเชิดชูกิจกรรมเพื่อชุมชนใหเปน CSR ขององคกร 
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กลุม 2 
 

ประเด็นจากการระดมความคิดเห็นในกลุม  แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1  การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน (Share Vision) ของแตละคนในมุมมองเกี่ยวกับการวิจัยชุมชนวา  

ในอนาคตจะมุงเปาประสงคไปที่จุดใด  
สวนที่ 2  การดําเนินการตามหลักยุทธศาสตร  คือการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการทํางานวิจัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยยึดยุทธศาสตรแตละขอมาชวยเปน
หลักการในการคิด และเพ่ิมเติมบางสวนเขาไปไดอยางไร 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะตางๆ 
 
 

สวนที่ 1  การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน (Share Vision)  

ถือวาเปนสวนสําคัญในการพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยชุมชน เพ่ือนําไปสูการเปนผูนําทางการ
วิจัยชุมชนใหไดภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยเปนสวนของ Vision แตรองศาสตราจารยสมชาติ 
ไดกลาวไววา “เรายังสามารถขยายความลงสู Definition ได”  ซ่ึงในสวนของการที่จะเปนผูนําดานการ
วิจัยชุมชน ควรที่จะเขาถึงชุมชน และทํางานไดกับชุมชนทุกระดับ ตั้งแตชุมชนขนาดเล็ก ชุมชน
ระดับประเทศ จนถึงชุมชนระดับนานาชาติ  โดยในสวนนี้สมาชิกในกลุมไดรวมกันสรางแนวคิดที่วา    
การวิจัยชุมชนในสวนของผูนําดานการวิจัยชุมชนที่จะทําใหเกิดผลลัพธ ขอเสนอเชิงนโยบาย และการ
นําไปใช จะทําใหเปนแบบ Local Impact คือ เกิดผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนระดับประเทศ แตเปน 
International Recognition คือสามารถเปนที่ยอมรับ ถูกนําไปประยุกตใชและนําเสนอในระดับนานาชาติได 
ซ่ึงผลงานที่เกิดขึ้นอาจจะอยูในรูปแบบของ Publication หรือในรูปแบบของสื่อตางๆ เชน รายงาน 
หนังสือ บทความ  สื่อมีเดียตางๆ เปนตน โดยการที่จะถูกยอมรับในระดับนานาชาติไดน้ัน ผลงานจะตอง
อยูในรูปแบบที่ชาวตางชาติสามารถเขาใจได 

 
สวนที่ 2  การดําเนินการตามหลักยุทธศาสตร   

การดําเนินหลักตามยุทธศาสตร  แบงเปน 3 สวน ไดแก  
1. การสงเสริมเพ่ือชวยใหเกิดงานวิจัยชุมชนในระดับสวนงานตางๆ ใหมากขึ้น   
2. การเชื่อมโยงหรือการบูรณาการจากหลากหลายศาสตรใหรวมกันทําวิจัยชุมชน   
3. การขยายผลการวิจัยไปสูการบริการ การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรมตางๆ ได โดยจาก

โจทยของการวิจัยชุมชนในวันน้ีสามารถแบงเปน 2 แนวทาง คือ การดําเนินกระบวนการตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังที่ศาสตราจารยประเวศ วะสี  ไดกลาวไวในเรื่องของการแกจน  และการดําเนิน
ตามหลักการที่เปนความสนใจของนักวิจัยชุมชนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแตละพ้ืนที่ สําหรับภายในกลุมได
ใหความสําคัญของพ้ืนที่ในสวนของจังหวัดนครปฐม 
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สวนที่ 3  ขอเสนอแนะตางๆ 

1. การพัฒนาเครือขาย โดยใหมหาวิทยาลัยมหิดลไปเชื่อมโยงกับหนวยงานระดับชุมชน 
หนวยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกษาอื่นๆ และภาคประชาสังคม แมวาบางกลุมของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จะมีการเชื่อมโยงกับภายนอกบางแลว แตการพัฒนาเครือขายนั้น ควรเปนไปอยางชัดเจนมากขึ้น 

2.  การตกผลึกเปนกระบวนการจัดการความรู เพ่ือสื่อสารใหกับสังคม จากที่เคยใช
เทคโนโลยีในเรื่องของเว็บบล็อก หรือเว็บเพ็จตางๆ ก็ควรมีเร่ืองของ Social Network ดวย เชน       
facebook เปนตน  แตสวนที่จะเปนตัวชวยในการเชื่อมโยงกับชุมชนไดดี คือ วิทยุชุมชน ทั้งในสวนระดับ
จังหวัด ระดับของตําบล และระดับสวนยอย  ทําอยางไรที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้ไปสูการวิจัยชุมชน แตผูที่
จะใหขอมูลเรื่องการสื่อสารนั้น ควรเปนบุคคลในชุมชน โดยกระบวนการเหลานี้มี Best Practice เกิดขึ้น
มากมาย ดังนั้นเราควรศึกษาและนําไปตอยอด  สําหรับการจัดการความรูน้ัน นอกจากจะมีกระบวนการ
ดําเนินงานโดยผานทางเทคโนโลยี ก็ควรทําในรูปแบบของสื่อตีพิมพ เพ่ือกระจายความรูไปยังชุมชนได
อีกชองทางหนึ่ง 

ปจจัยสนับสนุน 
การวิจัยชุมชนจะใหเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติไดน้ัน  ควรจะเพิ่มในสวนของการผลักดัน

กระบวนการผลิต เชน บทความภาษาอังกฤษ บทความ สื่อมีเดีย เปนตน  ดังนั้น ทักษะการผลิตผลงาน
ในรูปแบบน้ี  ถือวาเปนสิ่งที่จําเปนและตองใหความสําคัญ  

กระบวนการผลิตในสวนของ Social Impact Factor เชน การผลิตเว็บบล็อก ควรมีกําหนด
ตัวชี้วัดสําหรับผูที่มีสวนเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงวิชาการหรือ Career Path ได โดย        
สิ่งเหลานี้จะตองผลักดันในเชิงนโยบาย  นอกจากนี้ ควรมีการสงเสริมใหสรางพื้นฐานความเขาใจในการ
วิจัยชุมชน  จากที่มีในรูปแบบของการจัดเวทีฯ แลว ควรมีการสรางคูมือวิจัยชุมชน การสรางนักวิจัย
ทองถิ่น  ซ่ึงจะตองนําเรื่องของฐานขอมูลมารวมดวย และควรมีศูนยประสานงาน เพ่ือการสื่อสารสราง
ความเขาใจใหกับบุคคลภายในและภายนอก 

ขอสังเกตรางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 
1. ไมมีการเชื่อมโยงระหวางเปาหมายกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2. ตัวชี้วัด เนนลักษณะเชิงโครงการ ยังไมมีการวัดในลักษณะของผลสําเร็จ โดยปจจุบันเปนแบบ

ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ ที่เปน Output-Outcome ซ่ึงควรเนนเรื่องอัตราสวน (รอยละ)  
3. สําหรับยุทธศาสตรที่ 1 เปาหมายที่ 3 เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตดานการบริการ อาจจะนําไปรวมไว

ในเปาหมายที่ 2 หรือ 3 ได 
4. ควรมีการเพิ่มเติมยุทธศาสตรที่ชัดเจน ในเรื่องของการการยกประเด็น การสรางการยอมรับ

เกี่ยวกับการวิจัยชุมชน ใหประชาคมเขาใจและยอมรับมากขึ้นได 
 
 



เวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน” 39 

กลุม 3 
 

วิธีคดิ 
1. ไมคิดแทนชาวบาน 
2. โครงสรางงานวิจัยชุมชนเชือ่มโยงกับฝายวิจัยของมหาวิทยาลยั 
3. โครงสรางงานวิจัยชุมชนเชือ่มโยงกับเกณฑผลงานวิชาการ (Social Impact Factor) 

เพิ่มเติมจากนิยาม/ความหมายของคําวา วิจัยชุมชน 
1. ควรเนนเรื่องของการใหชาวบานทําวิจัยดวยตนเอง 
2. นักวิจัยควรเขาไปวิจัยชุมชนเพ่ือทําความเขาใจชุมชน กอนที่นักวิจัยจะตั้งโจทย 

ขอเสนอแนะ 
1. มีกองทัพพ่ีเลี้ยง คือ กลุมคนกลุมหน่ึงที่ฝกขึ้นมาเปน Facilitator  มี Job description มีตัวชี้วัดวา

บุคคลเหลานี้ทํางานไดดี  มีผลงาน 
2. ใหเจอกันทุกเดือนเพ่ือมี Face to Face Sharing และนําขอสรุปความรู Do and Don’t ใสเขาไปดวย 

แลวตีความดวยทฤษฎีวา สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดไดอยางไร ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางมาก 
3. ระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย  มีการจัดองคกร (Organization) สราง Management 

Skill โดย เปนหนวยงานที่เขาไปหนุนการเปน Facilitator พัฒนาทักษะหลายๆ อยาง  
4. ทําวิจัยชุมชนศาลายา กอนพัฒนา Facilitators 
5. ทุกคนในศาลายามีสวนรวมในการทําวิจัยชุมชน 

ขอสังเกตรางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 
ยุทธศาสตรที่ 1  

 ควรเพิ่มเปาประสงค : การตั้งทีมวิจัยชุมชนมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนศูนยกลางสงเสริม 
แกปญหา 

ยุทธศาสตรที่ 2  

 ควรเพิ่มเปาประสงค : ใหหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมความรูดานวิจัยชุมชน 
 ควรเพิ่มกลยุทธ : มีหนวยงานรวบรวมองคความรูดานวิจัยชุมชน และเพิ่มเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานวิจัยชุมชน 
 ควรปรับปรุงตัวชี้วัด 2.7 : จากมีการพัฒนาวารสาร-สิ่งตีพิมพ เพ่ือเผยแพรงานวิชาการ       

การวิจัยชุมชนที่มีคุณภาพ  ใหเพ่ิมเรื่องของการมีชองทางการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรที่ 3 
 ควรเพิ่มกลยุทธ : นักวิจัยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนากรอบกติกาผลงานวิจัยชุมชน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ควรวางกรอบงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยชุมชน โดยมีสัดสวน     

รอยละของการสนับสนุนเงินงบประมาณที่ชัดเจน 
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กลุม 4 
 

ประเด็นจากการระดมความคิดเห็นในกลุม 
ยุทธศาสตรที่ 1 

1. จัดทําประชาคม/ประเด็นจากชุมชน (กลยุทธ) 
2. สรางนักวิจัยชมุชน (กลยุทธ) 
3. เปาหมายรวมของชุมชน (ตอเน่ือง) 

 ตอเน่ือง 3 ระยะ (10 ป) 

ยุทธศาสตรที่ 2 
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัย/บูรณาการการวิจัยสูชุมชน 
2. CoPs วิจัยชุมชน 

 คลังขอมูลวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ 3 
1. มหาวิทยาลัยเปนตนแบบความรวมมือวชิาการ-ชุมชน  

 ศูนยกลางประสานงาน 
 ศูนยรวมขอมูลชุมชน 
 ศูนยนโยบายขับเคลื่อนวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัย 

2. ทุนสนับสนุนวิจัยชุมชน/การตลาด  
 กองทุน 
 งบมหาวิทยาลัย 
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สรุปผลเวทจีดัการความรู
เพื่อพฒันาคณุภาพและปดเวท ี  

   

  
 โดย อาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล 

  ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 
 

เรียนทานอาจารย ผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนหลายเรื่อง เรื่องแรกที่สําคัญ คือ  ไดเห็นพวกเราที่มี
ความสนใจในงานวิจัยชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนกัน  เพ่ือกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อน     
ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก  และอยากใหทุกกลุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกัน  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปน
ผูนําวิจัยชุมชนภายใน 5 ป  โดยเราจะตองมีการวางแผนเพื่อใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  สําหรับเรื่องที่สอง 
คือ จากที่ทาน ศาสตราจารยประเวศ วะสี  ไดบรรยายไปในชวงเชา ทําใหเห็นภาพวา ขณะน้ีรัฐบาลกําลัง
ใหการสนับสนุนการวิจัยชุมชน  โดยเฉพาะเรื่องของชุมชนเขมแข็ง แมกระทั่งสํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย-สกว.  ก็กําลังขับเคลื่อนเรื่องวิจัยชุมชนอยูดวยเชนกัน  ซึ่งมีการทําวิจัยชุมชน 17 จังหวัด  
ดังน้ัน การที่มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนเร่ืองน้ีเปนชวงเวลาที่เหมาะสมมาก  ซ่ึงตอจากนี้ผมอยากเห็นการ
ขับเคลื่อนที่ดี  ประการที่หน่ึงคือการขับเคลื่อนจากเรา ซ่ึงสําคัญมากโดยเฉพาะการขับเคลื่อนของ
เครือขาย ไดแก ชุมชนแนวปฏิบัติ หรือ CoPs   ดังน้ัน ระบบของการจัดการความรูมีสวนชวยในการวิจัย
ชุมชนมาก  ซ่ึงเปนยุทธวิธีในการขับเคลื่อนในการที่จะมองเห็นถึงการสรางเครือขายวิจัยชุมชนตามแหลง
พ้ืนที่ เชน พ้ืนที่พุทธมณฑล นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครสวรรค ซ่ึงเหลานี้ลวนแตเปนพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่พวกเราควรจะตองลงไปทํางานวิจัยชุมชน และเครือขายจะไมไดมีเทานี้ แตเรา
จะตองเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกดวย โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยดวยกัน และสิ่งที่สําคัญคือ 
ผูบริหารจะตองมีสวนชวยในการผลักดันดวย ขณะนี้มีนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องวิจัยชุมชน 
ดังนั้นผูบริหารจึงควรรับนโยบายมา และมาถายทอดใหกับเจาหนาที่ที่ทํางานดานวิจัยชุมชน ดังน้ันตอ
จากนี้เราไมควรมองแคงานที่เปน Publication แตควรจะลงลึกไปถึงการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชาวบาน
สามารถแกไขและพัฒนาชุมชนเองได  ทั้งหมดที่ผมกลาวไปเปนสิ่งที่นาจะทําใหเกิดขึ้น ทายที่สุดงาน
เลี้ยงยอมมีการเลิกรา แตการวิจัยชุมชน เน่ืองจากเปนการพัฒนา ยอมไมมีการเลิกรา ตอจากนี้ผมเชื่อวา 
รองศาสตราจารยดวงพร คํานูญวัฒน  ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน คําศรีจันทร และทีมงาน จะมองถึง
โอกาสในการขับเคลื่อน  โดยใชเครื่องมือของการจัดการความรูเปนตัวชวยในการขับเคลื่อน สวนเรื่อง
งบประมาณไมไดเปนประเด็นที่นาหวง เราสามารถขับเคลื่อนไปไดแนนอน  ผมขอขอบพระคุณทุกทาน 
โดยเฉพาะ รองศาสตราจารยดวงพร   ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  ผอ.นภามาศ และทีมพัฒนาคุณภาพ  
ซ่ึงทานเปนผูที่สําคัญที่สุดที่ชวยขับเคลื่อน  ผมคิดวาเปนสิ่งที่สําคัญที่เราจะขับเคลื่อนไปดวยกัน ซ่ึงวิจัย
ชุมชน เปนฐานที่สําคัญในการไปสูการเปนปญญาของแผนดิน ขอบพระคุณครับ 

 

 



ภาคผนวก 
   

 

 

 

 โครงการเวทีจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ “แนวทางการพัฒนา
งานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

 กําหนดการเวที จัดการความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพ  “แนวทาง        
การพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

 รายนามผู เ ข า ร วม เวที จัดการความรู เ พื่ อพัฒนาคุณภาพ        
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

 แบบปร ะ เ มิ น ผล เ วที จั ด ก า รคว ามรู เ พื่ อ พัฒนาคุณภาพ        
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

 ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการประเมนิเวทีจดัการความรู 
เพื่อพฒันาคณุภาพ

   

  
 
ผูรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาคุณภาพ   สํานักงานอธิการบดี 
กลุมเปาหมาย : ผูเขารวมเวทีฯ  จากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย 
เครื่องมือในการเก็บขอมูล : แบบประเมินผลการจัด  เวที จัดการความรู เ พ่ือพัฒนาคุณภาพ          

“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 
ชวงเวลาในการสํารวจ : วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 
กลุมตัวอยาง : จํานวน  73  คน   
การประมวลผล : ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS  for   Windows 
การกําหนดคะแนน : ใชเกณฑแบบ  Likert  Scale   แบงออกเปน  5  ระดับ  ดังน้ี 
  ระดับความคดิเห็น : 
  ความคิดเห็นของผูบังคับบญัชา/นายจางตอบัณฑิตมหาวิทยาลยัมหิดล 
  4.50 - 5.00 ถือวา มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  3.50 - 4.49 ถือวา มีความพึงพอใจมาก  
  2.50 - 3.49  ถือวา มีความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 - 2.49 ถือวา มีความพึงพอใจนอย 
  0.01 – 1.49 ถือวา มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
  0.00   ถือวา ประเมินไมได 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

เวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน” 

 

44 

ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษา การประเมินผลการจัดเวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ “แนวทางการพัฒนา-
งานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน” จากแบบประเมินผลที่ใหแกกลุมตัวอยางที่มาเขารวมเวทีฯ 
จํานวน 129 ราย   ไดรับกลับคืนและสามารถใชในผลการวิเคราะหไดจํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 
56.59  โดยมีผลการวิเคราะหตามหัวขอการประเมิน ดังน้ี 
 

ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 
จากแบบประเมินผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ “แนวทางการ

พัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” เห็นวา บุคลากรที่ทําหนาที่เปนวิทยากร ประเภทวิทยากร
ผูบรรยาย ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.55 และสําหรับ
วิทยากรประเภทวิทยากรผูดําเนินรายการไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  

 

ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย/นําเสนอประสบการณ/นําเสนอตัวอยาง 
จากแบบประเมิน พบวา  ผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีฯ  เห็นวา  ความรูและประโยชน     

ที่ไดรับจากการบรรยาย/นําเสนอประสบการณ/นําเสนอตัวอยาง ในชวงของ การเสนอขอคิดเห็น “ทิศทาง
งานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน”  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 
4.49  รองลงมาคือ ชวงการบรรยาย “คุณคา ความสําคัญของงานวิจัยชุมชนกับความเปนปญญาของ
แผนดิน (Wisdom of the Land)”  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46  
สําหรับสวนที่เหลือ ไดแก ชวงการสรุปบทเรียนบนเวที  ชวงการนําเสนอตัวอยาง “ราง” แผนพัฒนา
งานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน  ชวงการนําเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือแกปญหา
ความยากจนอยางมีสวนรวมในภาคตะวันตก ชวงการนําเสนอประสบการณการขับเคลื่อนการพัฒนา
อาหารและโภชนาการโดยเนนการเผยแพรสื่อสารและการพัฒนาพฤติกรรม ชวงการนําเสนองานฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนกลุมชาติพันธุ : ฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น  และชวงการนําเสนอการ
สังเคราะหและการจัดการความรูโครงการวิจัยระยะยาว : โครงการกาญจนบุรี  ไดรับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกันทั้ง 6 ชวง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38  4.26  4.21  4.14  4.07 และ 4.02   
ตามลําดับ 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการ 
จากแบบประเมิน พบวา  ผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีฯ เห็นวา ความเหมาะสมของ

กระบวนการ  ในสวนของ รูปแบบในการจัด  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เทากับ 4.23  รองลงมาคือ ระยะเวลาในการจัดเวทีฯ ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.21  สําหรับสวนที่เหลือ คือ  กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ   
การจัดการความรูฯ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม และจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการแบงกลุม 
ไดรับความพึงพอใจอยู ในระดับมากเชน เดียวกันทั้ ง  3 สวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15  4.04  
และ 3.95  ตามลําดับ 
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ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
จากแบบประเมิน พบวา ผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีฯ  เห็นวา ความพึงพอใจตอการ

ใหบริการ  ในสวนของสถานที่จัดฝกอบรม  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดเทากับ 4.54  รองลงมาคือ การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44  สําหรับสวนที่เหลือ คือ เอกสารประกอบการจัดเวทีฯ อาหารวาง/อาหาร
กลางวัน/เครื่องด่ืม และโสตทัศนูปกรณ ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24  
4.18  และ 3.85 ตามลําดับ 
 
ตารางแสดง   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดเวทีฯ 

หัวขอการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับ 

สวนที่ 1 :  ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 4.48 มาก 

• วิทยากรผูบรรยาย (ศ.ประเวศ วะสี) 4.55 มากที่สุด 

1. การบรรยายมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค 4.66 มากที่สุด 
2. การใชสื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.34 มาก 
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.65 มากที่สุด 

• วิทยากรผูดําเนินรายการ (อ.กนกวรรณ ธราวรรณ) 4.40 มาก 

1. การทําหนาที่ผูดําเนินรายการ 4.38 มาก 
2. ความชัดเจนในการสื่อสารเพื่อการมีสวนรวมของผูเขารวมเวทีฯ 4.39 มาก 
3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น 4.41 มาก 
4. บุคลิกภาพ 4.44 มาก 

สวนที่ 2 : ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย/นําเสนอ
ประสบการณ/นําเสนอตัวอยาง 

4.26 มาก 

1. การบรรยาย “คุณคา ความสําคัญของงานวิจัยชุมชนกับความ
เปนปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land)” 

4.46 มาก 

2. การนําเสนอประสบการณ “การขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชนสูการ
สรางองคความรูและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย” 

- - 

2.1 ประสบการณการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารและ
โภชนาการโดยเนนการเผยแพรสื่อสารและการพัฒนา
พฤติกรรม 

4.14 มาก 

2.2 โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เ พ่ือแกปญหาความ
ยากจนอยางมีสวนรวมในภาคตะวันตก 

4.21 มาก 

2.3 การสังเคราะหและการจัดการความรูโครงการวิจัยระยะ
ยาว : โครงการกาญจนบุรี 

4.02 มาก 

2.4 งานฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนกลุมชาติพันธุ : 
ฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

4.07 มาก 
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ตารางแสดง   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดเวทีฯ (ตอ) 
 

  

หัวขอการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับ 

3. การเสนอขอคิดเห็น “ทิศทางงานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของ
แผนดิน” 

4.49 มาก 

4. การนําเสนอตัวอยาง “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือ
ปญญาของแผนดิน 

4.26 มาก 

5. การสรุปบทเรียนบนเวที 4.38 มาก 
สวนที่ 3 :  ความเหมาะสมของกระบวนการ 4.12 มาก 

1. ระยะเวลาในการจัดเวทีฯ 4.21 มาก 
2. รูปแบบในการจัด (การแบงกลุม/การบรรยาย/การนําเสนอ) 4.23 มาก 
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม 4.04 มาก 
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการแบงกลุม 3.95 มาก 
5. กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ของการจัดเวทีฯ 
4.15 มาก 

สวนที่ 4 : ความพึงพอใจตอการใหบริการ 4.25 มาก 
1. สถานที่จัดฝกอบรม 4.54 มากที่สุด 
2. โสตทัศนูปกรณ 3.85 มาก 
3. เอกสารประกอบการจัดเวทีฯ 4.24 มาก 
4. อาหารวาง/อาหารกลางวัน/เครื่องด่ืม 4.18 มาก 
5. การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน 4.44 มาก 

คาเฉลีย่รวม 4.27 มาก 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

จากผลการประเมินที่ไดกลาวมาแลวขางตน   สามารถนํามาเปนขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเวที ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ดังนี้  

1. ดานความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 
 ทานวิทยากรควรรักษาเวลามากกวานี้ โดยเนื้อหาที่ไมเกี่ยวเนื่องกับหัวขอเสวนา ควร
ตัดออก เพราะทําใหกินเวลากับชวงการบรรยายชวงถัดไป 

2. ดานความรู และประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย/นําเสนอประสบการณ/นําเสนอตัวอยาง 
 เปนโครงการที่ดี และอยากใหจัดอีก เพื่อใหทุกคนในมหาวิทยาลัย เขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญของงานวิจัยชุมชน  

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการ 
 ใหเวลาในเวทีกลุมยอยนอยเกินไป 
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4. ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 ควรมี document การรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ ในรูปแบบเอกสารหรือซีดี มีการ
แสดงขอมูลแหลงทุนของมหาวิทยาลัยและแหลงทุนภายนอก เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน
ยิ่งขึ้น และควรมีเอกสารสรุปอยางตอเน่ือง 

 กระเปาที่ใสเอกสาร มีประโยชน สามารถเอาไปใชงานตอได  
 หองแบงกลุม ควรแยกกัน เพ่ือไมใหเสียงรบกวน 
 ระยะเวลาในการระดมสมองนอยมาก   
 เครื่องเสียงขัดของตองปรับปรุง   
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โครงการ 
เวทีจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 
วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 

ณ หองประชมุ 4224  ชั้น 2  อาคารสิง่แวดลอมพฒันดล  คณะสิง่แวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

 

 

ช่ือโครงการ เวทจีัดการความรูเพื่อพฒันาคุณภาพ  
“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

 

เหตุผลและความจําเปน 
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนนักปฏิบัติ      

ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการวิจัยชุมชน”  ทําใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีบุคลากรอยูเปน
จํานวนมากที่มีการดําเนินการและสนใจงานวิจัยดานชุมชน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบาย
คุณภาพ ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขายหรือ
ชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศและสรางสรรค
นวัตกรรม  การสงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานพัฒนาระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัยและ
สรางสรรคนวัตกรรม  รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยมีปณิธานที่จะมุงไปสูการเปนปญญาของแผนดิน 
(Wisdom of the Land) ทําใหมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญวาการจะขับเคลื่อนการดําเนินการดานนี้ให
เกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นไดน้ัน การวิจัยชุมชนเปนกลไกสําคัญหลักประการหนึ่งมหาวิทยาลัยจึงเห็น
ความจําเปนของการสนับสนุนใหเกิดการรวมพลังในการทํางานของชุมชนนักปฏิบัติดานการวิจัยชุมชน 
โดยจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานการวิจัยชุมชนในประเด็นเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชน
เพ่ือปญญาของแผนดิน”  

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเกิดการรวมพลังความคิดในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติดานการวิจัยชุมชน 
2. เพ่ือใหเกิดการระดมความคิดเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการวิจัยชุมชน 
3. เพ่ือเปนเวทีใหบุคลากรผูทํางานวิจัยดานชุมชนไดมีโอกาสรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูที่

ทํางานดานนี้และผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งผูบริหาร 
 

แนวทางการดําเนินการ 
การระดมความคิดเห็นและการอภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
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ระยะเวลาและสถานที่ 
วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553  ณ หองประชุม 4224  ชั้น 2  อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล  คณะ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
กลุมเปาหมาย    

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ ผูทํางานวิจัยดานชุมชน 
จํานวน 200 คน     

 
งบประมาณ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2553  จํานวน 88,600 บาท.- (แปดหม่ืนแปดพันหกรอย
บาทถวน)   
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีขอเสนอแนะ กลไก และรูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยดานชุมชนในจุดเนนของการบริการ

วิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
2. เกิดเครือขายผูที่ทํางานวิจัยดานชุมชน เพ่ือการขยายผลงานบริการวิชาการแกสังคม โดย

ผานงานวิจัยชุมชน 
3. ผูบริหารไดรับทราบประเด็นปญหา อุปสรรค และไดรวมกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อน

งานวิจัยดานชุมชน 
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กําหนดการ 
เวทีจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 
วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 

ณ หองประชมุ  4224  ชั้น 2  อาคารสิง่แวดลอมพฒันดล  คณะสิง่แวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

                
 
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ  
 

08.45-09.00 น. กลาวตอนรับและนําเขาสูเวที 
โดย :  ศาสตราจารย นพ.ประสิทธิ ์ วัฒนาภา 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 

ผูดําเนินรายการชวงเชา : อาจารยกนกวรรณ  ธราวรรณ 
  ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 

09.00-10.00 น. การบรรยายพเิศษ  “คุณคา ความสําคัญของงานวิจัยชุมชนกับความเปนปญญา
ของแผนดิน (Wisdom of the Land)” 
โดย : ศาสตราจารย นพ.ประเวศ  วะส ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผูทรงคุณวฒิุ 
 

10.00-10.15 น. อาหารวาง/ชมนิทรรศการ 
 

10.15-11.30 น. นําเสนอประสบการณ  “การขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชนสูการสรางองคความรูและ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย”  (สวนงานละไมเกิน 15 นาที)  

• ประสบการณการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารและโภชนาการโดยเนนการ
เผยแพรสื่อสารและการพัฒนาพฤติกรรม 
โดย : อาจารย ดร.สุทธิลักษณ  สมิตะสิริ 

สถาบันโภชนาการ 

• โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวน
รวมใน      ภาคตะวันตก 
โดย : ผูชวยศาสตราจารยสิทธิพงษ  ดิลกวณิช   

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

• การสังเคราะหและการจัดการความรูโครงการวิจัยระยะยาว : โครงการ
กาญจนบุรี 
โดย : รองศาสตราจารยเบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
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• งานฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนกลุมชาติพันธุ : ฟนฟูภาษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น 
โดย : ศาสตราจารย ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

• โครงการวิจัยและพัฒนาองคความรูชุมชน เพื่อพัฒนาตําบลสุขภาวะ 
โดย : ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ปจจุบนัสังกัดคณะสงัคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร) 

 

11.30-12.00 น. เสนอขอคิดเห็น  “ทิศทางงานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 
โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

 

12.00-12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12.45-13.30 น. ชมนิทรรศการ 

ผูดําเนินรายการชวงบาย : อาจารย นพ.สมเกียรติ  วสุวัฏฏกลุ 
ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

 

13.30-14.00 น. นําเสนอตัวอยาง “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน 
โดย : 1. รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
2. ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

14.00-15.00 น. แบงกลุมยอยระดมความคดิเห็นจัดทํา “ราง” แผนพฒันางานวิจยัชุมชนเพื่อ
ปญญาของแผนดิน  ฉบับมหาวิทยาลยัมหิดล 
ดําเนินการกลุมยอยโดย : 

• รองศาสตราจารยจักรกริช  หิรัญเพชรรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร 

• รองศาสตราจารยฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย  

• ผูชวยศาสตราจารยเกษม  กุลประดิษฐ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

• นายเริงวิชญ  นิลโคตร  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

15.00-15.15 น. อาหารวาง 

15.15-16.15 น. นําเสนอผลการประชุมกลุมยอย (กลุมละ 10 นาที) 

16.15-16.30 น. สรุปผลเวทีจดัการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพและปดเวท ี
โดย : อาจารย นพ.สมเกียรติ  วสุวัฏฏกลุ 

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
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วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 
ณ หองประชมุชั้น 2 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล 

คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

วิทยากรบรรยาย/วิทยากรดําเนินรายการ/วิทยากรดําเนินการกลุมยอย 
1 ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะส ี กรรมการสภามหาวทิยาลยัมหิดลประเภทผูทรงคณุวุฒิ 
2 อาจารยกนกวรรณ ธราวรรณ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
3 ผูชวยศาสตราจารยเกษม กุลประดิษฐ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
4 รองศาสตราจารยจักรกริช หิรัญเพชรรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร 
5 รองศาสตราจารยฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนคิการแพทย 
6 รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
7 รองศาสตราจารยเบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตตกิจ สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
8 นายเริงวิชญ นิลโคตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
9 ผูชวยศาสตราจารยวิรัตน คําศรีจันทร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
10 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิพงษ ดิลกวณิช คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
11 อาจารยสุทธิลกัษณ สมิตะสริิ สถาบันโภชนาการ 
12 ศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ผูบริหารมหาวิทยาลยั 
13 ศ.คลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสตัยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
14 ศาสตราจารยนภาธร บานชืน่ รองอธิการบด ี
15 ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
16 รองศาสตราจารยศันสนีย ไชยโรจน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวชิาการ 
17 รองศาสตราจารยอนุชาติ พวงสําล ี รองอธิการบดีฝายระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
18 อาจารยสมเกียรติ วสวุัฏฏกลุ ผูชวยอธกิารบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
19 อาจารยวัชระ จินตโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
20 ผูชวยศาสตราจารยอิทธิโชติ จักรไพวงศ ผูชวยอธิการบดีฝายระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ผูเขารวมเวทีเสวนา 
21 อาจารยกฤตยา อกนิษฐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
22 รองศาสตราจารยกัลยา กิจบุญช ู สถาบันโภชนาการ 
23 นายกานต จันทวงษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
24 นางกิ่งแกว อวมศร ี หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
25 อาจารยกุลวดี แกนสันติสุขมงคล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

ผูเขารวมเวทีเสวนา  (ตอ) 
26 ผูชวยศาสตราจารยจงจินต ผลประเสรฐิ คณะสาธารณสุขศาสตร 
27 รองศาสตราจารยจรวยพร สุภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร 
28 นางสาวจินตนา ศิริววราศยั คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
29 นางจีรนันท ขํานอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
30 อาจารยฉายรวี อนามธวัช-คีริก วิทยาลัยนานาชาต ิ
31 ศาสตราจารย นายแพทยชชัลิต รัตรสาร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
32 นายชาตรี ลุนดํา คณะเทคนคิการแพทย 
33 ผูชวยศาสตราจารยดรุณีวัลย วโรดมวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
34 ผูชวยศาสตราจารยดลพัฒน ยศธร สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
35 อาจารยทัศนียา รัตนาฤาทยั สถาบันนวตักรรมการเรียนรู 
36 นางสาวธนพร มานะสิริกุล วิทยาลัยศาสนศึกษา 
37 รองศาสตราจารยนพมาศ สุนทรเจริญนนท คณะเภสัชศาสตร 
38 ผูชวยศาสตราจารยนพวรรณ เปยซ่ือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
39 นางสาวนภาพร ทรัพยโสภา วิทยาลัยศาสนศึกษา 
40 รองศาสตราจารยเนาวรตัน พลายนอย คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
41 ผูชวยศาสตราจารยประกายรตัน สุขุมาลชาต ิ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
42 นางสาวประภา คงปญญา สถาบันโภชนาการ 
43 นางสาวประภาพร จงสมจิตต วิทยาลัยนานาชาต ิ
44 รองศาสตราจารยปทมาภรณ กฤตยพงษ คณะวิทยาศาสตร 
45 ผูชวยศาสตราจารยปยะ สมานคติวัฒน คณะแพทยศาสตรโฺรงพยาบาลรามาธิบดี 
46 ผูชวยศาสตราจารยพงศราม รามสูตร คณะเวชสาสตรเขตรอน 
47 อาจารยพรพรรณ สมบูรณ วิทยาลัยราชสดุา 
48 นางสาวพรรณธิภา เอ่ียมศิริปรีดา วิทยาลัยศาสนศึกษา 
49 อาจารยพรรณี ออเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร 
50 ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
51 นางพัศมัย เอกกานตรง สถาบันโภชนาการ 
52 รองศาสตราจารยพิพัฒน ลักษมีจรัลกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
53 รองศาสตราจารยพิมพวัลย บุญมงคล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
54 อาจารยเพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
55 อาจารยภาวัช วิจารัตน วิทยาเขตนครสวรรค 
56 ผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา วงศศิรินวรตัน คณะกายภาพบําบัด 
57 รองศาสตราจารยมานัส มงคลสุข คณะเทคนคิการแพทย 
58 ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ เงินววิัฒนกลุ คณะทันตแพทยศาสตร 
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ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

ผูเขารวมเวทีเสวนา  (ตอ) 
59 นางรัตนา เพ็ชรอุไร กองบริหารงานวิจัย 
60 ศาสตราจารยรุจา ภูไพบูลย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
61 ศาสตราจารยวงศสถติย ฉัว่สกุล คณะเภสัชศาสตร 
62 นายวรเชษฐ ชัยวรพล วิทยาลัยศาสนศึกษา 
63 นางสาววรรณพันธุ ออนแยม วิทยาลัยนานาชาต ิ
64 นางสาววัฒนารี อัมมวรรธ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
65 รองศาสตราจารยวันทนี พันธุประสิทธิ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร 
66 อาจารยวิลาภรณ สิทธิโชคสกุลชัย วิทยาเขตนครสวรรค 
67 อาจารยวีรวรรณ หัตถสิงห คณะเวชศาสตรเขตรอน 
68 รองศาสตราจารยศรีสุรางค ตันติมาวานชิ คณะเทคนคิการแพทย 
69 อาจารยศิริจิต สุนันตะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
70 รองศาสตราจารยศิรินันท กติติสขุสถติย สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
71 อาจารยศิวพร ปกปอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
72 รองศาสตราจารยศุภวลัย พลายนอย คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
73 นายสถาพร สาธุการ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
74 รองศาสตราจารยสมชาติ โตรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
75 นายสมโชค คุณสนอง สถาบันโภชนาการ 
76 นางสาวสรอยบุญ ทรายทอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
77 นางสุรัสวดี ดิษฐสกลุ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
78 นางสาวสินี โชติบรบิูรณ สถาบันโภชนาการ 
79 ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา พงษสุภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
80 นางสาวสุกัญญา เสรีนนทชยั คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
81 ผูชวยศาสตราจารยสุจินดา จารุพัฒน มารุโอ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
82 อาจารยสุดสงวน งามสุริยโรจน คณะเทตโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
83 อาจารยสุทิน กันยะมี วิทยาเขตนครสวรรค 
84 นายสุธรรม อินทรเรืองศร สถาบันชวีวทิยาศาสตรโมเลกุล 
85 นางสาวสุพัตรา ภูซอน กองบริหารงานวิจัย 
86 แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวาณิชชากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
87 รองศาสตราจารยสุริยพงศ วัฒนาศักดิ ์ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
88 รองศาสตราจารยสุรียพร พันพ่ึง สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
89 อาจารยโสฬส ศิริไสย สสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
90 รองศาสตราจารยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
91 ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา บัวสรวง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
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ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

ผูเขารวมเวทีเสวนา  (ตอ) 
92 รองศาสตราจารยอรวรรณ แกวบุญช ู คณะสาธารณสุขศาสตร 
93 อาจารยอัครินทร นิมมานนิตย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
94 อาจารยอาภา ยังประดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร 
95 ผูชวยศาสตราจารยอุไรพร จิตตแจง สถาบันโภชนาการ 
96 นางเอมอร พิทยายน หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
97 รองศาสตราจารยนิชภา เรืองดารกานนท คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
98 ผูชวยศาสตราจารยสุปรีดา ม่ันคง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
99 ผูชวยศาสตราจารยดุษณี ทัศนาจันธาน ี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
100 นายอนันต ศรีสุภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
101 นางสาวมาศโมฬี จิตวิริยธรรม ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
102 นายอดิศร ฉิมนอย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
103 นางสาวเยาวนิตต ดิถีเผา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
104 นางสาวสมบูรณ แผวสกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
105 อาจารยสวรัย บุณยมานนท สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
106 นางสาวมยุรี ถาวรพัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
107 นางสาวณัฐพัชร ทองคํา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
108 รองศาสตราจารยวีระพงศ ปรชัชญาสทิธิกลุ คณะเทคนคิการแพทย 
109 รองศาสตราจารยสุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
110 นางสาวเสวิกลุ ชูสังข คณะเทคนคิการแพทย 
111 นายชาตรี ลุนดํา คณะเทคนคิการแพทย 
112 นางสาวอภิญญภัทร กุสิยารังสิทธิ ์ สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
113 นางสมปรารถนา นามขาน สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
114 นายเชาวมนัส ประภักดี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
115 นางสาวภทรา ทิพยภาระ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
116 นางสาวอัจฉราภรณ ถาวรพัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
117 นางสาวสิริรัตน สีสมบัต ิ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
118 นางสาวอารีรัตน เพชรสิงห สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
119 นางสาวศิริภา เลาสุวรรณเวศน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
120 นางสาวพัชรินทร เกตุจํานงค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
121 นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
122 นายเจตน จุณณะปยะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
123 นายวิทยา แหมบัณฑิต ศูนยจิตตปญญาศึกษา 
124 นางสาวกนิษฐา เทพสุด คณะสาธารณสุขศาสตร 
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ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

ฝายประสานงาน 
125 นางนภามาศ นวพันธุพิพัฒน ผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
126 นางหฤทัย เทีย่งธรรม กองพัฒนาคุณภาพ 
127 นางสาวสมจิตรา สุขสวาง กองพัฒนาคุณภาพ 
128 นางสาวกนกวลี ไทยนอย กองพัฒนาคุณภาพ 
129 นางสาวกรองแกว ไพรัชเวสส กองพัฒนาคุณภาพ 
130 นางสาววิมล อนุดิตย กองพัฒนาคุณภาพ 
131 นางสาวสุภัทรษา แพรทอง กองพัฒนาคุณภาพ 
132 นางสาวสุนิสา ภูติภิณโยวัฒน กองพัฒนาคุณภาพ 
133 นางสาวทัศรญิญา เปรมเลก็ กองพัฒนาคุณภาพ 
134 นายปยะณัฐ พรมสาร กองพัฒนาคุณภาพ 
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“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 
ณ หองประชมุชั้น 2 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล 

คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

กลุมที่ 1  
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 รองศาสตราจารยอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 
2 นายวรเชษฐ ชัยวรพล วิทยาลัยศาสนศึกษา 
3 ผูชวยศาสตราจารยมัณฑนา วงศศิรินวรตัน คณะกายภาพบําบัด 
4 นางสาวสรอยบุญ ทรายทอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
5 รองศาสตราจารยนพมาศ สุนทรเจริญนนท คณะเภสัชศาสตร 
6 รองศาสตราจารยวันทนี พันธุประสิทธิ ์ คณะสาธารณสุขศาสตร 
7 อาจารยฉายรวี อนามธวัช-คีริก วิทยาลัยนานาชาต ิ
8 นางกิ่งแกว อวมศร ี หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
9 รองศาสตราจารยอรวรรณ แกวบุญช ู คณะสาธารณสุขศาสตร 
10 อาจารยโสฬส ศิริไสย สสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
11 ผูชวยศาสตราจารยอุไรพร จิตตแจง สถาบันโภชนาการ 
12 นางจีรนันท ขํานอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 
วิทยากระประจํากลุม : รองศาสตราจารยจักรกริช หิรัญเพชรรัตน 
 คณะสาธารณสุขศาสตร 
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 “แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 

วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 
ณ หองประชมุชั้น 2 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล 

คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศสาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

กลุมที่ 2  
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 รองศาสตราจารยสมชาติ โตรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
2 อาจารยพรรณี ออเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร 
3 อาจารยภาวัช วิจารัตน วิทยาเขตนครสวรรค 
4 ภัทราภรณ ภูบาล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
5 นายชาตรี ลุนดํา คณะเทคนคิการแพทย 
6 รองศาสตราจารยสุริยพงศ วัฒนาศักดิ ์ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
7 นางสาวธนพร มานะสิริกุล วิทยาลัยศาสนศึกษา 
8 อาจารยกุลวดี แกนสันติสุขมงคล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
9 นางสาวสินี โชติบรบิูรณ สถาบันโภชนาการ 
10 นางเอมอร พิทยายน หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
11 รองศาสตราจารยพิพัฒน ลักษมีจรัลกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
12 ศาสตราจารยรุจา ภูไพบูลย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
13 นางสาววัฒนารี อัมมวรรธ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
14 อาจารยอาภา ยังประดิษฐ คณะพยาบาลศาสตร 
15 ผูชวยศาสตราจารยสิทธิพงษ ดิลกวณิช คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
16 ผูชวยศาสตราจารยอิทธิโชติ จักรไพวงศ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 
วิทยากระประจํากลุม :  รองศาสตราจารยฉัตรเฉลิม อศรางกูร ณ อยุธยา 

คณะเทคนคิการแพทย 
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กลุมที่ 3  
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ เงินววิัฒนกลุ คณะทันตแพทยศาสตร 
2 รองศาสตราจารยกัลยา กิจบุญช ู สถาบันโภชนาการ 
3 อาจารยเพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
4 นางสาวประภาพร จงสมจิตต วิทยาลัยนานาชาต ิ
5 นางสาวนภาพร ทรัพยโสภา วิทยาลัยศาสนศึกษา 
6 อาจารยสุทิน กันยะมี วิทยาเขตนครสวรรค 
7 อาจารยศิวพร ปกปอง สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
8 อาจารยทัศนียา รัตนาฤาทยั สถาบันนวตักรรมการเรียนรู 
9 นายสถาพร สาธุการ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
10 นายสุธรรม อินทรเรืองศร สถาบันชวีวทิยาศาสตรโมเลกุล 
11 รองศาสตราจารยจรวยพร สุภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร 
12 นางสาวพัชรินทร เกตุจํานงค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
13 อาจารยวัชระ จินตโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
วิทยากระประจํากลุม :  ผูชวยศาสตราจารยเกษม กุลประดิษฐ 
 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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กลุมที่ 4 
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 ศาสตราจารยวงศสถติย ฉัว่สกุล คณะเภสัชศาสตร 
2 นางสาวพรรณธิภา เอ่ียมศิริปรีดา วิทยาลัยศาสนศึกษา 
3 นางพัศมัย เอกกานตรง สถาบันโภชนาการ 
4 นางสาวเสวิกลุ ชูสังข คณะเทคนคิการแพทย 
5 ผูชวยศาสตราจารยจงจินต ผลประเสรฐิ คณะสาธารณสุขศาสตร 
6 นางสาววรรณพันธุ ออนแยม วิทยาลัยนานาชาต ิ
7 นางสุรัสวดี ดิษฐสกลุ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลยัมหิดล 
8 รองศาสตราจารยพิมพวัลย บุญมงคล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
9 นางสาวมาศโมฬี จิตวิริยธรรม ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
10 ผูชวยศาสตราจารยดลพัฒน ยศธร สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
11 นางสาวประภา คงปญญา สถาบันโภชนาการ 
12 อาจารยวิลาภรณ สิทธิโชคสกุลชัย วิทยาเขตนครสวรรค 
13 นางสาวณัฐพัชร ทองคํา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 
วิทยากระประจํากลุม :  นายเริงวิชญ นิลโคตร 
 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
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แบบประเมินผล 
เวทีจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

“แนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อปญญาของแผนดิน” 
วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม  2553 

ณ หองประชมุ 4224  ชั้น 2  อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล  คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

 

 

 โปรดแสดงความคิดเห็น  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
  5 = ดีมาก/มากที่สุด   4 = ดี/มาก   3 = ปานกลาง   2 = ควรปรบัปรุง/นอย   1 = ไมดี/นอยมาก 

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 
 

วิทยากรผูบรรยาย 
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ  วะส ี

5 4 3 2 1 
1. การบรรยายมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค      

2. การใชสื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      

 

วิทยากรผูดําเนินรายการ 

ชวงเชา ชวงบาย 

อ.กนกวรรณ  ธราวรรณ อ.สมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. การทําหนาที่ของผูดําเนินรายการ           

2. ความชัดเจนในการสื่อสารเพื่อการมี
สวนรวมของผูเขารวมเวทีฯ 

          

3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น           

4. บุคลิกภาพ           

สวนที่ 2 : ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย/นําเสนอประสบการณ/นําเสนอตัวอยาง 

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การบรรยาย “คุณคา ความสําคัญของงานวิจัยชุมชนกับความเปน

ปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land)” 

     

2.  การนําเสนอประสบการณ  “การขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชนสูการสราง
องคความรูและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย” 

     

2.1 ประสบการณการขับเคล่ือนการพัฒนาอาหารและโภชนาการโดยเนนการ
เผยแพรส่ือสารและการพัฒนาพฤติกรรม 

     

2.2 โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนที่เพ่ือแกปญหาความยากจนอยางมีสวน
รวมในภาคตะวันตก 
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หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
2.3 การสังเคราะหและการจัดการความรูโครงการวิจัยระยะยาว : โครงการ

กาญจนบุร ี

     

2.4 งานฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนกลุมชาติพันธุ : ฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน 

     

2.5 โครงการวิจัยและพัฒนาองคความรูชุมชน เพ่ือพัฒนาตําบลสุขภาวะ      

3. การเสนอขอคิดเห็น  “ทิศทางงานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน”      

4. การนําเสนอตัวอยาง “ราง” แผนพัฒนางานวิจัยชุมชนเพ่ือปญญาของแผนดิน      

5. การสรุปบทเรียนบนเวที      

สวนที่ 3 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 

กระบวนการในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ระยะเวลาในการจัดเวทีฯ      

2. รูปแบบในการจัด (การแบงกลุม/การบรรยาย/การนําเสนอ)      

3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม      

4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการแบงกลุม      
5.  กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัด

เวทีฯ 
     

สวนที่ 4 : ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

การบริการในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สถานที่จัดฝกอบรม      

2. โสตทัศนปูกรณ      

3. เอกสารประกอบการจัดเวทฯี      

4. อาหารวาง/อาหารกลางวัน/เครื่องด่ืม      

5.  การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน      

สวนที่ 5 : ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมินผล  

โปรดสงคืน กองพัฒนาคุณภาพ 
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ภาพกิจกรรม 
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