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กลาวตอนรบั - บอกกลาวความเปนมา 
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กราบเรียน ทานศาสตราจารยวิจารณ พานิช ทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  ทานผูบริหาร  และทาน
ผูเขารวมเวทีเสวนาฯ  ทุกทาน 

 

 เม่ือพูดถึงวิจัยชุมชน สิ่งที่ตามมาคือ คําจํากัดความกวางมาก ไมวาจะเปนการทํางานวิจัยแลว
ผลประโยชนเกิดขึ้นที่ชุมชน หรือการที่อาจารย/นักวิจัยลงไปทํางานที่ชุมชนและผลที่ไดจากชุมชนคือ
งานวิจัย หรืออาจเปนนักวิจัยที่ไปชวยเปน Facilitator ใหชุมชนเหลานั้นทํางาน พัฒนาและแกไขงานเอง 
โดยการใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ จึงเปนที่มาที่อยากใหเกิดการแลกเปลี่ยนกันเรียนรูกัน 

 ในชวงป 2552 เครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย (UKM) ไดปรึกษาหารือในเรื่อง 
R2R และหนึ่งในเรื่องน้ีคือ “วิจัยชุมชน” เม่ือกลาวถึงวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเปนอยางไรบาง 
รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน ไดกลาวไววา เปนการทําวิจัยชุมชนดานวิจัยสุขภาพ ซ่ึงตองนํา
ศาสตรทางดานสุขภาพและศาสตรทางดานสังคมมารวมกันทํางาน และเม่ือมีทีมทํางานรวมกันลงทํางาน
ในชุมชนก็จะเห็นหลายประเด็น  และอีกสิ่งหน่ึงคือมหาวิทยาลัยมหิดลมีงานวิจัยจํานวนมาก ถารวมมือ
กันนํางานวิจัยที่มีอยูมาบูรณาการกับงานวิจัยชุมชนไดก็สามารถทําใหเกิดพลังไดเปนอยางดี  จากที่ผม
ไดพูดคุยกับผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม ทองดี (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) ทานไดเลาใหฟงวา  
มีคนถามมาวาในจังหวัดนครปฐม มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู 3 แหงดวยกัน ไดแก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล แตทําไมมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง จึงไม
รวมมือกันทําประโยชนใหชุมชน ผมเห็นวานักวิจัยที่ลงไปทําในชุมชนไดเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นในชุมชน
อยางแทจริง  ลงไปทํางานคลุกคลีกับชุมชนไปเปน Facilitate ใหชุมชน  ทํางานแกไขปญหาดวยตัวเอง 
และนักวิจัยก็คือชาวบานเอง  ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกที่อยากจะเห็นภาพวาชุมชนสามารถแกไขปญหา   
ไดดวยตัวเอง  โดยการใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ เราชาวมหาวิทยาลัยทั้งหมดเขาไปชวยเหลือ ซ่ึงสามารถ
ตอบโจทยความเปนปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land)  น่ีจึงเปนที่มาวาเราตองการใหเกิดการ
เคลื่อนไหวในสวนนี้มากขึ้น  
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คํากลาวเปด 
  
 โดย ศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา 
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กราบเรียน ทานศาสตราจารยวิจารณ พานิช ทานวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  ทานผูบริหาร  และทาน

ผูเขารวมเวทีเสวนาฯ  ทุกทาน 
 

 ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดมีโอกาสตอนรับผูเขารวมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนา
ยุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติดานการวิจัยชุมชนทุกทานในวันน้ี  สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบาย
คุณภาพ  ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขาย
หรือชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศและ
สรางสรรคนวัตกรรม  รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานพัฒนาระบบการบริหารงานประจํา     
สูงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีปณิธานที่จะมุงไปสูการเปนปญญาของ
แผนดิน (Wisdom of the Land) ทําใหมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวา  การจะมุงสูปณิธานอยางแทจริงไดน้ัน 
การนําความรูสูชุมชนเปนวิธีการหนึ่งที่จะสนองตอบตอปณิธานและนโยบายการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะนํางานวิจัยในลักษณะงานประจําสูงานวิจัย (Routine to 
Research-R2R) ที่เกี่ยวของกับชุมชน  ซ่ึงมีการดําเนินงานในหลายหนวยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน   ทําใหบุคลากรที่ยังไมไดทํางานวิจัยเห็นตัวอยางงานวิจัยชุมชนและเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
เร่ิมทํางานวิจัยชุมชน และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะในการวางแผน 
การดําเนินงาน ดานการวิจัยชุมชน ในหัวขอเร่ือง “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัย
ชุมชน” โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เปน
ผูบรรยายใหความรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล  และ
หลังจากนั้นทุกทาน  จะไดรับฟงการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู  “การพัฒนาประเทศดวยพลังการวิจัย
ชุมชน”  จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยดานชุมชนเปนอยางดี  
คือ ครูสุรินทร กิจนิตยชีว ที่ปรึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  อาจารยอุทัย 
ดุลยเกษม  ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  อาจารยเพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย  ศูนยศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  และอาจารยอดิศร พวงชมภู  ประธานกรรมการบริษัทสยามแฮนด จํากัด   
(เสื้อแตงโม)  รองประธานหอการคานครปฐม และอาจารยพิเศษสถาบันการศึกษาหลายแหง และสําหรับ
ในชวงบายจะเปนการแบงกลุมยอยระดมสมองนําเสนอประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการวิจัยชุมชนและ   
แนวทางการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 
 

 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควร  ขอเรียนเชิญทุกทานเขาสูกระบวนการของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ     
ซ่ึงม่ันใจวาทุกทานจะมีแรงบันดาลใจที่ทําใหเกิดพลังความรวมมือ และสรางสรรคสิ่งที่ดีรวมกันตอไป  
และขอใหทุกทานมีความสุข  ประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง  ตลอดชวงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
ขอบคุณครับ 
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มหาวิทยาลยักับการพัฒนาการวิจยัชมุชนของ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
โดย : ศาสตราจารยวิจารณ   พานชิ 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชน 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิจารณ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล

บรรยายในเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน  
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 
วันจันทรที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๙.๑๕-๙.๔๕ น. ณ ม. มหิดล 

 

เรียนทานผูบริหาร อาจารย 
วิทยากรและผูเขารวมเสวนาทุกทาน 
ผมเขาใจวาชวงครึ่งชั่วโมงนี้เปนการ
เกริ่นนําวิธีคิดคราวๆ เพ่ือนําไปสูการ
อภิปรายที่เปนสาระสําคัญในชวงตอไป 
และในชวงบายเปนการแบงกลุมระดม
ความคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เรื่องที่
เราจะคุยกันเปนเรื่องสําคัญที่จะ
เปลี่ยนวิธีทํางาน เปลี่ยนกระบวนทัศน
ของมหาวิทยาลัย ผมหวังผลของการ
เสวนาฯ  ไวในระดับน้ัน ซ่ึงแปลวา 
มีงานที่จะตองทําหลังจากนี้อีกมาก 

 

เปนงานทั้งของฝายทานที่ทําหนาที่เรื่องวิจัยชุมชน และฝายบริหารที่จะตองจัดระบบตางๆ ที่จะเกื้อหนุน และ
ดึงดูดใหการทํางานนี้มีคุณคาตอสังคมและตอผูทํางาน  สังคมมีความจําเปนที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยชุมชนเขาสู
งานวิจัยตางๆ ขณะน้ีคนที่ทํางานวิจัยชุมชนจะทําดวยความชอบสวนตัว เพราะฉะนั้นเราจึงตองการแรงดึงดูด
เชิงระบบ อยากจะขอกราบเรียนวาเรื่องที่เราจะคุยเปนเรื่องสําคัญมาก 

  

 

ผมอยากจะชี้ ให เ ห็นว า
งานวิจัยชุมชนมองไดหลายแบบ  
แบบแรกคือชาวบานทําวิ จัยเอง  
แบบที่สองคือเราเขาไปทําวิจัยกับ
ชาวบาน ซ่ึงทั้ง 2 แบบ ไมเหมือนกัน 
การที่ เราไปทําวิ จัยกับชาวบาน  
ในบางครั้งชาวบานก็เบื่อเพราะวา
ไปถามเรื่องเดิมๆ แลวก็ เลิกไป  
ไมเห็นผลอะไร  สวนวิจัยทองถิ่น
เกิดขึ้นเม่ือประมาณ 12 ปมาแลว 
สมัยที่ผมเปนผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

นิยามของวิจัยชุมชน
• วิจัยทองถิ่น  วิจัยชาวบาน  ชาวบานทําวิจัย 
http://www.vijai.org/default.asp
ชาวบานตั้งโจทยและทําวิจัยเอง นักวิจัยเปนพ่ีเล้ียง หรือ 
Facilitator  เนนการพัฒนา/แกปญหา ไมเนนการวิจัย

• นักวิจัยเขาไปวิจัยชุมชน ทําความเขาใจชุมชน  นักวิจัยเปน
ผูตั้งโจทย  ชาวบานเปนผูใหขอมูล หรือรวมมือ  อาจมีการ 
“คืนความรู” ใหแกชาวบาน หรืออาจไมมี 
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ซ่ึง สกว. ตองทําวิจัยวาใชเงินไปเทาไร เกิดผลกระทบอยางไร และคณะกรรมการไดประเมินวาทํางานไดผล 
ผูบริหารของ สกว. จึงมาปรึกษากันเองวาจริงตามที่กรรมการประเมินหรือไม คําตอบคือจริง  แตไมทั้งหมด 
เพราะวาเม่ือเราตั้งคําถามกับตัวเองวาชาวบานไดอะไร คําตอบคือไดนอยมาก  เราจึงไดเขาใจทันทีวา 
เพราะเราจัดการงานวิจัยแบบที่ทําอยูชาวบานยอมไมไดผล   ถาจะใหชาวบานไดผลจากการวิจัย   เราตองมี
วิธีการจัดการแบบใหม    

 

นิยามของวิจัยชุมชน

• วิจัยทองถิ่น  วิจัยชาวบาน  ชาวบานทําวิจัย 
http://www.vijai.org/default.asp ชาวบานต้ัง
โจทยและทําวิจัยเอง นักวิจัยเปนพีเ่ลี้ยง หรือ 
Facilitator  เนนการพฒันา/แกปญหา  ไมเนนการ
วิจัย

• นักวิจัยเขาไปวิจัยชุมชน ทําความเขาใจชุมชน  นักวิจัย
เปนผูต้ังโจทย  ชาวบานเปนผูใหขอมูล หรือรวมมือ  
อาจมีการ “คืนความรู” ใหแกชาวบาน หรืออาจไมมี 

 

งานวิจัย 2 แบบนี้ไมขัดกัน 
ควรจะทําให เสริมกันทํา ให เกิด 
Synergy ระหวางกัน ทั้ง 2 แบบ 
มีคุณคา แตอยูบนฐานคิดที่ไม
เหมือนกัน     ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง 
ซ่ึงเปนผูอํานวยการ สกว. ตอจากผม 
เปนวิศวกรพลังงานนิวเคลียร แตมา
ทํ า วิ จั ยพลั ง ง านขี้ ห มู  ( Biogas) 
ชอบเรื่องชุมชนมาก ไดอาสาไปทํา
ใหเกิดวิจัยชาวบานขึ้น ทําใหเกิด 
Methodology ใหม ชาวบานทําวิจัย 
ไดจ ริง  และนักวิชาการหรือกึ่ ง  

 

นักวิชาการเขาไปเปนพ่ีเลี้ยง (Facilitator)  เปนมุมมองหน่ึงของการวิจัยชุมชนซึ่งชาวบานทําวิจัยเองและ
นักวิชาการเปนพ่ีเลี้ยง 

  

 

วิ จัยชุมชนทําไปเพื่ออะไร  
มีคําตอบไดหลักๆ วา วิจัยชุมชน
นาจะเปนพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ไปสูแนวคิดใหม  ๆไปสูการมี Partners 
การทํางานใหมๆ การมีทรัพยากร
เพ่ือการทําหนาที่มหาวิทยาลัยใหม  ๆ 
ซ่ึงหมายความวามหาวิทยาลัยควรจะ
เปลี่ยนจากวิธีการคิดแบบเดิมๆ วา
เปนการที่มหาวิทยาลัยไปหาเงินทุน
มาจากเงินงบประมาณแผนดิน หรือ
จากแหลงอ่ืนๆ  และไปใหแกชุมชน 
ซ่ึงอาจยังมีอยูแตไมใชสวนใหญ 

วิจัยชุมชนเพื่ออะไร
• รูจักชมุชน  เชื่อมโยงกับชุมชน 
• บริการวิชาการแกชุมชน
• สราง / หาความรู
• สรางผลงานวิจัย
• หารายได / หา partners
• เปนแหลงฝก / หา นศ.
• รับใช real sector 

  

สวนใหญวิจัยชุมชนควรใชทรัพยากรจากชุมชนเม่ือ สกว. ทํางานวิจัยชาวบานมาไดประมาณ 10 ป ผมได
เสนองานวิจัยชุมชนไป ทําใหงานวิจัยชุมชนของ สกว. ไดรับการยอมรับมาก  ตอไปควรเปลี่ยนวิธีใหมคือไมใช
เอาทุนวิจัยไปใหชาวบาน  แตเอาความเปนพ่ีเลี้ยงไปให  เงินสนับสนุนไมจําเปนตองมีมากและควรมาจากชุมชน 
เพราะเวลา 10 กวาปที่ผานมา  ทรัพยากรเขาไปในชุมชนเยอะมาก  ซ่ึงขณะนี้งบประมาณแผนดินลงไปยังทองถิ่น 
มีประมาณ 25%  เพราะฉะนั้น เราควรหาทางใหการวิจัยชุมชนเปนการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร 

 



 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน”  
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การทําวิจัยชุมชน คือ ชุมชนลงทุนเพ่ือการวิจัยแกปญหาของตนเอง  ไมตองรอใหคนนอกนําเงินมาใหมหาวิทยาลัย
ควรจะเขาไปหนุนใหเขาตั้งโจทยเปน  เก็บขอมูล  ดําเนินการทําการวิจัยเอง เทากับเราเขาไปเปน Facilitator 
และในการทํางานนั้น  หลายๆ สวนเกิดรายไดเขามาจากการทําวิจัยชุมชน  ในชวงแรกเราไมเนนรายได 
เราเนนการเปน Partners ทําใหเรารูจักชุมชน เพียงเทานี้ก็เปนการเรียนรูที่มีคุณคา และมีประโยชนมาก 

 

พูดเรื่องวิจัยชุมชนเพื่ออะไร...แก ม. มหิดล

• การทําหนาทีส่นอง/เสนอ (นํา) ผูมีสวนเกี่ยวของ   
ทีห่ลากหลาย 

• สรางกระบวนทศันแบบ outside ‐ in  เอาผูมี
สวนเกี่ยวของ/สังคม เปนตัวตั้ง ใน ม.มหิดล และ
ในวงการอุดมศกึษา

• การมีภาคีดําเนินการ 
• การมีโครงสราง และทกัษะการจัดการการวิจัย
ชุมชน  

 

ขณะน้ีมหาวิทยาลัยเราออก
นอกระบบราชการ  สภามหาวิทยาลัย 
ก็ตองการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
มหิดล ใหมีพลังมากขึ้น ทําประโยชน
กับสังคม ทําใหคนที่อยูในมหาวิทยาลัย 
มหิดลมีความสุข และความภูมิใจ
มากยิ่งขึ้น  คําถามก็คือวาทําอยางไร 
อั น ห นึ่ ง ที่ เ ร า เ ห็ น ชั ด เ จ น คื อ 
มหาวิทยาลัยไทยไมคอยสนอง
ค ว ามต อ ง ก า ร ดี ๆ  ขอ ง สั ง ค ม 
หลายมหาวิทยาลัยสนองความตองการ
ของสังคมเพียงผิวเผินคือการขาย 

 

ปริญญา   ซ่ึงเราไมตองการใหเกิดขึ้นเพราะจะมีผลดีเพียงแคระยะสั้นเทานั้นเอง แตจะมีผลเสียในระยะยาวมาก 
เพราะฉะนั้นเราตองการใหมหาวิทยาลัยมหิดลของเราตอบสนองตอความตองการของสังคมดวยการสอบถาม
ความตองการจาก Stakeholder และสรางความคุนเคยกับ Stakeholder ดวย   และ Stakeholder ของเราตอง
หลากหลายครอบคลุมครบถวน  ตองไดความตองการที่แทจริงในระยะยาว  ไมใชความตองการเพียงผิวเผิน 
ไมเห็นแกตัวหรือพวกพอง  การทําใหไดอยางนั้นไมงายนัก   การที่เราไปทํางานในชุมชนเราจะไดสวนนี้จากชุมชน 
เพราะเราจะไดทราบวาชุมชนตองการอะไร   ถาถามถูกคน  คนที่มองอะไรไกล มองเชื่อมโยงและเอาบานเมือง
เปนหลัก  สามารถทําใหเรานําความคิดนั้นมาคิดตอได น่ันหมายความวา  วิธีการทํางาน กระบวนการคิดของ
เราใชแบบ Inside Out และ Outside In  รูจักเลือกสวนดีที่ทําใหเกิดผลดีในระยะยาว   การลงสูชุมชนสงผล 
ใหเกิด Partner และเราตองมีโครงสรางหรือ Structure และมีทักษะในการทํางาน  ซ่ึงน่ีคืองานวิจัยชุมชน 
โครงสรางงานวิจัยชุมชนประกอบดวย  1) ตองมีการเชื่อมโยงกับงานฝายวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
รายละเอียดมาก  2) เชื่อมโยงกับการคิดผลงาน และเชื่อมโยงกับเกณฑผลงานวิชาการ  ผมขอเสนออยางเปน
รูปธรรมวา  ขณะนี้การเสนอผลงานทางวิชาการไมวาสายใดก็ตามเนนการ Publication เปนหลัก   เนน Impact 
Factor  ซ่ึงถือวาดี   และอีกสายหนึ่งคือสายวิจัย  รับใชสังคมไทย  เปน Social Impact Factor  ซ่ึงตองมาคิด
หาวิธีวาจะวัดคุณภาพอยางไร  ในสวนนี้ผมจะไมลงลึก   ซ่ึงผมไดเสนอหลักไปแลววาคืออะไร  ตองลองนําไป
ปฏิบัติและหาสมาชิกใหได และเสนอตอ สกอ. กพอ. ไมควรรอให สกอ. กพอ. ยกราง   เราควรตองยกรางไป
เสนอกอน  และไมไดเปนการยกรางเพื่อประโยชนของเราเอง  แตเปนการยกรางเพื่อประโยชนของประเทศไทย 
ประโยชนของวงการอุดมศึกษาไทย   ทํางานสนองและเสนอสังคมและชุมชนไดอยางแทจริง   จะทําใหทุกคนมี
กําลังใจเพราะไดทั้งกลองและเงินตําแหนงทางวิชาการ  น่ันคือคําแนะนําจริงๆ 
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ถามองเปาหมายของการ
มาบรรยายวันน้ีเพียงแคน้ีก็ถือวา
จบแลว  แตยังไมได เขาหัวเรื่อง  
ที่แทจริง  คือการพัฒนาวิจัยชุมชน 
ผมมองวาการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน
เราตองเนนที่ชาวบานเปนสําคัญ  
โดยที่ชาวบานรวมกันเลือกโจทย
และมีชาวบานเปนทีมแกนนําทําวิจัย 
สวนนักวิชาการทําหนาที่เปนคนชวนคยุ 
ชวนหาโจทย  เปน Facilitator  เปน  
พ่ีเลี้ยง  ซ่ึงในชวงบายทานอาจารย 
ก็จะมาคุยกัน    

วิจยัเพ่ือพัฒนาชุมชน

• ชาวบาน/ชุมชน ควรมีบทบาทเปน 
actor / proactor

• รวมกนัเลอืกโจทย 
• มีทีมแกนนําทําหนาที่ “นักวจัิย”
• มีนักวชิาการทําหนาที่....

 
  

 

ตอไปนี้เปนจินตนาการ

 
 

นักวิชาการกับการวิจัยเพือ่พฒันาชมุชน

• หนาที่.... “คุณอาํนวย” (Facilitator) พ่ีเลีย้ง
• มหาวิทยาลยัสราง “กองทัพพ่ีเลีย้ง” ที่เขาไปเรียนรู 
กบั/จาก ชาวบาน

• ดกีวา : อยูกบัชาวบาน  
• KM / COP วงพี่เลีย้ง 
• เพ่ือเปน Learning Facilitator 
• เชื่อมโยงชุมชน - มหาวิทยาลยั/นักวิจัย 
• เชื่อมโยงการจัดหลกัสูตรแก “นักศกึษาวัยทํางาน”

 

ผมขอย้ํ า ว า ที ่จ ะ พูด เป น
จินตนาการ  ไม รู ว าถู กหรื อผิ ด 
ไ ม ค ว ร เ ชื่ อ  ใ ห ไ ป คิ ด ต อ จ า ก
จินตนาการต องลงสู ความจริ ง 
ผมมองวานักวิชาการที่จะทํางานวิจัย
ชุมชนตองทําหนาที่เปน Facilitator 
สิ่ งที่ มหาวิทยาลัยควรจะทําคือ 
มีกองทัพพ่ีเลี้ยง  คือกลุมคนกลุมหนึ่ง
ที่ฝกขึ้นมาเปน Facilitator  ของการ
วิ จัยชาวบาน  ขณะนี้ทําไมยาก
เพราะ สกว. ไดสรางไวมาก และ
มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีอยูหลายทาน 
ไดรวมทําวิจัยชาวบาน วิจัยทองถิ่น
กับ สกว.  ทําอยางไรที่มหาวิทยาลัย 
จะสร า งการยอมรับจากบุคคล
เหลานี้ และรับคนใหมเขามาเพื่อฝก
ทํ าหน าที่ น้ี อย า ง เป นทา งกา ร 
มีหนวยงานที่ เปนที่อยูของบุคคล
เหลานี้ มี Job description มีตัวชี้วัด
วาบุคคลเหลานี้ทํางานไดดี มีผลงาน
ที่ตองการ  สิ่งน้ีเปนเรื่องที่นาทํา
เปนอยางยิ่ง พ่ีเลี้ยงเหลานี้จะยิ่ง
ดีกวา   ที่ทํางานของเขาไมไดอยูใน 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ควรจะไปอยูที ่
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ดอนเจดีย อําเภอนาสาน จังหวัดสุราษฎรธานี   เม่ือมีเร่ืองที่ตองปรึกษากันจึงจะเขามาที่มหาวิทยาลัย 
แตขณะน้ีมีเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวย ไมวาจะเปนการสงอีเมลเพ่ือรายงานวาเกิดเหตุการณอะไรบาง 
พ่ีเลี้ยงไปอยูที่ชุมชน พูดคุยกับชาวบาน รับรูเรื่องราวกับชาวบาน ไปรวมเรียนรูกับชาวบาน ชวนคุยจนกระทั่ง
ไดโจทย ไมใชไปสั่งสอนชาวบาน  แตหากพื้นที่อยูใกลมหาวิทยาลัยอาจเขามหาวิทยาลัย 2 วันก็ได 
ซ่ึงสามารถทําไดหลายแบบ และนําคนที่เปนพ่ีเลี้ยงเหลานี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน หรือวิธีงายที่สุดคือ
แลกเปลี่ยนกันผานทาง Internet  ตกลงกันวาพวกคุณเขียน Diary กันทุกวัน  และ AAR ตัวเองทุกวัน  สมมติวามี
พ่ีเลี้ยงอยางนี้ 20 คนทั่วประเทศ  จะเกิดการเรียนรูอยางมหาศาล และคําแนะนําของผมคือใหเจอกันทุกเดือน 
เพ่ือมี Face to Face Sharing และนําขอสรุปความรู Do and Don’t ใสเขาไปดวย   แลวตีความดวยทฤษฎีวา
สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดไดอยางไร ซ่ึงจะกอใหเกิดผลประโยชนอยางมากในการทําแบบนี้  หลายครั้งถาเขาไปทําแลวจุด
สัมผัสจะมาก  ไมวาจะเปนโรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย NGO  ในพ้ืนที่  อบต. ซึ่งจะทําใหเราทราบวา
ความเขมแข็งของพื้นที่น้ันอยูตรงไหน มีใครบางแลว  เราก็จะรูวาถาเราจะสงนักศึกษาปริญญาโทเขาไปทําวิจัย
ควรเขาไปทําตรงไหนที่เปนแหลงที่ใหคนเขาไปเรียนรู  หรือวาถาเราตองการจัดหลักสูตรใหคนเขาไปเรียนรู 
เราก็จะทราบความตองการ หรือวาเราตองการเด็กเกงที่มี Intelligent สูง   เราก็สามารถดึงดูดเด็กเหลานี้มาได 
ประโยชนที่มหาวิทยาลัยจะเขาไปทําความรูจักกับชุมไดโดย Facilitator  เพ่ือประโยชนในการทํามหาวิทยาลัย
ในกระบวนทัศนใหม  โจทยในชุมชนจะมีมาก  และถาเราไดลงไปสัมผัสจริงจะเห็นโจทยตางๆ อีกมาก 

 

คุณอํานวย KM ชาวบาน
• ชวนกันต้ังกลุม ลปรร. อยางตอเนื่อง     
มีเปาหมายจําเพาะ  กําหนดชวงเวลา

• มีกติกาการเขาเปนสมาชิกกลุม –     
ตองเปน “คุณกิจ”

• เรียนรูจาก การปฏิบัติ : ทฤษฎี 
= ๙๐ : ๑๐

 

ได พูดไปแล วนะครับว า 
ตัวคุณอํานวยหรือ Facilitator ก็ตั้ง
วงแลกเปลี่ยนเ รียนรูกัน  และมี
ว งกา รแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู ข อ ง
ช า วบ า น ใ น เ รื่ อ ง ใ ด เ รื่ อ ง หนึ่ ง 
ยกตัวอยางเชน ที่เขาสามรอยยอด
กวนสับปะรดขาย ซ่ึงอาจมีชาวบาน
เปนรอยเจา แตเราทราบวาเจาไหน
ที่กวนไดอรอย  มีเคล็ดลับอะไร 
แลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
เพ่ือใหอรอยยิ่งขึ้น เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่องของการทํามาหากิน 

  

ในชีวิตประจําวัน แลวเราเอง อาจจะหาคนเขาไปรวมใหทฤษฎีกับชาวบาน เชน ความอรอยของสับปะรดกวน
อยูตรงไหน  เปนศาสตรของ Food science  เพ่ือใหชาวบานนําขอมูลจากทฤษฎีน้ันไปปรับกระบวนการ 
วิธีการผลิต  ใสองคประกอบใหไดผลผลิตที่ดี  และเม่ือนําไปขายก็หาวิธีที่จะได Feedback  จากผูซ้ือกลับมา 
ก็จะไดความรูเขามาในการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
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ต อม า เป นตั ว อย า ง จ ริ ง  
ที่เกิดขึ้น เปนการจัดการความรูของ
ชาวนา ซ่ึงมีเง่ือนไขอยูวาคนที่จะมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันตองทํานา 
เพราะถาไมทํานาก็จะไมมี Tacit 
Knowledge มาแลกเปลี่ยนกัน  
ตองมีความรูจากการลงมือทํานา  
ในชวงเวลาเดียวกัน 

COP โรงเรียนชาวนา

มูลนิธิขาวขวญั  สุพรรณบรุี
  

 

นักเรียนกับ
ประธานมูลนธิิ   
เดชา ศิริภัทร

การประชุมเสนอ
ผลงาน ชั้นประถม 
: การจัดการแมลง

 

เปนตัวอยางจริงเม่ือหลายป
ที่ผานมาตั้งแตเร่ิมทํา KM ใหมๆ 
ซ่ึง KM สามารถใชไดกับทุกคน 
ทุกฐานความรูและทุกวัย  ซ่ึงใน
จํานวนคนสวนมากที่เขารวม KM 
ชาวนาเปนกลุมคนที่อายุคอนขางมาก 
อ า ยุ ม า ก สุ ด  8 0  แ ล ะ น อ ย สุ ด
ประมาณ 30 ขึ้นไป และชวงหลัง 
ก็เร่ิมมีเด็กเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีการจัดการแมลงโดยไมใชยาฆา
แมลง และบํารุงดินโดยไมใชปุยเคมี 
และวิธีการพัฒนาพันธุขาวอยางงายๆ 
ดวยวิธีการผสมพันธุขาว 

  

 

เ ป น ก า ร เ รี ย น เ ร่ื อ ง ดิ น  
เปนการเรียน Explicit Knowledge 
ทฤษฎีเรื่องดินเรื่องปุย โดยมีผูที่ไป
เรียนรูทฤษฎีจนจบปริญญาตรีที่
คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรียน Explicit Knowledge

จาก “คุณอํานวย”
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ไปเรียนรู 
explicit knowledge 

จาก มก. กําแพงแสน

 

 

เกี่ ยวกับ เรื่ อ งแมลงมีการ
เรียนรูของจริงจากแปลงนา โดยไป
จับแมลงมาดูวาเปนชนิดใดบางและ  
จดบันทึก 

จับแมลงใน
แปลงนา

เรียนรู

เปนกลุม
 

  
 

แยกชนิดและนับจํานวน
เพื่อสราง
สมดุลแมลง

เก็บไว
ศึกษาตอ

 

ชาวนาจะจดบันทึกเปนรูป
แลวบอกวาแตละตัวเปนตัวอะไร 
ดีหรือไม และมีการนําเอาแมลงที่จับได 
ไปศึกษาตอ ดวยการนับชนิด จํานวน 
และแยกกลุม  ในแปลงนาแมลง
สวนใหญไมมีอันตราย สวนใหญเปน
แมลงดี เปนแมลงที่กินแมลงตัวอ่ืน 
แมลงรายคือแมลงที่กินตนขาว จะมี
แมลงที่ดีมากกวาแมลงราย เพราะฉะนั้น
การที่ เราฉีดยาฆาแมลงในแปลงนา
เทากับวาเราฆาแมลงที่ดี  เม่ือไปเรียน
จากทฤษฎีแลวมาปฏิบัติจริงทําให
ชาวนาเขาใจมากขึ้น  วาสิ่ งที่ เรา
ตองการคือ สมดุลยของนิเวศนแมลง 
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นํ้าหมักสะเดา   
ไลแมลง

เพ่ิมกลวยดิบ

ใ นบา งค รั้ ง แมล งที่ ร า ย
มากกวาแมลงที่ดีเราก็ไลมันไปดวย
การใชสมุนไพรสะเดา นํามาหมัก
แลวนําน้ํามาไล แตการใชนํ้าสะเดาไล 
จะใชไดเพียงแค 2 อาทิตย  เพราะแมลง
ปรับตัวได  เพราะฉะนั้นตองทําสูตรใหม 
เชนเอากลวยดิบใสเขาไป ซ่ึงไมมี
ทฤษฎีอะไรที่จะบอกวาใหใสกลวยดิบ 
ใชวิธีการเดา ซ่ึงใชไดไมนาน ความรู
บางสวนนั้นไดมาจากปู ยา ตา ยาย 
เพราะเปนสูตรสมุนไพรที่ใชกันมานาน 
ซ่ึงบางอยางนั้นใชแลวแมลงตายทันท ี
แตสวนใหญที่ใชกันคือ ใชเพ่ือไลแมลง 

  
 

รูปในสไลดคือนํ้าหมักเพื่อ
ใชบํารุงดิน  โดยไมตองใชปุยเคมี ชั้นมัธยม  

ปรับปรุง
คุณภาพดิน

น้ําหมักชีวภาพ  
และฮอรโมน

  
 

จุลินทรียบํารุงดิน

ก า ร เ รี ย น รู ท ฤ ษ ฎี จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ศูนยวิจัยขาว  ทําใหรูวาในดินและ 
ในปามีจุลินทรีย ที่ชวยในการยอยสลาย
อินทรียอยูจํานวนมาก เพราะฉะนั้น 
ถามีจุลินทรียดีๆ  ปุยก็จะเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ในภาพเปนการไปเก็บ
จุลินทรียมาจากน้ําตก แลวมาหาวิธี
วาเลี้ยงแบบไหนจะดีที่สุด ซ่ึงการใช
ใบไผจะไดผลดีที่สุดในการทําใหเกิด
จุลินทรีย และการใชปุยจากธรรมชาติ
สามารถใหผลผลิตที่ดีได 
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จะเห็นไดวานักวิชาการมี
โอกาสมากเลย เ ม่ือชาวนาหรือ
ชาวบานสามารถสรางความรูใชเองได  
นํ้าหมักชีวภาพและจุลินทรียในภาษา
การจัดการความรู เรียกวา ความรู คือ
สิ่งที่ใชประโยชน ใชงานเพื่อการดํารงชีพ
ของตนเองได จากภาพ คือ รศ.ดร.กาน 
จันทรพรหมา  คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม  
ซ่ึงไปดูเพราะอยากเห็นวาชาวบาน
สรางความรูและจัดการความรูเองได 
สามารถปรับปรุงชีวิตของตนเองได 
โดยมี Facilitator นิดหนอย 

รศ. ดร. กาน จันทรพรหมา 
และ คุณไพบูลย วัฒนศิริ

ธรรม

  
 

Bacillus 1 Rhizopus

TrichodermaYeast, mixed

มีคําถามวาจุลินทรียที่เก็บมา
เลี้ยงขยายพันธุตอ และใชประโยชน
ไดอยางดีมากคืออะไร จึงไดมีการ 
capture และถายรูป เขียนคําอธิบาย
ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย แ ต ล ะ ช นิ ด ว า มี
ประโยชนอยางไร  และสงไปให
ชาวนา  ซ่ึ งชาวนาจะเขาใจได ดี
มากกวาการการอานหนังสือของ
กระทรวงเกษตร  สามารถนําไป
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทําอยูได   

  
 

ลุงสุขเปนคนที่ทําใหชาวบาน
เปลี่ยนพฤติกรรมมาเปนการจดบันทึก 
เพราะเมื่อผมไปชักชวนใหมูลนิธิขาวขวัญ
ทําเรื่องการจัดการความรูใหกับชาวนา  
ก็พยายามบอกชาวนาวาตองจดบันทึก  
จึงจะเรียนรูไดดี เวลาไปสังเกตในแปลงนา
ใหจดบันทึกทุกสิ่งที่เห็น ในระยะเวลา 6 
เดือน ไมมีใครจดบันทึกมีเพียงลุงสุขที่จด 
และสาเหตุที่ชาวนาไมยอมจดบันทึก คือ 
1) ลายมือไมสวย 2) กลัวสะกดผิด 
จะทําใหอาย แตลุงสุขไมอาย ผมจึงนําเรื่อง   
ที่ลุงสุขไดบันทึกไวไปขึ้น Blog และมี 
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คนเขามาชื่นชมที่ลุงสุขจดบันทึก 
แลวจึงนํากลับไปใหชาวนารับรูวามี
การนําบันทึกของลุงสุขไปขึ้น Blog 
มีคนเขามาดูและชื่นชมทั่วประเทศ 
เม่ือลุงสุขเห็นจึงมีความสุขมาก  ทํา
ใหชาวนาคนอื่นกลาที่จะจดบันทึก
มากขึ้ น  และกลายเปน  Culture 
ของชาวนา  ไมวาจะเขารวมฟง
บรรยาย  ไปแปลงนา นับแมลง 
นับอายุขาว  วัดสวนสูงของขาว 
ก็จะจดบันทึกทุกครั้ง 

  

สิ่ ง น้ีคือวิ จัยของชาวบาน  
เปนการใชทางเทคโนโลยีในการ
จัดการความรู  ทําใหคนอ่ืนเห็นและ
ชื่นชม และนําการชื่นชมกลับไปให
ชาวนาทราบ ซ่ึงทําใหเกิดการทํา
ตามตัวอยางที่ดี 

การใชเทคโนโลยชีวย
อํานวยความสะดวก

 
  

 

จาก KM สูวิจัยจาก KM สูวิจัย

• ผลของ KM สามประการ : เรียนรู  
ผลงาน  ขอสงสยั (โจทย)

• โจทย -> วิจยัชาวบาน
วิจยัวิชาการ   

• น้ําซึมบอทรายทางวิชาการ 

จาก KM ก็ทําใหเกิดการวิจัย 
ซ่ึงจะเกิดประโยชน 3 อยาง 

1. ไดเรียนรู  
2.  ไดผลงาน 
3.  เกิดโจทยวิจัยจากการทํา KM 
KM มี 2 ซอน คือ KM พวก

เราเอง (Facilitator) และ KM ของ
ชาวบาน โดย KM จากชาวบานทํา
ใหไดโจทยวิจัย ซ่ึงอาจจะนําไปทํา
วิ จัยชาวบ านก็ ได  แต โจทยวิ จัย
บางอยางตองไปเปนวิจัยทางวิชาการ 
เชน จุลินทรีย หรือแมลง ซ่ึงอาจ 

กอใหเกิดความรูหรือทฤษฎีใหม  อยาเชื่อวาความรูน้ันสิ้นสุดแลว ซ่ึงโยงมาสูการตั้งโจทยวิจัยทางวิชาการ 
ผมมองวาการลงไปชุมชนคือนํ้าซึมบอทรายทางวิชาการ  และการทํางานวิจัยชุมชนนั้น มีการสรางสรรคไวสวนหนึ่งแลว 
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การที่จะไปทํางานวิจัยดาน
ชุ ม ชน  ไ ด มี ก า ร ส ร า ง ศ า ส ต ร  
ไวสวนหนึ่งแลว  และนี่คือตัวอยาง
ห นั ง สื อ ข อ ง  สก ว .  เ ร า ค ว ร มี
หองสมุดของหนังสือเหลานี้ 

 
  

 

ระบบการจัดการระดับมหาวิทยาลัย
•Organization
•Management skill
• Facilitation skill
•Networking skill
•Communication skill
• Spiraling skill

 

มาถึ ง ร ะบบการจั ดก า ร
ความรูของมหาวิทยาลัย ตองมีการ
จัดองคกร  (Organization)  สร าง 
Management Skill โดย Management 
Organization น้ัน คือหนวยงานที่
เขาไปหนุนการเปน Facilitator ของ
การวิจัยชาวบาน และพัฒนาทักษะ
หลายๆ อยางขึ้นมา   

 
 

และวิธีการจัดการหรือการ
พัฒนา  ควรทํ าเปนโปรแกรมมีที ม
ดํ าเนิ นการจั ดการ  มี แหล งทุ น  
มี Steering Committee และมีการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุง ใชสูตรนี้จะ
ดีกวาการตั้งเปนสวนงาน  เพราะจะมี
ความยืดหยุนมากกวา 

ตัวผมเองบังเอิญที่มาเปน
ผูอํานวยการของ สกว. ดวยความ
จําเปน เพราะไมรูและทํางานไมเปน  
จึงตองอาศัยพลังของการประเมิน  
จึงทําในสิ่งที่ไมเคยทํา ทําในสิ่งที่ยาก 
สิ่งที่ไมมีใครเคยทําได 

วิธีการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
• ทําเปน โปรแกรม
• มีทีมจัดการ
•หาแหลงทุน
• มีคณะกรรมการชี้ทิศทาง
• มีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
•หาทางทําใหเปนงานประจํา สวนที่เล้ียง
ตัวเองได  
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สรุป มหาวิทยาลัยใชการวิจัยเพ่ือชุมชน     
เปนเครื่องมือ

• รับรูความตองการของ stakeholders
• หาทรัพยากรเพื่อทําหนาที่สถาบันอุดมศึกษา
• พัฒนาความรู/ทักษะ ในการทําหนาที่ 
“ปญญาของแผนดิน” จากการทํางานใหแก
แผนดนิ

• พัฒนาทักษะในการจัดการ การจัดองคกร 
ระดับมหาวิทยาลยัเพ่ือสงเสริม  

สรุป การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ตองใชการวิจัยชุมชนเปนเครื่องมือ 
เพ่ือรับรูความตองการของภาคสวน
ตางๆ  ของผูที่ มีสวนไดสวนเสีย 
การหาทรัพยากรมาทํางาน พัฒนา
ความรูและทักษะในการทําหนาที่
ปญญาของแผนดิน  พัฒนาทักษะ
ในการจัดองคกรระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยตองมีการ Organize 
หนวยงานขึ้นมา  เพ่ือทํางานที่สงเสริม
การวิ จัยเพ่ือชุมชน ซ่ึงถือวาเปน
บริบทใหม ซ่ึงมหาวิทยาลัยทํามานาน 

แลว  แตยังไมมีการจัดหนวยงานที่ชวยสนับสนุนระหวางหนวยงานเพื่อการทําวิจัยชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
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การอภิปราย :  
การพฒันาประเทศดวยพลังการวจิัยชุมชน 

 
 

โดย : ครูสุรินทร  กิจนิตยชีว   
ท่ีปรึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

อาจารยอุทัย  ดุลยเกษม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยเพิ่มศักด์ิ  มกราภิรมย  
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารยอดิศร  พวงชมภู 
ประธานกรรมการบริษัทสยามแฮนด จํากัด (เส้ือแตงโม) 
รองประธานหอการคานครปฐม และอาจารยพเิศษสถาบันการศึกษาหลายแหง 

 

ดําเนินรายการโดย : รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 
รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน  ผูดําเนินรายการการอภิปราย  แนะนําวิทยากรผูรวม

อภิปรายทั้ง 4 ทาน ดังน้ี 
1. อาจารยอุทัย ดุลยเกษม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนนักวิชาการและมี

บทบาทในการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนที่ยอมรับในวงการวิจัยและวงการวิชาการวาเปนนักวิธี
วิทยาที่มีความลึกซึ้งทานหนึ่งของประเทศ และในวันน้ีทานมาในนามของนักวิชาการศึกษา
เพ่ือบริหารมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยชุมชน 

2. อาจารยเพิ่มศักด์ิ มกราภิรมย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปนนายกสภาที่ปรึกษาปญหาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปนผูหน่ึงที่มีบทบาท
สําคัญในการแกไขปญหาในภาคใต  ปจจุบันเปนประธานยุทธศาสตรสังคมของจังหวัด
ปราจีนบุรี ในวันนี้อาจารยมาในนามของนักวิชาการที่ลงชุมชน และเปนผูทรงคุณวุฒิดาน
การวิจัยชุมชน 

3. ครูสุรินทร กิจนิตยชีว  ที่ปรึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหลายดานที่เกี่ยวของกับชุมชนทองถิ่น วันนี้ทานมาใน
นามของผูทรงคุณวุฒิดานสังคมและเปนผูที่เกี่ยวของกับกลไกนโยบายการพัฒนาชุมชน 

4. คุณอดิศร พวงชมภู  ประธานกรรมการบริษัทสยามแฮนด จํากัด (เสื้อแตงโม) และ
รองประธานหอการคานครปฐม วันนี้มาในนามของผูทรงคุณวุฒิจากภาคสังคมและ    
ภาคเศรษฐกิจที่ดําเนินกิจกรรมและกิจการในการพัฒนาคน ชุมชนและสังคม 
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วิทยากรทั้ง 4 ทาน  รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนในหัวขอ “การพัฒนาประเทศดวยพลังของการ
วิจัยชุมชน” โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 “ทําไม” หรือ “คิดอยางไร” ตอการที่ตองมีงานวิจัยชุมชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
สังคม และงานวิจัยชุมชนมีความสําคัญมากนอยเพียงไร สาํคัญอยางไร 

ประเด็นที่ 2  เราควรทํางานวิจัยชุมชนอยางไร และมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยมหิดลควร
ทําวิจัยชุมชนหรือไมอยางไร 

 

อาจารยอุทัย ดุลยเกษม   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเด็นที่ 1 :  

ผมคิดวาเปาหมายหลักของการทําวิจัยชุมชน คือ ชุมชนมีสวนรวมในการทําวิจัยอยางแทจริง   
ซ่ึงเปนการเพิ่มพลังใหชุมชนสามารถพัฒนาไดอยางที่ตองการ เปนไปอยางมีศักดิ์ศรียั่งยืน ถาเราทําวิจัย
ชุมชนเพื่อไปสูการพัฒนาประเทศเราจะแนใจไดอยางไรวาทิศทางของประเทศจะสอดคลองกับเรา      
ควรอยูที่การพัฒนาชุมชนมากกวา  คําวาวิจัยชุมชนมีนิยามหลายอยางดวยกัน เชน บางคนอาจให
ความหมายวาเปนงานวิจัยที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับชุมชนที่ทําวิจัย หรือการทําวิจัยชุมชนเปนการถือเอา
ชุมชนเปนหนวยการวิเคราะหหรือเปาหมายของการทําวิจัย หรืออาจหมายถึงใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ทําวิจัย หรือชุมชนเปนผูทําวิจัยเอง ซ่ึงผมมีความเห็นวาการที่ชุมชนทําวิจัยดวยตัวชุมชนเอง ชาวชุมชน
มีสวนรวมในกระบวนการอยางแทจริง หรือเปนการวิจัยที่มีชาวชุมชนดําเนินการเองจะมีประโยชนตอ
ชุมชนมากกวา เพราะเปนการเสริมสรางพลังใหชุมชนอยางแทจริง อยางไรก็ดีผมคิดวาการทําวิจัยชุมชนนั้น
มีประโยชน  แตผลการวิจัยที่ออกมาน้ันยังไมมีพลังมากพอที่จะชวยใหสมาชิกในชุมชนรูเทาทันความ
สลับซับซอนของระบบตางๆ ในสังคม เชน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง วัฒนธรรม ระบบนิเวศนที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอชุมชน ชีวิต และความสัมพันธของ
ชุมชนเปนอยางมาก เพราะฉะนั้น ผมคิดวามีความจําเปนที่ตองเขาใจถึงความสลับซับซอนของสิ่งเหลานี้ 
และตองสามารถชวยพัฒนาชาวชุมชนใหสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรูเทาทันตอ
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซ่ึงกระบวนการทําวิจัยจะเปนกระบวนการหนึ่งที่ชวยใหสมาชิกในชุมชนรูเทาทัน
ปญหา และเกิดคุณคาใหมที่เกิดจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงประเด็นเหลานี้
เปนประเด็นสําคัญ  เพราะไมเชนน้ันจะไมเขาสูกระบวนการเรียนรู  ในกระบวนการทําวิจัยชุมชนถึงแมจะ
เรียนรูประวัติศาสตรอันสวยงาม หรือเรียนรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ แตแทจริงแลวยังไมใชสิ่งที่เรา
ตองการ  น่ันคือการสรางพลังใหกับชุมชน ผมคิดวาตองคิดเรื่องโจทยการทําวิจัยชุมชนเปนเรื่องใหญ  
ซ่ึงเปนบทบาทหนาที่ของวงการวิชาการ ที่ตองตั้งคําถามวาปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้  งานวิจัยเหลานี้อาจ
ชวยไปถึงจุดที่ทําใหชุมชนตระหนักวาสาเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น  มาจากขางนอกมากกวาปญหาภายใน 
ความสลับซับซอนที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักมาจากตรงไหน ถาเราเขาใจกระบวนการตรงนี้มากขึ้น  บางที    
ในกระบวนการทําวิจัยชุมชนอาจจะทําใหมองเห็นทางออกตอการแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู จากการศึกษา
งานวิจัยในทองถิ่นที่ผานมาพบวามีอยูนอยมากหรือหรือแทบไมมีเลย  ที่การทําวิจัยชุมชนจะศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องทุนของชุมชนอยางเปนระบบ  ซ่ึงทุนของชุมชน (Community capital) แบงเปน 5 ประเภท คือ 
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1. ทุนระบบนิเวศน/ทุนทรัพยากร ไดแก ระบบนิเวศน ดิน ปาไม ฯลฯ ชุมชนจะมีพลังเขมแข็งได
ตองรักษาระบบนิเวศน และตองรูจักจัดการทรัพยากรเหลานี้ หากชุมชนใดที่ทุนทรัพยากรถูกดึง
ออกจากชุมชนอยางตอเน่ือง  โดยไมมีการไหลคืนกลับก็เปนการยากที่ชุมชนจะมีพลัง ถึงแมวา
จะพยายามทําวิจัยอยางไรก็ตาม  

2. ทุนมนุษย การศึกษาอยางเปนระบบเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยที่มีความสามารถ มีการศึกษาดี
ถูกดึงออกจากชุมชนอยางตอเน่ืองและไมหวนกลับ การศึกษาในจังหวัดตางๆ เปนสถาบันการศึกษา
ที่อยูในความดูแลของรัฐบาล ซ่ึงตองการใหสถานศึกษาผลิตนักศึกษาที่มีความรู บุคลิกภาพดี 
ตรงตามความตองการของ Modern Factor เหมาะกับการทํางานในภาคธุรกิจและภาครัฐบาล 
แตขณะเดียวกันก็มี Education Provider ที่ดําเนินการโดยทองถิ่น ไมวาจะเปนโรงเรียนปอเนาะ 
โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนศาสนา ซ่ึงสถาบัน/โรงเรียนเหลานี้มีจุดมุงหมายที่ตองการสราง 
มุสลิมที่ดี และมีชีวิตความเปนอยูที่สอดคลองกับสังคมในพื้นที่  จึงทําใหคนเหลานี้ไมมีงานทํา 
ดังน้ัน จะเห็นไดวาระบบการศึกษาของเราทําใหทุนมนุษยไหลออกอยางตอเน่ือง ดังน้ัน        
ควรตระหนักในเรื่องนี้วาถาเราศึกษาทําวิจัยแลวเกิดระบบกลไกใดที่ทําใหเห็นทางออกของปญหา    
ที่มีอยู สามารถแกไขและชวยพัฒนาหมูบานใหเขมแข็งไดและตรงกับความตองการของชุมชน  

3. ทุนสติปญญา/ภูมิปญญาทองถิ่น เร่ืองเหลานี้จําเปนตองมีการตั้งโจทยเพ่ือทําวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
4. ทุนทางสังคม/วัฒนธรรม ความเอื้อเฟอเพ่ือแผ แบงปนกันในสังคมไทยเริ่มลดนอยลง เขาสู

การแขงขันกันมากขึ้น ซ่ึงเราเองอยูระหวางระบบคุณคาของการแขงขัน  เพราะฉะน้ัน การจะลง
ไปทําวิจัยชุมชน  จึงควรตระหนักในเรื่องน้ีเพ่ิมมากขึ้น ตองวิเคราะหวาในการทําวิจัยชุมชนนั้น
ตองทําอยางไรใหชุมชนสามารถเรียนรูสิ่งเหลานี้และหาทางฟนฟูระบบวัฒนธรรมใหกลับคืนมา 

5. ทุนเงินตรา ตลอดระยะเวลา 30-40 ปที่ผานมา ในการพัฒนาประเทศจะใชเงินทุนลงสูชุมชนและ
มีเงินตราไหลออกตางประเทศเรื่อยๆ ซ่ึงธนาคารพาณิชยเปนกลไกดูดเงินจากชุมชนออกไปและ
เอามาเปนสินเชื่อในเมือง 

 

เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้จะชี้ใหเห็นวาจะทําอยางไรใหงานวิจัยชุมชนนั้นเกิดพลังแกชุมชน     
อยางแทจริง ประเด็นเหลานี้ตองเอามาตั้งเปนโจทยใหชุมชนไดทําการศึกษาวิจัย  ซ่ึงจุดนี้เราตองปรับ
เพ่ือยกระดับการทําวิจัยชุมชน  ใหชุมชนเกิดการเรียนรูที่เทาทันสังคม และเกิดพลังในชุมชนเอง และถา
ตองการใหการวิจัยชุมชนเปนการเพ่ิมพลังชุมชนอยางแทจริง โดยไมสนใจวาจะเปนการชวยพัฒนา
ประเทศหรือไม ควรจะเลือกโจทยที่ทําใหชุมชนไดเรียนรูสิ่งเหลานี้ เพราะงานวิจัยไมใชเพียงการสราง
องคความรู แตวิธีการวิจัยน้ันถือเปน Knowledge Production เปนทั้ง Process ในการสรางความรูและ
เปนทั้ง Learning Process เปนทั้งการเรียนรู และการวิจัยชุมชนนั้นน้ําหนักจะอยูที่ Learning Process 
ตองมองการทําวิจัยเปนตัวชวยใหชุมชนเรียนรูความสลับซับซอนที่เกิดขึ้นในมิติตางๆ 
 
ประเด็นที่ 2 :  

สิ่งที่ผมอยากตั้งขอสังเกต คือ ครูไทยเงินเดือนเฉลี่ย 18,000 บาท ครูเปนหนี้มากที่สุด คําถาม   
ก็คือ การเพิ่มรายไดมีเทาไรก็ไมพอ เร่ืองของการทําดานการเกษตรเปนสิ่งสําคัญของไทยแตเม่ือดู 100% น้ัน 
42% เปน Industrial Product ที่เราสงออกไปตางประเทศ เปนบริการทองเที่ยว ธนาคาร การโรงแรม 
เงินที่ไหลออกจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น ไหลออกมากกวาไหลเขา คนที่ผลิตอุตสาหกรรมเปนคน
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ตั้งราคา ซ่ึงเกษตรกรเปนผูเสียเปรียบ ประเด็นคือ สิ่งที่เราทํานั้นดีแตมีความซับซอนมาก ถาเราตอง
กลับไปถามวาทําไมชุมชนของเราถึงออนแอมากโดยเฉพาะชุมชนชนบท จากการวิเคราะหของผมปจจัย
ที่ทําใหชุมชนออนแอลง คือ 

ปจจัยที่ 1 คือ การไหลออกอยางตอเน่ืองของทุนทั้ง 5 ประเภท  
ปจจัยที่ 2 คือ ระบบกลไกการเรียนรูของชุมชนถูกทําใหออนแอลง  การที่เราไปตลาดตอนเชา 

ในหมูบาน  ไดพูดคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องตางๆ นับเปนสิ่งที่ดี  แตตลาดเหลานี้ถูกทําลายไปเปนราน
สะดวกซื้อทําใหปฏิสัมพันธระหวางบุคคลลดลง โครงสรางสังคมปจจุบันไมเอ้ือตอการพูดคุยปรึกษาหารือ
กันเลย การทําวิจัยชุมชนเราตองรื้อฟนสิ่งเหลานี้ขึ้นมา ตองรักษากลไกการเรียนรูในชุมชน  

ปจจัยที่ 3 คือ การแทรกแซงของหนวยงานรัฐ เกิดการพึ่งพาหนวยงานของรัฐ กอนหนานั้น
กิจการตางๆ ในชุมชน  ชาวบานจะจัดการกันเอง ไมวาจะเปนเรื่องแมนํ้าลําคลองหรือเร่ืองอ่ืนๆ ชาวบาน
ในหมูบานก็ชวยเหลือกันเอง  ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนรู สาธารณสุขวัฒนธรรมตางๆ กิจการตางๆ ในชุมชน
ชาวบานสามารถจัดการกันเอง  หลังจากที่รัฐบาลเก็บภาษีแลวเขาไปจัดการให  สรางโรงพยาบาล  สราง
โรงเรียน  สรางสถานีตํารวจ  ทําใหชาวบานรูสึกวาตองพ่ึงพารัฐบาล พ่ึงพาสังคมภายนอก การคิด
แกปญหาดวยตัวเองลดลง การทํางานเปนการเรียนรูอยางหนึ่งที่จะทําใหชาวบานแกปญหาไดเอง 
สามารถสรางพลังการเรียนรูไดมาก  

ปจจัยที่ 4 คือ การครอบงําทางการตลาด  กลไกการตลาดดีมากซึ่งชาวบานไมมีทางทัน เพราะ
คําตอบทั้งหมดอยูที่โฆษณาชวนเชื่อ ระบบกลไกการตลาดมีผลรุนแรงมาก ในชุมชนรูสึกเครียดกับสิ่งที่
เรียกรองมาทางสื่อ 

สวนของการคิดจะทําวิจัยชุมชนตองยอนกลับไปดูวา ความคิดที่เปนจุดสําคัญในการทําวิจัย
ชุมชนนั้นมีอะไรบาง  ปจจุบันน้ีคนทําวิจัยเพราะอยากไดปริญญา ตองการเลื่อนตําแหนง ตองการไดเงิน
รับจางทําวิจัย และอยากไดชื่อเสียง  งานวิจัยทั้งหมดที่ทํานั้นเกิดจากความอยากรูมีไมมาก การทําวิจัย
เพราะตองการหาคําตอบเพราะตัวเองรูสึกอาทรตอปญหาของเพ่ือนมนุษยก็มีอยูนอยมาก เพราะฉะนั้น
ถามหาวิทยาลัยมหิดลตองการใหนักวิชาการสนใจเรื่องน้ีลงไปทํางานรวมกับชุมชน ไปชวยกระตุนชุมชน 
เราตองทําใหคนของเราตระหนัก ไดเห็น ไดเขาใจ ไดเรียนรูวามีปญหา/วิกฤตการณอะไรบางในชุมชน 
เขาไปในชุมชนเพื่อศึกษาปญหาใหเห็นวาเปนปญหาของชุมชนจริงๆ ทําวิจัยเพ่ือความอาทรตอมนุษย 
ที่สุดแลวการทําวิจัยเหลานี้อยูที่ ทิฐิ ของเราวาเรามีทัศนคติตอการทําวิจัยเหลานี้เพ่ืออะไร ถาเราทําเพื่อ
ตัวเราเองเราก็ไมอยากทําเพราะทําไปก็ไมไดอะไรมากนัก  ผมจึงคิดวาระบบการคิดตอการทําวิจัยเหลานี้
เปนเรื่องสําคัญ  ถาไมปรับทัศนคติในการทําวิจัยเหลานี้  ก็จะกลับไปเปนอยางเดิมซ่ึงไมกอใหเกิด
ประโยชนอะไรกับชุมชน  

 

รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน  กลาวสรุปหลังการอภิปรายวา อาจารยอุทัย ดุลยเกษม  
ไดอภิปรายเห็นภาพที่ชัดเจนมากวาการทําวิจัยชุมชนนั้นเปนการสรางพลังใหกับชุมชน ทําใหชุมชน
เขาใจปจจัยภายในชุมชนเอง และขณะเดียวกันก็สรางความมั่นใจและทําใหชุมชนรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง และในที่สุดจะทําใหชุมชนสามารถอยูไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งไดเสนอพวก
เราใหเห็นถึงทุนชุมชนทั้ง 5 ดาน 
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อาจารยเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย   
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประเด็นที่ 1 :  
ความจริงแลวสถานการณประเทศไทยเปรียบเสมือนเราน่ังอยูในหอง มีปญหามากมาย 

ฝายเศรษฐกิจ ฝายวิชาการและหลายๆ ฝาย มีความเห็นคอนขางตรงกันคือ ประเทศไทยทํางานอยูบน
การพึ่งพาตางชาติ การสงออกนําเขาของไทยตองพ่ึงพาตางชาติและเสียดุลกับตางชาติ เร่ืองที่ 2 คือเร่ือง
ระบบการผลิตของประเทศไทยตองพ่ึงพาพลังงานจากตางชาติ  มีการคํานวณคราวๆ วาเราผลิตขาวปละ 
65 ลานไร  ถาขายขาวที่ผลิตทั้งปเรามีเงินที่จะมาซื้อนํ้ามันใชไดเพียง 1 เดือนเศษๆ ไมถึง 2 เดือน น่ีคือ
การใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองมหาศาลของประเทศไทย หากพลังงานประเภทนี้หมดไป ประเทศไทยก็จะ
หยุดชะงักเพราะไมมีเทคโนโลยีน้ีอยูในมือของตัวเอง เพราะฉะนั้น เราควรปรับตัวอยางไรในเรื่องของ
พลังงาน  เรื่องที่ 3 เรื่องหน้ีสินของเกษตรกร  เกษตรกรทั้งหมดประมาณ 40 ลานคน จดทะเบียนรับ
สภาพหนี้สิน 6.3 ลานครอบครัว (ประมาณ 30 ลานคน) เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 1 แสนบาท รวมแลว
เกษตรกรเปนหนี้ 1 ลานลานบาท  จากตัวเลขดังกลาวนับวาเปนปญหาความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

เรื่องของสังคมนั้น ผมเองไดติดตามปญหาทางสังคมอยูพอสมควร และขับเคลื่อนปญหาทาง
สังคมมาหลายป สิ่งที่นาเปนหวงมากๆ คือความเหลื่อมล้ําในเรื่องของคนรวยกับคนจนในประเทศไทย    
มีประมาณ 20 เทา ซ่ึงตัวเลขในเชิงวิชาการบอกวาประเทศใดก็ตามที่มีความเหลื่อมล้ําเกิน 4 เทา
อาชญากรรมจะเริ่มมีอัตราสูง ประเทศไทยมีประมาณ 37% หรือ 1.81-1.9 ลานครอบครัว หรือคิดเปน
ชุมชนก็เกือบ 6000 ชุมชน ที่เปนชุมชนแออัดหรือเรียกวาเปนชุมชนสลัมที่มีแตคนยากจน อีกตัวเลขหนึ่ง
คือตัวเลขการหยารางของประเทศไทยที่มีอัตราการหยารางถึง 1 ใน 3 และ 1 ใน 4  ตัวเลขหนึ่งที่
สะเทือนใจผมมากคือปญหาเด็กคาประเวณี ติดอยูในอันดับ 3 หรือ 5 ของโลก  ถาในอนาคตปญหา
อาชญากรรมยังสูง  การเรียนตอต่ํา  เราจะไปแขงขันกับใคร แคคิดวาอยูใหรอดอยางไรก็ลําบากแลว 

ประเด็นเรื่องของทรัพยากร ประเทศไทยเปนประเทศเกษตร  พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกร
ไมเพียงพอทํากิน  เน่ืองจากการกวานซื้อที่ดินมีอัตราที่เร็วและไปอยูในมือของชาวตางชาติมาก สถาบัน
การเงินสวนใหญตกอยูในมือชาวตางชาติ ทําใหที่ดินสวนใหญอยูในมือชาวตางชาติ  ปญหาขยะมลพิษ   
ที่เกิดในนิคมอุตสาหกรรมทุกแหง  น่ีคือปญหาที่นําไปสูการพัฒนาที่ไมสมดุล การพัฒนาที่ไมม่ันคง     
ไมยั่งยืน  ป 2521-2525 ผมเดินทางไปภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต  เพ่ือสอบถามผูที่อยูทํากินในเขตปาสงวน 
ไมถูกตองตามกฎหมาย  และที่อยูในโครงการจัดสรรที่ดินใหเกษตรกรที่มีที่ดินทํากินในเขตปาสงวน   
กวาลานครอบครัว งานวิจัย 5 ป สงผลใหเกิดการออกแบบโครงการจัดที่ดินของรัฐหลายๆ โครงการ และ
ตอมา 20 ปผานไป  ที่ดินของเกษตรกร 60 กวาเปอรเซ็นต หลุดไปอยูในมือของนายทุน  อีก 30-40 
เปอรเซ็นต  มีหน้ีสินจํานวนมาก  สิ่งที่เราเรียนรูก็คือ  การทําวิจัยแบบลงไปเพื่อที่จะหาขอมูลอยางเดียว 
มาวางแผนในหมูนักวิชาการ ออกแบบวางแผน สรางโครงการพัฒนาที่ไมตรงกับความตองการหรือ
ปญหาที่แทจริงของเกษตรกร  ไดงานวิจัยนับพันชิ้น สรางนักวิจัย สรางบัณฑิตมากมาย แตไมสามารถ
แกปญหาในพื้นที่ดังกลาวไดเลย  เชนเดียวกับที่ทะเลสาบสงขลามีงานวิจัยกวา 200 ชิ้น ที่มีการทําวิจัย
ในพ้ืนที่ดังกลาว แตปญหาตางๆ ยังคงมีอยูเหมือนเดิม เพราะฉะน้ัน จะเห็นไดวางานวิจัยที่ทํานั้นไมได



22 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

ตอบสนองตอความตองการของสังคม ไมตอบสนองชุมชน งานวิจัยทําใหชุมชนขาดความเปนอิสระ      
ในการคิดวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจแกปญหาของตนเอง ในชวงแรกผมอยากสรุปสั้นๆ วา เรามีความ
ปรารถนาดี และมีความมุงม่ันในการทํางานวิจัยและนํางานวิจัยลงมาชวยขับเคลื่อนใหสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  แตวาแนวทาง ทิศทาง แนวคิด หลักคิด ตางๆ ที่ลงมือทํา ไมสอดคลองกับบริบท
ของสังคม  ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  นักวิจัยขาดการเรียนรู  ชาวบานขาดการเรียนรู
จึงไมทันกับการเปลี่ยนแปลง  เม่ือไมทันกับการเปลี่ยนแปลงก็ตองยอมรับกับโลกานุวัฒนที่ไหลเขามา
อยางหลีกเลี่ยงไมได และสิ่งที่ทําใหเกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เมืองไทยเรายังมี
สติ ปญญาและพลังอยางมากมาย  เพียงแตวามีหลักคิด วิธีการอยางไรในการทํางานวิจัยที่รวมพลังและ
สรางพลังจากชุมชนขึ้นมาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทางสังคมได 

ประเด็นที่ 2 :  
เม่ือป 2550 มีชาวบานมาปรึกษาหารือกับผมวาทํางานมา 20 ป ขาวคุณภาพไมดี ขายไมได  

ผมก็ไมมีความรูมากมาย น่ังคุยกับชาวบานและหาทางออกดวยการไปดูที่ตําบลใกลเคียงวามีปญหา
หรือไมและมีพันธุที่เราตองการหรือไม ไปดูแลวไมมี เพราะตําบลที่ไปดูน้ีไมมีนํ้าชลประทาน  จากนั้นไป
สถานีวิจัยขาว ไมมีพันธุน้ี จากนั้นคิดไปเรื่อยๆ และถามชาวบานวาเรามีแปลงที่ดีที่สุดอยูตรงไหน และ
ใหชาวบานไปดูวาแปลงไหนที่ดีที่สุด 1 อาทิตยถัดมาก็คัดได 3-4 แปลง แลวไปดูดวยกัน จากนั้นมาน่ัง
ปรึกษาหารือกันวาแปลงไหนดีที่สุด แตละคนก็มีเกณฑในการตัดสิน  จนในที่สุดไดแปลงที่ดีที่สุดมา 1 
แปลง  แลวทําอยางไรใหแปลงนี้ไดพันธุขาวที่ดีที่เราตองการ ชาวบานก็เสนอความคิดกันเยอะแยะ 
จากนั้นใหถุงคนละ 1 ใบ ลงแปลงเปนหนากระดาน ถอนตนขาวที่ไมดีออกใหเหลือแตขาวที่ดี  จากนั้น 
อีก 2 เดือน ก็เก็บเกี่ยวและมานั่งเลือกเอาขาวที่ไมดีออกไปอีกครั้งจนเหลือแตขาวที่ดี สรุปแลว 3 เดือน
ไดพันธุขาวที่ตองการ  และนําพันธุขาวไปที่สถานีวิจัยเพ่ือใหชวยทําใหพันธุขาวสูงขึ้น สถาบันวิจัยบอก
วาตองผสมใหได F8 จึงจะปลูกได น่ีคือวิธีการงายๆ ที่ใชความรูความสามารถของคนในชุมชน       
เพ่ือหาทางออกดวยวิธีการงายๆ ของการแกปญหา โดยไมตองใชความรูมาก เพียงแคเขาไปจัด
กระบวนการ ชวยอํานวยการใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน หาทางเลือกใหมๆ  สรางทางเลือกใหมๆ    
อีกประเด็นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ผมในฐานะที่ทํางานดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมมองวานอกจาก
เรื่องของการเมืองแลวยังมีปญหาขัดแยงเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดลอม นํ้า เขื่อน ที่ดินตางๆ ที่มีการแยงชิง
ซ่ึงนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น  เม่ือเกิดสถานการณวิกฤติรุนแรง เกิดความไมไววางใจกัน ความไม
เชื่อใจกัน  เราตองมาวางแผนกันวาจะทําอยางไรใหชาวบานมีความเขาใจในสถานการณ  มีความรู      
มีความเขาใจในทางเลือกใหมๆ และเกิดความรวมมือ  จากนั้นเริ่มสรางกระบวนการวิจัยซ่ึงใชเวลานาน   
9 เดือน  ซ่ึงใน 2-3 เดือนแรก ตองทําใหชาวบานรูสึกวาสิ่งที่เรากําลังจะทํานั้นเปนสิ่งที่เขาตองการ มีเวที
ในการพูดคุยและรับสมัคร สุดทายเราไดนักวิจัยประมาณ 15 คน และเราก็เริ่มสรางเครื่องมือ หลังจากนั้น 
1 เดือน กลับมาสรุปแลวมีคนสมัครมาเปนนักวิจัยเพ่ิมขึ้นอีก 40 และเวลาอีก 3 เดือน เก็บขอมูลทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม ทรัพยากรและนําขอมูลมาแปลความ ตีความ มาเขียนงานวิจัยรวมกัน สรุปแลว
ขณะน้ีไดงานวิจัยชิ้นหน่ึงที่สะทอนใหเห็นวา 30 ป  ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรกับชุมชนเขา  สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก  สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
ไดรับผลกระทบอะไรในปจจุบัน  อยากเห็นอะไรในอนาคต อะไรที่ทําใหเกิดความไมเขาใจ อะไรที่ควร
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ปรับปรุง  ขณะน้ีกําลังเตรียมสรางนโยบายสาธารณะ ทําใหหนวยงานภาครัฐบาลลงมาเรียนรู ซ่ึงตัวอยาง
เหลานี้นําไปสูขอสรุปที่ผมเสนอตอประชาคมชาวมหิดลวา งานวิจัยที่ผานมาเราเขาไมถึงความจริงของ
ปญหา เรามองเห็นปญหาเพียงผิวเผิน  นักวิจัยเราขาดอิสระในการคิดและทําที่นําไปสูการแกปญหาที่
แทจริง เราทําตามเงื่อนไข/สัญญาของบริษัท  ซ่ึงปญหาเหลานี้ผมคิดวาแกไมยากเพราะเรามีฐานความรู
ความเขาใจที่ดี  การลงไปที่ชุมชนอยางไมมีเง่ือนไขเปดใจรับฟง  จะคอยๆ เกิดความคิดความอานและ
นําไปสูปญญา  สุดทายผมคิดวาคนที่จะชวยขับเคลื่อนนําผลงานวิจัยไปใชคือตัวชุมชนเอง  และจากการ
ที่ผมไดลงไปพูดคุยกับชุมชนนครปฐม เขาไดฝากมาวาอยากเชิญ อาจารย นักวิจัยลงไปพูดคุยกับเขา 
เขามีหลายอยางที่อยากปรึกษาและใหพวกเราชวยในบางเรื่องบางอยางที่เขามีพลังไมเพียงพอและ
ตองการเรียนรูรวมกันกับพวกเรา  เหลานี้คือประเด็นที่อยากฝากไว 

 

รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน  กลาวสรุปหลังการอภิปรายของอาจารยเพ่ิมศักดิ์      
มกราภิรมย วาทานไดทําใหเราเห็นวาประเทศไทยมีปญหาสังคมอยูมากมายหลายดานและงานวิจัยยังไม
สามารถตอบสนอง แกปญหาและยังไมนําไปสูการพัฒนาไปอยางยั่งยืนได และอาจารยมีประสบการณ    
ที่มองเห็นวางานวิจัยที่ผานมาก็หลงทางไปชวงหน่ึง ซ่ึงจุดนี้ทําใหเห็นวาเราควรมีเวทีมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันวาตอนที่หลงทางหลงไปทางไหนและเรากลับมาไดอยางไร ซ่ึงเปนประเด็นที่นาสนใจ 

 
ครูสุรินทร กิตนิจชีว  

ที่ปรึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประเด็นที่ 1 :  
ผมขอเลาเปนรูปธรรม ใหทานอาจารยทั้งหลายไดวิเคราะหวา ณ สถานการณปจจุบันงานวิจัย

ทองถิ่นมีความจําเปนหรือไม ผมเปนอาจารยสอนมัธยมศึกษาทํางานในพื้นที่จังหวัดอยุธยา  เม่ือเกษียณ
จึงออกมาทํางานเชิงสังคมในวงกวางกับหลายหนวยงาน เม่ือมองชุมชนทองถิ่น ณ สถานการณปจจุบัน 
ที่มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  พบวา ชุมชนทองถิ่นสวนใหญ ยังไมมีคําตอบที่จะ
หาทางออก  เน่ืองจากสวนใหญตกเปนเหย่ือของการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น ซ่ึงจุดเปลี่ยนของทองถิ่นมีอยู 
2 ครั้ง และทั้ง 2 ครั้ง  พบวานวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนจุดเปลี่ยนชุมชนทองถิ่น ซ่ึงนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีน้ันไมใชของชุมชนแตเปนของระบบเศรษฐกิจแผนใหม เชน เครื่องมือผลิตทางเกษตรกรรม 
เรียกวาปฏิวัติเขียวทําไปได 9-10 ป พบวา ทุนทั้ง 4-5 ประเภท  ที่อาจารยอุทัยกลาวถึงในตอนตนนั้น 
ถูกทําลายแทบไมเหลือ ชุมชนแตกสลาย เม่ือเปนอยางนี้ ลุงจึงเกิดคําถามวาถาชุมชนทองถิ่นที่อยู    
ฐานลางพังทลาย ทรัพยากรหมด คนอยูไมไดตองมาอยูในเมืองใหญ ถามวาอะไรจะเกิดขึ้น ลองวิเคราะห
ดูวาถาฐานลางอยูไมไดขางบนจะอยูไดหรือไม และจากที่ทราบมาในวงสนทนาของนักวิชาการคือ
โครงสรางทางระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองที่เปนอยู  ที่ตั้งอยูไดเพราะอาศัยทรัพยากรจาก
ฐานลางมาเลี้ยงขางบนและเมื่อถึงที่สุดแลวไมมีทรัพยากรในฐานลาง ขางบนจะทําอยางไร  ขณะน้ีชุมชน
ทองถิ่น  ไมมีทางออก ไมมีคําตอบ ออนแอทางสติปญญามาก ทําใหทุนเมืองไทยเขมแข็งลงไป ทุนพอเพียงลงไป 
ตนกลาอาชีพลงไป ทุนแกหน้ีนอกระบบลงไป ชาวบานที่เปรียบเสมือนคนกําลังจะจมน้ําตาย ฟาง 1 เสน
ก็ตองเกาะ แตถามวาทําแบบนี้แลวยั่งยืนหรือไม  ตามจริงผูคนในชุมชนทองถิ่นที่สามารถดํารงชีวิตอยูได 
หนวยการผลิตทางเศรษฐกิจอยูที่ชุมชน ปากทองอยูที่ทรัพยากรในทองถิ่นที่มีอยู ดังน้ันการพัฒนาชุมชน 
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ใหเขมแข็งนั้นคือฐานของการพัฒนาประเทศ ไมใชประเทศไปครอบงํา กําหนดฐานลาง ถามวาภายใต
ความสับสนเหลานี้ ไมรูจะหาทางออกอยางไร ก็มีตําบลที่พยายามดิ้นรน จากที่เคยทํางานรวมกับตําบล 
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ัน นายก อบต. ไดทําวิจัยชุมชนดวยตัวเอง โดยเชิญครูใน
โรงเรียนมาชวยในเชิงวิชาการ  และมีอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรกําแพงแสน ชวยเปนคุณอํานวย 
นายก อบต. ดําเนินการรวมภาคสวนตางๆ รวมถึงเอกชน โดยการเขาไปเรียนรูปญหาและคุยปญหากับ
ชุมชน  พบวา ปญหาของชุมชนคือเร่ืองของน้ํา เพราะนํ้าเสียมาก  เน่ืองจาก ในชุมชนมีอุตสาหกรรม     
เขาไป  จึงเกิดการทําวิจัยรวมกัน เรื่อง แมนํ้านครชัยศรี ตอนนี้ภาคชุมชนเขมแข็งมาก และประกาศวาจะ
รวมมือกันปกปองแมนํ้านครชัยศรี เพราะถาแมนํ้าใสสะอาดชุมชนจะอยูได แตถาน้ําเสียหมดชุมชนจะอยู
ไมได  ซ่ึงไดวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหนํ้าเนาเสียทั้งหมด ไมวาเปนเรื่องการเกษตร การกินอยู ฯลฯ    
ซ่ึงชุมชนเรียนรูและหาทางแกไขปญหาดวยตัวเอง  ตอมาพบวาถาทําเพียงตําบลเดียวก็ไปไดไมตลอด 
จึงเกิดการเชื่อมโยงไป อบต. ที่อยูเขตนานน้ําเดียวกัน  ขณะน้ีกําลังขับเคลื่อนเปนขบวนซึ่งนาสนใจมาก
อยากใหลองเรียนรูดู 

ประเด็นที่ 2 :  
ถาถามวามองชุมชนทองถิ่นอยางไร มีอนาคตหรือไม โดยเฉพาะลูกหลานของเราลําบากมาก 

แทบมองไมเห็นอนาคตวาอีก 5-10 ป ลูกหลานเราจะอยูกินอยางไร เทาที่เคยลงไปคุยกับเขาคือ เขาจะ
อยูในสภาพสิ้นหวัง เพราะทั้งหมดที่เปนอยูในชุมชนทองถิ่น กลไกในการขับเคลื่อนไดไปตอบสนองระบบ
ผลประโยชนในเรื่องมูลคาทั้งหมด  เรื่องของคุณคาชีวิตไมไดถูกมองหรือใสใจเลย เม่ือเชาไดฟงสิ่งดี 2 
สวน  ทําใหมีความหวัง สวนแรกที่ทานอาจารยวิจารณบอกวา ถาจะทํางานวิจัยชุมชนอยากใหทานไป
เรียนรูชุมชนหรืออยูกับชุมชนเลย  ซ่ึงไมรูวาจะเปนไปไดหรือไม  สมมติวาอาจารยเกิดแรงบันดาลใจ
อยางนั้นจริงๆ ผมเสนอวาถาตองการรูจักชุมชนจริงๆ ตองรูวิถีชีวิต แบบแผนการดําเนินชีวิตของชุมชน 
ตองรูวัฒนธรรมชุมชน อาจารยไปเรียนรูวาภายใตวัฒนธรรมชุมชนของเขามีอะไรดีบาง มีทุน มีระบบ
คุณคา มีปญญา มีคติธรรมความเชื่ออะไรบาง ตรงนี้คือฐานของงานวิจัยใหยกระดับขึ้นมา และเปน
คําตอบของชุมชนนั้นได และวันนี้ผมเพ่ิงทราบวาปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลคือ “ปญญาของแผนดิน” 
ซ่ึงทําใหผมมีความหวังและขอใหกําลังใจ และขอใหสิ่งที่ทานกําลังจะทําเพื่อตอบสนองปณิธานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมุงไปสูชุมชนทองถิ่น 

 

รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน  กลาวสรุปหลังการอภิปรายวา การตั้งคําถามของ         
คุณลุงรินทร ทาทายมาก  ขณะนี้งานวิจัยชุมชน แกปญหา เสริมพลัง ดวยการสรางความเขมแข็ง      
ดานสติปญญาใหกับชุมชนแลวหรือยัง  สิ่งเหลานี้ งานวิจัยเหลานี้ทําใหชุมชนเห็นทางออกบางหรือยัง 
ชุมชนตกอยูภายใตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คนขางนอกนําเขาไป แลวกลายเปนสิ่งกํากับความเปนอยู
ของชุมชนแลวถาชุมชนไมเห็นทางออก ชุมชนจะพัง แลวประเทศจะอยูไดหรือไม คําถามเหลานี้เปนคําถาม
ที่ลุงรินทรทิ้งไวใหเราคิดตอ 
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อาจารยอดิศร  พวงชมภู 
ประธานกรรมการบริษทัสยามแฮนด จํากัด (เสื้อแตงโม) 

รองประธานหอการคานครปฐม และอาจารยพิเศษสถาบันการศึกษาหลายแหง 
  

ประเด็นที่ 1 :  
เม่ือป 2551 รองแมทัพภาค 2 ทานเคยถามวาพอคาสามารถแกหน้ีทหารไดหรือไม ผมไดไป

สํารวจและพบขอมูลวา ทหาร 4 แสนกวานายมีหน้ีอยู 160,000 ลานกวาบาท ผมจึงเสนอแนวคิดไปวา  
ใหรวบรวมขอมูลผูที่มีหน้ีจํานวนมาก ซ่ึงพบขอมูลที่นาสนใจคือ พ้ืนที่ดินที่ทหารดูแลรับผิดชอบมี
ประมาณ 7 ลานไร ผมจึงเลือกทหารมา 50 นาย เพ่ือปลูกออยคั้นน้ําหารายได หยุดอบายมุข ทําโครงการวิจัย   
ที่มีชื่อวา “ปลดหนี้กําลังพลเพื่อความมั่นคงของชาติ” และมีการติดตามผล ซ่ึงพบวา ขาดความรูจากการ
ปลูกออยและความรูจากการลดหนี้ดวยการหยุดอบายมุข  ผมจึงเสนอใหใชแนวทางอิทธิบาท 4 เร่ิมตนดวย 
ฉันทะ คือ สรางความพอใจที่จะปลดหนี้ วิริยะ จิตตะ วิมังสา จากนั้น จึงเริ่มทํา เม่ือเขาที่แลวเห็นวามี
ผลกระทบอันหน่ึงคือ ทานผูบังคับบัญชากลัวกระทบกับหนาที่การงาน ผมจึงอธิบายวาชีวิตมี 4 สวน 
ชีวิตสวนตัว ชีวิตครอบครัว ชีวิตการงาน และชีวิตสังคมเพื่อนฝูง สิ่งที่กังวลคือชีวิตการงานกลัวเขาจะเอา
เวลาราชการไปดูแลออย ผมจึงเสนอใหตื่นแตเชารดน้ํา เลิกงานไปรดน้ํา เสารอาทิตยปลูก ระหวางนั้นมี
เรื่องแปลกๆ เกิดขึ้น คือ พอ แม ดีใจที่มีอะไรทํา คนแกมีงานทํา มีความสุข เสารอาทิตยลูกไปวิ่งเลนที่ไร
ออย หลังเลิกงานการชนแกวตอนเย็นหายไป เปลี่ยนเปนมาดูแลแปลงออย ทหาร 50 นายที่เลือกมา     
มีคนที่ลมเหลว 1 นาย คนที่มีรายไดมากสุด 400,000 บาท/ป รายไดที่นอยสุด 60,000 บาท/ป  คําถาม
ในตอนแรกคิดวาชีวิตน้ีจะหมดหนี้เม่ือไหร ทั้ง 100 เปอรเซ็นตบอกวามองไมเห็นหนทาง หลังจากผล
ออกมา มีคนที่บอกวาจะหมดหนี้ใน 1 ป และโครงการนี้เร่ิมทํารุน 2 ที่เชียงใหม เชียงราย ยโสธร 
สระแกว ความจําเปนในการพัฒนาสังคมชุมชนนั้น ผมเชื่ออยางที่ครูสุรินทรเชื่อ ตอนนี้พลังจริงๆ ที่จะ
แกไขประเทศอยูที่ชุมชน เพียงแตความรูที่เราเขาไปไมใชเพียงแควา  ขี้หมูทําอะไรได  ขี้ไกทําอะไรไดและ
ในมุมของบัญชีครัวเรือน  ผมเชื่อม่ันในชุมชน  เชื่อม่ันวาประเทศนี้จะฟนฟูที่ชุมชน  ผมเรียนอาจารยสั้นๆ วา 
เราคิดเรื่องประชากรขึ้นมาเปนรูปสามเหลี่ยม  มีสามเหลี่ยมการเงินซอนอยูแตวาหัวจะทิ่มลง คนฐานลาง   
10 ลานครอบครัว มีเงินอยูเล็กนอย แตคนที่อยูฐานบนมีเงินจํานวนมาก เพราะฉะนั้นถาเราทําใหคนในชุมชน
ซ่ึงเปนฐานลางฟนไดเร็วเทาไรประเทศเราก็สามารถฟนไดเร็วเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

สามเหลี่ยมการเงิน 

สามเหลี่ยมประชากร 



26 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

ประเด็นที่ 2 :  
ในแนวทางการพัฒนางานวิจัยชุมชนเพื่อเปนพลังการพัฒนาสังคม  สิ่งแรกคือมองใหออกวารถ

สองแถวที่คั้นน้ําออยขายริมถนน มีรายไดวันละ 2,500 บาท ถารานกวยเตี๋ยวปลามาปลูกและคั้นออย
ขายดวยก็จะมีรายได 1,900,000 บาท เพราะวา 1 ลิตรขายได 50 บาท ออย 1 ลําได 1.2 ลิตร 2 ไร
เหมือนกันแตขายขางทางได 60,000 บาท แตถามาอยูกับรานขายกวยเตี๋ยวดีๆ มูลคาเพิ่มเปน 
2,000,000 บาท มีบางเร่ืองที่นาสนใจ แตความรูจะไปอยูที่พอคาสวนใหญ มีครั้งหน่ึงผมไปที่โรงสีของ 
CP ที่สุรินทร  เขาบอกวามีปญหาเพราะเครื่องคอมพิวเตอรจะดีดขาวที่ไมสวยออกมา  ซ่ึงขายใหถูกๆ 
วันละ 4 กระสอบ ผมรับซ้ือหมดเพราะโรงงานผมวันหนึ่งกินขาว 2 กระสอบครึ่ง กอนขาวจะถูกสงไปที่
โรงงาน  ผมบอกกับพนักงานวาบังเอิญผมไปเจอขาวที่มีลักษณะพิเศษมาก ในกระสอบเดียวมี 7 สี ขาวสี
ดําธาตุเหล็กสูง ขาวกลองชวยเรื่องระบบขับถาย ในที่สุดคนในโรงงานก็กินขาวกันสนุกมาก จากนั้นขาว
คงไปถึงโรงสี ผมซ้ือขาวไดเพียง 3 เดือนเทานั้น หลังจากนั้นซื้อไมได ขาวไมเปนปญหากับเขา 
มูลคาเพิ่มตรงนี้เราสามารถสรางใหกับเขาได  โดยเพิ่มเรื่องราวเขาไป บางอยางไมตองเปนเรื่องราว ปน้ี
มีโทรศัพทมาจากเชียงใหมบอกใหชวย เพราะราคาลําไยตก  ผมไปดู ลําไยเกรดเอ กิโลกรัมละ 8 บาท 
เกรดบี 4 บาท ซี 1 บาท บังเอิญคุยไปคุยมาก็ไดรูวามีลําไยตนหนึ่งอายุรอยกวาปที่อําเภอหางดง    
ทราบที่มาที่ไปวาเจาดารารัศมี นําไปจาก กทม. พอคาจีนนํามาให 5 ตน ปลูกที่สาธร 5 ตน นําไปปลูกที่
เชียงใหม 3 ตน ผมเลยมีความคิดใหจัดงานกตัญูเจาดารารัศมี ขอรถ 100 คัน แตละคันมีลําไย 200-
300 กิโลกรัม แหรอบเมือง หลังจากจัดงานประมาณ 1 สัปดาห  ราคาเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 11 บาท    
เกิดรายไดกลับเขาสูชาวบานเปนพันลานบาท  จากเรื่องน้ีมีแนวคิดที่ผมอยากเรียนวา ถาอาจารยวิจัย
แลวลองขยับปฏิบัติ  อาจารยอาจนึกไมออกวา เม่ือชาวบานบอกวาปุยมีเพียงแคหัววัวคันไถ กับไวก้ิง 
แลวอาจารยไมรูวามีขี้หมู ขี้วัว ขี้ไก อาจารยจะแนะนําไมได ชาวบานก็อยูที่เดิม แตถารูอาจารยก็สามารถ
แนะนําวาขี้หมูระวัง Ecoli ซ่ึงอันตราย ขี้ไกใหระวังหวัดนก  เพราะฉะนั้นตองเขาไปดูวาทางชีววิทยาเรา
ลดอันตรายไดอยาไร  โดยการนําความรูเร่ืองจุลินทรียไปบูรณาการ  ผมเคยคุยกับอาจารยอนุชาติวา  
ที่น่ีมีนํ้าที่นาสนใจอยูบริเวณคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร สนใจจะเอาจุลินทรียมาใชหรือไม 
เพราะฉะนั้นการวิจัยชุมชนเพ่ือใหเกิดเปนพลังในการพัฒนานั้น ผมคิดวา คนที่จะวิจัยควรมีเร่ืองที่  
บูรณาการได  และควรกระตุนใหคนขางนอกสนใจที่จะเขาไปทํางานวิจัย ถามีคนสนับสนุนใหนํางานวิจัย
ที่มีอยูของมหาวิทยาลัยมหิดลไปใชประโยชน 

 

รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน กลาวสรุปหลังการอภิปรายของคุณอดิศร พวงชมพู วา 
เปนตัวอยางที่ชัดเจนมากวา  การทําวิจัยชุมชนและนําความรูเขาไปผนวกกับชุมชนทําวิจัยในชุมชน
รวมกับชุมชนเห็นผลชัดเจนและสามารถนํามาสูการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม 
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ผลการระดมสมองและอภิปรายจากกลุมยอย 
 

 
แบงกลุมผูเขารวมเสวนาฯ เปนกลุมยอย 6 กลุม กลุมละประมาณ 8-10 ทาน   โดยมีวิทยากรประจํา

กลุม กลุมละ 1 ทาน   ที่ทําหนาที่ใหขอแนะนําการทํางานของกลุม และตอบขอสงสัยกรณีมีขอซักถาม  
จุดมุงหมายของการทํางานกลุมคือ ระดมความคิด แลกเปลี่ยนบทเรียน เรียนรูองคกร วิเคราะหและ
ประเมินสภาวการณสังคมโดยรวม แลวสะทอนออกมาเปนกรอบแนวคิด และขอเสนอเชิงสะทอนบทเรียน
ในมิติตางๆ 3 ดาน คือ 

1) หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย  โดยเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระดมความคิด 
รวบรวมขอเสนอแนะจากประสบการณหรือขอมูลที่มี คนหาและนําเสนอประเด็นการวิจัย 
หัวขอ โจทย ประเด็น หรือลักษณะการวิจัย ที่นักวิจัยและเครือขายนักวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัย
ควรทําทั้งในลักษณะตอยอดจากอดีต การริเร่ิม และการสนองตอบตอความจําเปนที่เกิดขึ้นใหมๆ 
ของประเทศและของโลก รวมไปถึงนําเสนอขอมูล ความรู แนวคิด และการอธิบายบทเรียน  
ความสําคัญและความเชื่อมโยงกันในมิติตางๆ 

2) ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน เชน งบประมาณ  เวลา การประเมิน การให
รางวัล ขวัญและกําลังใจ ทั้งในระดับสวนงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุน
และสงเสริมการวิจัยที่จะทําใหการวิจัยชุมชน สามารถสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศและตอ
การพัฒนาใหเกิดความกาวหนาของการวิจัยและการปฏิบัติการเชิงสังคม เชน การพัฒนารูปแบบ
และการเขียนทางวิชาการ การประเมินผลงานทางวิชาการ การพัฒนาเวทีวิชาการ เวทีสาธารณะ
และ การสื่อสารเรียนรูกับสังคม การพัฒนาวารสาร สิ่งตีพิมพ การตีพิมพ เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานใหสอดคลองกับแนวทางทางวิชาการที่มีความบูรณาการ ผสมผสานหลายศาสตร ทั้งใน
ระดับประเทศและในเวทีนานาชาติ 

3) การสรางและพัฒนาเครือขายผูสนใจงานวิจัยชุมชน เชน เปาหมายของเครือขาย การไดมา
ซ่ึงสมาชิก ถอดบทเรียน และระดมความคิด เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายใหการ
วิ จัยชุมชนสามารถดําเนินการอยางไดผลมากขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล  หรือโดยมี
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนแกนประสานงาน เชน การขับเคลื่อนเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ        
การพัฒนาเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย และมิติอ่ืนๆ ที่กลุมมีบทเรียนเปนฐาน
และเห็นความสําคัญที่จะระดมพลังพัฒนา 

โดยแตละกลุมเลือกผูดําเนินการคุยระดมความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ เลือกผูจด
บันทึก และเลือกผูนําเสนอเพ่ือนําเสนอผลการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารวมเวทีทั้งหมด 
ดวยการนําเสนอโดย Flip Chart/Power Point/เลาถายทอดตามความถนัด ซ่ึงมีผลการแบงกลุมระดม
สมองเพ่ือนําเสนอประเด็นพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยชุมชนดังน้ี 
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กลุม 1 
 

1. หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย   
1) การบูรณาการความรู ความถนัด ระหวางคณะ/สถาบันฯ 

เปนการรวบรวมความรูความถนัด ซ่ึงทีมวิจัยตางคณะ/สถาบัน ตองมาระดมกันในเรื่อง   
ของความสามารถหรือความถนัดของบุคคลภายในทีม และเม่ือตั้งโจทยแลว ในทีมตองมีผูที่
ถนัดในโจทยที่ตั้งไว 

2) ปญหาความรู ความตองการของชุมชน (เปนตัวตั้ง) 
หากหัวขอวิจัย ไมเปนสิ่งที่ตองการ จะทําใหการวิจัยไมยั่งยืน 

3) โจทยจากแหลงทุน (ปรับใหเปนประโยชนแกชุมชน) 
หากแหลงทุนเปนผูตั้งโจทย ก็ควรที่จะมีการปรับโจทย เพ่ือใหประโยชนกับชุมชน 

4) อยาทําใหชุมชนช้ํา(ใจ) 
เน่ืองจากจะมีผลทําใหเกิดความยากในการใหชุมชนนั้นๆ มีความไวใจกับทีมวิจัยทีล่งไป 

5) บูรณาการ วิทย-สังคมฯ เคารพกันและกนั แกปญหาเชิงบูรณาการ 
ควรเคารพซึ่งความรูของกนัและกัน และบูรณาการเพื่อใหไดโจทยในการวิจัย 

 
2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน 

กลไกในการวิจัย ควรเนนในเรื่องของการนํากิจกรรมตางๆ ของกลุมเปาหมาย (ไดแก
นักศึกษา ชุมชน) และการวิจัยตองอาศัยประสบการณของผูวิจัย และเพื่อนรวมทีมวิจัย เพ่ือการ  
บูรณาการความรูจากศาสตรหลายๆ สาขา 
1)  นักวิจัยไดเรียนรูเพ่ิมขึ้น เคารพซึ่งกันและกัน 
2)  ชุมชน-แกปญหารอบดานเชิงบูรณาการ 

• มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบ 

• ผนวกในกิจกรรมนักศึกษา 
3) นักศึกษาไดเรียนรู ความจริงใจจากชุมชน ซ่ึงเปนตนทุนสําคัญในการกําหนดงานในอนาคต 
4) งานวิจัยชุมชน : ตองการการสนับสนุน 

• เรื่องการใชเวลาตอเน่ือง หากผูทําการวิจัย ไดวิจัยสั้นๆ แลวกลับออกมา น่ันเปนเหตุผล
หน่ึงที่ทําใหชุมชนช้ํา แตถาวิจัยแลว ไดสงขอมูลคืนใหกับชุมชน จึงจะทําใหชุมชนไดใช
ประโยชน 

• ดานการตีพิมพ ไมควรมุงเนนวาตองเปนการตีพิมพตางประเทศอยางเดียว 
• งบประมาณ 

• อ่ืนๆ 

5) หนวยงานมีการจัดกลุมผูสนใจตรงกัน ทําใหเกิดเปนชุมชนนกัวิจัย 
6) เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม 
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7) ความรูเรื่อง การบริหารงานวิจัย 
8)  นักวิจัยทําความเขาใจ วิจัยชุมชน ถึงชุมชน 
9)  นักศึกษาเรียนรูและฝกฝน ทํางานวิจัยชุมชนพื้นที่จริง 
10) มีขอมูล (งานวิจัย)อยู นาจะนําความรูไปใชรวมมือกับชุมชน หรือสภานักศึกษาในชุมชน 
11) มีงานวิจัยชุมชนอยูแลวในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
12) ผูใหบริหารสุขภาพ (หมอ/พยาบาล) ควรมีการเรียนรูชมุชน เพ่ือพัฒนาการใหบริการ 
13) การสนับสนุนจาก สสส. 
14) การเรียนการสอนสายสุขภาพ จําเปนตองมีความรูเชิงสังคม (ชุมชน) 
15) ทําวิจัยชุมชนดวยหัวใจ 
16) ปญหาความตองการและทุนของชุมชน 
17) เอาปญหา/ชุมชน เปนตัวตั้ง มหาวิทยาลัยลงไปทําตามความถนัด 
18) ดึงชุมชน เขามารวมทําใหงานตอเน่ือง เชน ดบต., ดสม. 
19) เครือขาย (นักวิจัยและชุมชน) 
20) โจทยจากแหลงทุน ปรับใหเขากัน หรือเปนประโยชนตอชุมชน 
21) การเรียนการสอน โดยการนํานักศึกษาลงชุมชนจริง เปนการเตรียมนักวิจัยชุมชน 
22) นักวิจัยชุมชน ทําหนาที่ พ่ีเลี้ยงใหคําแนะนํา เชื่อมโยง เสริมทักษะ 
23) สรางความเปนนักวิจัยชุมชน ไวในหลักสูตรสูตํารา 
24) เทคนิคการวิจัยชุมชน “การมีสวนรวม” 
25) อยาทําใหชุมชนช้ํา(ใจ) 
26) สรางนักวิจัยรุนใหมที่มีทัศนคติ 
27) การบูรณาการระหวาง วิทยาศาสตร-สังคมศาสตร 

 

3. เครือขายความรวมมือ 
1)  รวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
2) ปรับใชแนวคิด เอกชน/การตลาด นําผลการวิจัยคืนชุมชน  

เปนการนําแนวคิดจากการตลาดมาสูการวิจัย เพ่ือใหเกิดคุณคาเพิ่มขึ้น 
3)  การบูรณาการความรู+ความถนัด ระหวางคณะ/สถาบันฯ 
4) ดึงชุมชนรวมทํางานตอเน่ือง  

ถาชุมชนดําเนินการเอง จะมีความยั่งยืน โดยเฉพาะถาทีมวิจัยมีการสนับสนุนชุมชน 
อยางตอเน่ือง จะทําใหเกิดประโยชน  

5) พัฒนาเครือขาย (นักวิจัย-ชุมชน) 
ถาเราสามารถนํางานวิจัยชิ้นเล็กๆ ใหกลายเปนงานวิจัยชิ้นใหญของชุมชนนั้นๆ ได      

จะทําใหงานวิจัยน้ันเปนประโยชนตอสวนรวมมาก 
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กลุม 2 
 

1. หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย   
1) ที่มาโจทยวิจัย 

• กลุมนักวิจัย 

• ชุมชน ควรเริ่มจากชุมชนเปนหลัก (Community base) 
2) หัวขอการวิจัย 

• เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดล เปนมหาวิทยาลัยสุขภาพ จึงนาจะทํางานวิจัยเรื่อง 
Community Well Being (สุขภาวะ) โดยการใชประสบการณของแตละสาขามาบูรณาการ 
 

2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน 
1) ปญหา 

• กระบวนการตีพิมพที่ใชระยะเวลานาน เน่ืองจากหาแหลงตีพิมพที่สอดคลองกับ QS ranking 
ของการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก ไดคอนขางยาก 

• จําเปนตองหาคุณลักษณะเฉพาะของ Journal ที่ทําใหสอดคลองกับความตองการของแหลง
ตีพิมพได 

2) แกไข 

• เชื่อมโยงกับสาขาทางดานวิทยาศาสตร เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของการทําวิจัยของชาวบาน 
3) เสนอ 

• ใหมีการสรางสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

• สรางนโยบาย เพ่ือเปนกลไกในการผลักดัน 

• ควรใหมหาวิทยาลัยมีชองทางประชาสัมพันธใหกับชุมชนไดรับรู เพ่ือใหชุมชนมีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น และสามารถถายทอดตอไปได 

• มหาวิทยาลัยควรสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเขามามีบทบาทในการเปนชองทาง
ถายทอด  และการเขาถึงขอมูลที่สะดวกรวดเร็ว 
 

3. เครือขายความรวมมือ 
ควรมีการจัดทําฐานขอมูลเครือขาย เพ่ือเปนการรู เขารู เรา ชวยลดความซ้ําซอนใน

กระบวนการทําวิจัยชุมชนหรือการลงพื้นที่ในชุมชน 
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กลุม 3 
 
 

1. หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย   
1) ใหชุมชนตั้งโจทยวิจัยเอง  มีวิธีการดังน้ี 

• ใชชุมชนและพื้นที่เปนโจทยวิจัย (Area-based) 

• สํารวจชุมชน 

• ทํากิจกรรมที่มีประโยชนในชุมชน 
2) งานวิจัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาและการฝกงานของนักศึกษา 
3) งานวิจัยเรื่องสุขภาพ ไดแก 

• บัญชีสุขภาพ 

• สื่อพ้ืนบานเพื่อสุขภาวะเยาวชน 

• นักสื่อสารสุขภาพ 

• สุขภาวะกับทรัพยากร 
4) งานวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 

 

2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน 
1) งบประมาณสนับสนุน  ปญหาที่พบคือ ถางบประมาณไมตอเน่ือง ไมควรไปทําสัญญากับชุมชน

เร่ืองเกี่ยวกับงบประมาณ แตควรจะสงเสริมใหชุมชนมีความแข็งแกรง เพ่ือใหชุมชนสามารถ
ดําเนินงานวิจัยตอไปไดโดยเอง 

2) เวลา 
• เวลาของนักวิจัยกับชุมชน ไมตรงกัน 

• ควรกําหนดเวลาที่ทําวิจัย เปนสวนหนึ่งของภาระงาน 

• ควรหาวิธีการใหนักวิจัยชุมชน สามารถทํางานหรือปรับตัวใหการทํางานมีศักยภาพมากขึ้น 

• ถามีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารในทองถิ่น จะสงผลกระทบตองานวิจัยในชุมชนนั้น 
3) การประเมินผล 

• นักวิจัยไดประโยชน สามารถนํางานวิจัยไปเผยแพรได 
• ชาวบานในชุมชนไดประโยชน โดยการจัดกระบวนการทํางาน เชน จัดเวที จัดชุมชน          

ใหชาวบานไดรับประโยชนจากงานวิจัยที่ไปทําในชุมชน 

• มีวารสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ทํา 
4) การสนับสนุนอ่ืนๆ เชน ผูชวยนักวิจัย 
5) ภาคีเครือขาย (ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน) 
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6) อ่ืนๆ 
• ทําอยางไรใหงานวิจัยที่ทํา เกิดความยั่งยนืในพื้นที่ตอไป 
• ทําใหเกิดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรูระดับชาต ิ

 
3. เครือขายความรวมมือ 

มีความสําคัญมากกับการทํางานวิจัย เครือขายที่มีสวนชวยสงเสริมใหเกิดงานวิจัย ที่อยู      
ในชุมชน ไดแก ผูนําในพื้นที่ นักเรียน โรงพยาบาล  เปนตน เพ่ือชวยในการสรางความเขมแข็ง    
เชิงพ้ืนที่ 
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กลุม 4 
 
 

1. หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย   
การวิจัยน้ัน ควรมองทั้งระบบของมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเปน

องคกรหนึ่ง ที่ตอไปในอนาคตจะเปนองคกรที่ตองเล้ียงตัวเอง และในขณะเดียวกันตองดําเนินงาน
เพ่ือสังคมดวยเชนกัน และทําใหบุคลากรทุกคนภายใน ไดอยูอยางมีความสุขดวย 

 
 

2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน 
กอนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรียนการสอน การวิจัย ควรมีการแบงการทํางาน ดังน้ี 

1) Professional Center   ทํางานดานวิชาการ เชน การสอน การนําเสนองานวิชาการ 
2)  Profit Center   ทํางานที่สนับสนุนหนวยงานเอกชน 
3) Not for Profit Center   ทํางานเพื่อชุมชน 

 

3. เครือขายความรวมมือ 
 

ทําอยางไรก็ไดใหบุคลากรระดับตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีสนใจในดานใดดานหน่ึงใน 3 
BU ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับที่ 31 ของเอเชีย ดังน้ัน ควรมีการลงพื้นที่ไปทํางานวิจัย
เพ่ือชุมชนที่กําลังประสบปญหาอยูใหมากขึ้น 
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กลุม 5 
 
 

1. หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย   
1) เปลี่ยนเปนสังคมที่ใชปญญาเพื่อแผนดิน  ไมใชใชเงินเพ่ือแผนดิน 
2) งานวิจัยแบบองครวม/บูรณาการ  
3) งานวิจัยชุมชน เปนงานวิจัยองครวม งานวิจัยบูรณาการที่มีการรวมหลายสาขาวิชาเขามา

ทํางานรวมกัน 
4) พัฒนาโจทยรวมกัน 
5) นักวิจัย ควรมีการพัฒนาโจทยรวมกันกับชุมชน เน่ืองจากการตั้งโจทยวิจัยน้ัน  มีการตั้งขึ้น    

มาเอง กอนที่จะไปลงชุมชน ซ่ึงเราจะไมสามารถรูไดเลยวาโจทยที่ตั้งน้ัน เหมาะสมกับชุมชน
น้ันๆ หรือไม 

6) เปลี่ยน Look + Image เปน “มหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิตและความสุข” 
7) มหาวิทยาลัย จะตองเปลี่ยนภาพพจนจากภาพทางการแพทย เปนภาพรวมๆ เพ่ือใหเปน

มหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิตและความสุข 
8) ในการทําวิจัยชุมชน  ควรใชประโยชนจากทุน (5 ทุน) ของชุมชน อยางคุมคา 

 

2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน 
1) เวลาในการทําวิจัย win-win (นักวิจัยมหิดล-ชุมชน) 

• ชวงเวลาที่ใชในการทําวิจัย นาจะเปนชวงเวลาใดก็ตามที่ไมใชชวงเวลาทํางาน เพ่ือให
นักวิจัยไดลงพ้ืนที่พบปะชาวบาน 

• มหาวิทยาลัย ควรมีความยืดหยุนในเรื่องของเวลา 
2) มหาวิทยาลัยทําหนาที่ประสานงาน ไมใชแคใหทุน 

นอกเหนือจากการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยแลว มหาวิทยาลัยควรจะทําหนาที่เปน           
ผูประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ 

3) การตีพิมพ-มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน 
• Impact factor 
• Social Impact 

มหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนเรื่องการตีพิมพมากขึ้น เน่ืองจากวารสารที่ผลิตออกมาจาก
การวิจัยน้ี สวนใหญจะหาที่ตีพิมพคอนขางยาก 

4) นับเปนภาระงาน (PA,QA) 
การประสานงาน การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย ควรถือเปนภาระงานดวย 

5) ลดความเปนตัวตน (อัตตา) ลงบาง 
โดยเฉพาะตอนที่ลงพ้ืนที่พบชาวบาน ไมควรทะนงตน  แตควรจะลดตัวเองลง 

เปรียบเสมือนการทําตัวเปนผูเรียนรู ไมใชเปนนักวิจัย 
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6) เปลี่ยนบทบาทจาก นักวิจัย เปน “คุณอํานวย” เปนผูที่คอยตั้งคําถาม ใหชาวบานชวยกันคิด 
ชวยกันแกปญหาของตนเอง 

7) เปดใจในการเรียนรู  แปลความรู  ปญญา 
8) ทํางานรวมกันชุมชน/อบต./องคการบริหารสวนทองถิ่น 

 

3. เครือขายความรวมมือ 
1) ทํางานรวมกันหลายหนวยงาน/คณะ รวมมือกัน 

มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาความรวมมือจากหลายหนวยงาน หลายคณะ ซ่ึงสําหรับ
โจทยที่ยากที่สุด ในการทํางานรวมกันของนักวิจัย ก็คือการสรางทีมของนักวิจัย 

2) หากลุมลูกคา (Real Sector) 
คําวา ชุมชน หมายความวา กลุมคนหรือชุมชนที่ทํางานรวมกัน อาจจะเปนกลุมคนที่อยู

ในเมืองหรือตามชุมชนแออัดก็ได ซ่ึงการแทนคําวา ชุมชน ดวยคําวา real sectors ทําให
สามารถครอบคลุมไดทั้งหมด โดยที่ real sectors หมายความวา กลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัย  
ที่จะเปนผูใชหรือผูบริโภคความรูที่นักวิจัยถายทอดให ตัวอยางเชน ศูนยตรวจสอบสารตองหาม
ในนักกีฬา มีกลุมเปาหมายคือ บริษัทหางราน หรือหนวยงานทางราชการ 

3) รวมมือ/รวมใจกันทํางาน แลกเปลี่ยนเรียนรู 
4) สรางสัมพันธภาพ/ความไววางใจ 

ถือเปนประเด็นที่สําคัญอยางหน่ึงที่มาจากประสบการณการทํางานรวมกับชุมชน 
เน่ืองจากการทํางานกับชุมชน ไมไดเปนเพียงแคการสรางความรูอยางเดียว แตการสราง
สัมพันธภาพและความไววางใจ ถือวาเปนประเด็นที่ยากและตองใชเวลามาก 

5) เดินเขาหาชุมชน/real sectors 
6) สรางสรรคงานวิจัย  จากการบริการ 
7) ผสานองคความรูที่หลากหลาย 
8) มหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุนการวิจัย เพ่ือสรางโจทยวิจัยที่ถูกตอง  

เน่ืองจากโจทยวิจัย เปนสิ่งที่คิดคอนขางยาก คิดคนเดียวไมได ตองมีการคุยกัน มีการ
ประชุมกับคนอื่นๆ 
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กลุม 6 
 
 

1. หัวขอการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย   
1) ประเด็น : ผูสูงอายุ สุขภาวะ สุขภาพ ภาษา วัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ ศูนยเด็กเล็ก เยาวชน 

ดนตรี ผูปวย ผูพิการ ฯลฯ 
2) พ้ืนที่ : ทั่วประเทศไทย (ทับซอนบาง แตไมรูกัน) 
3) วิธีการ :  

• นักวิจัยลงพื้นที่ สรางการมีสวนรวม และตอเน่ืองโดยชุมชน 
• จัดเวทีและกิจกรรมรวมคิดรวมทํา 
• ใชสื่อชุมชน และคนในชุมชนเปนคนแสดง 
• ใชสื่อสมัยใหมในการสื่อสาร 
• เสริมศักยภาพ เสริมความรูในชุมชน 

 
2. ระบบและกลไกสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยชุมชน 

1) ใหมีกติกา/เกณฑการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพ่ิมตัวชี้วัดในการนําไปใช เชน ความ
ยั่งยืนของงานวิจัยในชุมชน 

2) มีเวทีทบทวนเรื่องเกณฑจริยธรรมการวิจัยในคน 
3) การยกระดับบริการวิชาการ สูงานวิจัย 
4) จัดการเรื่องทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่วิจัย ใหมีตําแหนง “นักวิจัยชุมชน” 
5) อาจารย/นักวิจัยที่ออกภาคสนามบอยๆ  สามารถกําหนดใหเปน PA 
6) มีเวทีสงเสริมกระบวนการผลิตบทความใหตรงกับขอกําหนดของ สกอ. (ที่หลีกเลี่ยงไมได) 
7) เชื่อมโยงงานวิจัยชุมชนกับหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม (ตอยอดการเรียนรู) 

 

3. เครือขายความรวมมือ 
1) จากวันนี้ จะเปนจุดเริ่มตนใหเกิดกลุมกอการดี 
2) พันธกิจ (Mission) 

• สมาชิกมาจากบุคลากร นักศึกษา ผูสนใจ และผูที่มีความคิดเห็นตรงกัน 
• จัดกิจกรรมตอเน่ือง เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมสมอง 
• มี Monitoring & Evaluation ของกระบวนการกลุม CoPs 
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สรุปขอมูลประเมินผลเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน  
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วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 
ณ หองประชมุนิตยา คชภกัดี  ชั้น 3  อาคาร ก  

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 

 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
กลุมเปาหมาย : ผูเขารวมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัย

ชุมชนฯ จากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย 
เครื่องมือในการเก็บขอมูล : แบบประเมินผลการจัด เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ      

ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัย
ชุมชน” 

ชวงเวลาในการสํารวจ : วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 
กลุมตัวอยาง : จํานวน  43  คน   
การประมวลผล : ประมวลผลดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป   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 
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ผลการศึกษา 
 

 ผลการศึกษา การประเมินผลการจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการ
วิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน”  จากแบบประเมินผลที่ใหแก
กลุมตัวอยางที่มาเขารวมรับฟงการเสวนา จํานวน 98 ราย  ไดรับกลับคืนและสามารถใชในผลการวิเคราะห
ไดจํานวน 43 ราย  คิดเปนรอยละ 43.88 โดยมีผลการวิเคราะหตามหัวขอการประเมิน  ดังน้ี 
 

ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 
จากแบบประเมินผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัต ิ     

ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” เห็นวา บุคลากรที่ทํา
หนาที่เปนวิทยากร ประเภทวิทยากรผูรวมอภิปราย ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.57 รองลงมาคือ ประเภทวิทยากรผูบรรยาย คือ ศาสตราจารยวิจารณ พานิช 
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และประเภทวิทยากรผูดําเนินรายการ   
ซ่ึงประกอบดวยวิทยากร 2 ทาน คือ รองศาสตราจารยดวงพร คํานูณวัฒน และอาจารยวิรัตน คําศรีจันทร  
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และ 4.42 ตามลําดับ 

 

ความรู และประโยชนท่ีไดรับจากการบรรยาย 
จากแบบประเมิน พบวา ผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีเสวนาฯ เห็นวา ความรูและประโยชน       

ที่ไดรับจากการบรรยาย  ในชวงของการอภิปราย เร่ือง การพัฒนาประเทศดวยพลังการวิจัยชุมชน ไดรับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.4  รองลงมาคือ ชวงการสรุปบทเรียนบนเวที 
ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  สําหรับสวนที่เหลือ คือ ชวงการบรรยาย 
เร่ืองมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล และชวงการรวมสะทอนความ
คิดเห็นและใหขอสังเกต ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันทั้ง 2 ชวง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.33 และ 4.3 ตามลําดับ 
 

ความเหมาะสมของกระบวนการ 
จากแบบประเมิน พบวา ผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีเสวนาฯ เห็นวา ความเหมาะสมของ

กระบวนการ  ในสวนของรูปแบบในการจัด  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
เทากับ 4.26  รองลงมาคือ จํานวนผูเขารวมในการแบงกลุม ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.2  สําหรับสวนที่เหลือ คือ ระยะเวลาในการจัดเวทีเสวนาฯ กระบวนการ/รูปแบบที่จัด
นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัดเวทีเสวนาฯ ได และจํานวนผูเขารวมในภาพรวม ไดรับความ  
พึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันทั้ง 3 อยาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17  4.15  และ 4.07 ตามลําดับ 

 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
จากแบบประเมิน พบวา ผูเขารับฟงการบรรยายการจัดเวทีเสวนาฯ เห็นวา ความพึงพอใจตอ

การใหบริการ  ในสวนของสถานที่จัดฝกอบรม  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดเทากับ 4.4  รองลงมาคือ โสตทัศนูปกรณ ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.33  สําหรับสวนที่เหลือ คือ อาหารและการประสานงาน ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากัน คือ  4.31  และเอกสารประกอบการเสวนาฯ ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
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ตารางแสดง คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดเวทีเสวนาฯ 
 

หัวขอการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับ 

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 4.45 มาก 

• วิทยากรผูบรรยาย 4.46 มาก 

1. การบรรยายมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค 4.56 มากที่สุด 
2. การใชสื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.26 มาก 
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.56 มากที่สุด 

• วิทยากรผูรวมอภิปราย 4.57 มากที่สุด 

1. ความเหมาะสมของวิธีนําเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 4.49 มาก 
2. ความชัดเจนในขอคิดเห็นของวิทยากร 4.60 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.63 มากที่สุด 

• วิทยากรผูดําเนินรายการ 4.39 มาก 

o รศ.ดวงพร คํานูณวัฒน 4.37 มาก 
1. การทําหนาที่ผูดําเนินรายการ 4.45 มาก 
2. ความชัดเจนในการสื่อสารเพื่อการมีสวนรวมของผูเขารวมเวทีเสวนาฯ 4.32 มาก 
3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น 4.29 มาก 
4. การยอมรับความคิดเห็นของผูเขาฟงการบรรยาย 4.29 มาก 
5. บุคลิกภาพ 4.50 มากที่สุด 

o รศ.วิรัตน  คําศรีจันทร 4.42 มาก 
1. การทําหนาที่ผูดําเนินรายการ 4.48 มาก 
2. ความชัดเจนในการสื่อสารเพื่อการมีสวนรวมของผูเขารวมเวทีเสวนาฯ 4.38 มาก 
3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น 4.34 มาก 
4. การยอมรับความคิดเห็นของผูเขาฟงการบรรยาย 4.45 มาก 
5. บุคลิกภาพ 4.45 มาก 

   

สวนที่ 2 : ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย 4.35 มาก 

1. การบรรยาย : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชนของหาวิทยาลัยมหิดล 4.33 มาก 

2. การอภิปราย : การพัฒนาประเทศดวยพลังการวิจัยชุมชน 4.40 มาก 
3. การรวมสะทอนความคิดเห็นและใหขอสังเกต 4.30 มาก 
4. การสรุปบทเรียนบนเวที 4.36 มาก 

   

สวนที่ 3 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 4.17 มาก 
1. ระยะเวลาในการจัดเวทีเสวนาฯ 4.17 มาก 
2. รูปแบบในการจัด (การแบงกลุม/การอภิปราย/การนําเสนอ) 4.26 มาก 
3. จํานวนผูเขารวมในภาพรวม 4.07 มาก 
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หัวขอการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับ 
4. จํานวนผูเขารวมในการแบงกลุม 4.20 มาก 
5. กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัด

เวทีเสวนาฯ 
4.15 มาก 

   

สวนที่ 4 : ความพึงพอใจตอการใหบริการ 4.30 มาก 
1. สถานที่จัดฝกอบรม 4.40 มาก 
2. โสตทัศนูปกรณ 4.33 มาก 
3. เอกสารประกอบการเสวนาฯ 4.12 มาก 
4. อาหาร/เครื่องด่ืม/ของวาง 4.31 มาก 

5. การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน 4.31 มาก 

คาเฉลีย่รวม 4.32 มาก 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
จากผลการประเมินที่ไดกลาวมาแลวขางตน สามารถนํามาเปนขอมูล เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเสวนา ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังน้ี 
1. ควรตอยอดอยางไรใหการทํางานวิจัยชุมชนมีความตอเน่ือง โดยไมใหเปนการเพิ่มกิจกรรม

ของงานประจําของสวนงาน 
2. การดําเนินการการจัดอยางตอเน่ือง การเสนอผลงานเกี่ยวกับการวิ จัยแนวชุมชน 

มหาวิทยาลัยมีการวิจัยการพัฒนาการถายทอดคลังความรูใหแกชุมชนอยางไรบาง ในแตละ
หนวยงาน เพ่ือที่จะตอยอดการวิจัยหรือการพัฒนาดานตางๆ เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 

3. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน เชน การนําชุมชนในบริเวณใกลเขามามีสวนรวม หรือ
เปนกรณีศึกษา 

4. โจทยของการประชุมที่จะขับเคลื่อนกลุมนักวิจัย ยังไมชัดเจน 
5. ควรมี website ของการทํา CoPs กลุมวิจัยชุมชน 
6. ควรจัดใหวิทยากรผูรวมอภิปรายการพัฒนาประเทศดวยพลังการวิจัยชุมชนของวิทยากร   

ทั้ง 4 ทาน  มีนอยเกินไป (ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการเริ่มเสวนาไมตรงเวลาในชวงเชา) และ
ควรบรรยายบนเวที เพ่ือใหผูรวมสัมมนามองเห็นไดอยางชัดเจน 

7. ควรเพิ่มเวลาในการแบงกลุมยอยระดมสมองนําเสนอประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการวิจัย
ชุมชนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ ใหมากขึ้น 

8. การจัดเกาอ้ีแตละกลุมแนนเกินไป  บอรดสูงเกินไป พลิกกระดาษลําบาก 
9. ควรจะทํา list รายชื่อติดตอและ Email คนในกลุมที่มาในวันน้ีแจกประกอบ แลวใหอีเมลให

ผูเขารวมประชุมในภายหลัง 
10. ขอบคุณทีมงาน MUQD มากๆ มีประโยชนมาก ขอใหมหาวิทยาลัยรับฟงและชวย

ดําเนินการสานตอการเสวนาอยางสม่ําเสมอ 



ภาคผนวก 

 
 โครงการเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการ
วิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัย
ชุมชน” 
 

 กําหนดการเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดาน
การวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการ
วิจัยชุมชน” 
 

 รายนามผูเขารวมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ     
ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับ
การวิจัยชุมชน” 
 

 แบบประเมินผลเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ 
ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับ
การวิจัยชุมชน” 
 

 ภาพกิจกรรม 
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โครงการ 
เวทเีสวนาเพื่อพัฒนายทุธศาสตรชุมชนนักปฏิบตัิ ดานการวจิัยชุมชน  

“บทเรยีนและการพัฒนาการวิจัยชุมชน” 
วันจันทรที่  21  ธันวาคม  2552 

ณ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

 

 

ช่ือโครงการ เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนนักปฏิบัติ  ดานการวิจัยชุมชน  
 “บทเรียนและการพัฒนาการวิจัยชุมชน” 
 

เหตุผลและความจําเปน 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายคุณภาพ ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    
เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศและสรางสรรคนวัตกรรม  รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนให   
สวนงานพัฒนาระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี
ปณิธานที่จะมุงไปสูการเปนปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land) ทําใหมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวา  
การจะมุงสูปณิธานอยางแทจริงไดน้ัน  การนําความรูสูชุมชนเปนวิธีการหนึ่งที่จะสนองตอบตอปณิธาน
และนโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะนํางานวิจัยในลักษณะงาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to Research-R2R) ที่เกี่ยวของกับชุมชน ซ่ึงมีการดําเนินงานในหลายหนวยงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน แมวาขณะนี้ หลายหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานวิจัยใน
ลักษณะ R2R ดานชุมชนอยูบางแลว โดยอาจจะเปนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แตยังขาดการเชื่อมตอกัน  ฉะนั้น เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการดําเนินงานที่สามารถ
นําไปใชงานใหเกิดมิติหลากหลายได  เกิดการประสานรวมมือกัน ที่จะผลักดันใหเกิดผลการดําเนินงาน
วิจัย R2R ชุมชนอยางเปนรูปธรรมชัดเจน เกิดประโยชนและเปนไปตามปณิธานที่วางไว  มหาวิทยาลัย
จึงกําหนดจัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนนักปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน “บทเรียนและการ
พัฒนาการวิจัยชุมชน” 

 

วัตถุประสงค 
1 เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรผูสนใจหรือทํางานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานวิจัยชุมชน 
2 เพ่ือใหบุคลากรที่ยังไมไดทํางานวิจัยเห็นตัวอยางงานวิจัยชุมชนและเกิดแรงบันดาลใจที่จะเร่ิมทํา

งานวิจัยชุมชน 
3 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู  ความเขาใจ  และแนวทางที่ไดรับจากการเขารวมเสวนา     

ไปตอยอดสูการปฏิบัติจริงได 
4 เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะในการวางแผนการดําเนินงาน

ดานการวิจัยชุมชน 
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แนวทางการดําเนินการ 
1. การบรรยายใหความรูโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
2. แบงกลุมยอย  ระดมความคิดเห็น 
3. ซักถาม - ตอบ / ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวของ 
 

ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินการ 
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ หองประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคาร ก  สถาบันแหงชาติเพ่ือ

การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 
 
กลุมเปาหมาย    

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผูทํางานวิจัยชุมชน/ผูสนใจในการทํางานวิจัยชุมชน  จํานวน 200 คน     

 
งบประมาณ 

เงินงบประมาณจากรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2553 ในวงเงิน 74,200.- บาท (เจ็ดหม่ืน
สี่พันสองรอยบาทถวน)  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจ ในงานวิจัยเชิงชุมชนมากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยมีเครือขายบุคลากรผูสนใจงานวิจัยชุมชนที่มหาวิทยาลัยจะสามารถสรางความ

รวมมือและผลักดันงานวิจัยชุมชนใหเขมแข็งและขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 

---------------------------------------------------- 
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กําหนดการเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรยีนและการพัฒนาการจัดการความรูกบัการวิจัยชุมชน” 

วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 
ณ หองประชมุนิตยา คชภกัดี ชั้น 3 อาคาร ก สถาบันแหงชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว  

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

 
 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน   

08.45 - 09.00 น. กลาวตอนรบั-บอกกลาวความเปนมา 
โดย :  อาจารยสมเกียรติ  วสวุัฏฏกุล 

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

09.00 - 09.15 น.  เปดเวที  
โดย :  ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา 

รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 

09.15 - 09.45 น.  การบรรยาย : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดย : ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช 

นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

09.45 -10.00 น. รับประทานอาหารวาง   

10.00 - 12.00 น. การอภิปราย : การพัฒนาประเทศดวยพลังการวิจัยชุมชน 
โดย :   

• ครูสุรินทร  กิจนิตยชีว   
ที่ปรึกษาสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

• อาจารยอุทัย  ดุลยเกษม 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัศลิปากร 

• อาจารยเพ่ิมศักดิ์  มกราภิรมย  
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวธิี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

• อาจารยอดิศร  พวงชมภู 
ประธานกรรมการบริษัทสยามแฮนด จํากัด (เสื้อแตงโม) 
รองประธานหอการคานครปฐม และอาจารยพิเศษสถาบนัการศึกษาหลายแหง 
 

ดําเนินรายการโดย :  
รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
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กําหนดการ (ตอ) 
13.00 - 14.00 น. แบงกลุมยอยระดมสมองนําเสนอประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาการวิจัยชุมชน

และแนวทางการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 
ดําเนินการรายการหลักโดย :  อาจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 
ดําเนินการกลุมยอยโดย  : 

• รศ.ดวงพร คํานูณวัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

• รศ.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร 

• อ.โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

• อ.เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

• อ.สิรินทร  พิบูลภานุวัธน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

• อ.สุนิดา  ศิวปฐมชัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

• รศ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย 

14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารวาง  

14.15 - 15.15 น. นําเสนอผลการระดมสมองและอภิปราย 

15.15 - 15.45 น. รวมสะทอนความคิดเห็นและใหขอสังเกต 
โดย : รองศาสตราจารยเนาวรตัน  พลายนอย   

หัวหนาภาควชิาศึกษาศาสตร 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

15.45 - 16.00 น. สรุปบทเรียนบนเวที 
โดย :  อาจารยวิรัตน  คําศรีจันทร 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

16.00 - 16.30 น. สรุปแนวทางการพัฒนาและแนวนโยบาย 
โดย :  อาจารยสมเกียรติ  วสวุัฏฏกุล 

ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
 

 
 

 



47 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

รายนามผูเขารวมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 
ณ หองประชมุนิตยา คชภกัดี อาคาร ก ชั้น 3 

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครวั มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
วิทยากรบรรยาย/วิทยากรดําเนินรายการ/วิทยากรดําเนินการกลุมยอย 
1 ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ครูสุรินทร  กิจนิตยชีว ที่ปรึกษาสํานักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

3 อาจารยอุทัย  ดุลยเกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 อาจารยเพ่ิมศักดิ์  มกราภิรมย ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 อาจารยอดิศร  พวงชมพู ประธานกรรมการบริษัทสยามแฮนด จํากัด 

6 อาจารยสมเกียรติ  วสวุัฏฏกุล   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

7 รองศาสตราจารยเนาวรตัน  พลายนอย คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

8 อาจารยวิรัตน  คําศรีจันทร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

9 รองศาสตราจารยดวงพร  คํานูณวัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

10 อาจารยสิรินทร  พิบูลภานุวธัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

11 อาจารยโสฬส  ศิริไสย  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

12 อาจารยสุนิดา  ศิวปฐมชัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

13 รองศาสตราจารยจักรกริช หิรัญเพชรรัตน คณะสาธารณสุขศาสตร 

14 อาจารยเนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

15 รองศาสตราจารยฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะเทคนิคการแพทย 

ผูบริหารมหาวิทยาลยั 
16 ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

17 รองศาสตราจารยปรีชา  สุนทรานันท รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

18 นายแพทยสมพงษ  ยูงทอง รองอธิการบดฝีายจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค 

19 รองศาสตราจารยสรนิต  ศลิธรรม รองอธิการบดฝีายนโยบายและสารสนเทศ 

20 ดร.วัชระ  จินตโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุร ี

ผูเขารวมเวทีเสวนา 
21 ศาสตราจารยรุจา  ภูไพบูลย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

22 รองศาสตราจารยมณี  อาภานันทิกุล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

23 ผูชวยศาสตราจารยสุจินดา จารุพัฒน มารุโอ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

24 อาจารยสมนึก  สกุลหงสโสภณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

25 นางสาวกรวิการ  บุญตานนท คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

   



48 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
26 นางงามตา รอดสนใจ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

27 นางสาวชฎาพร  สุขสิริวรรณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

28 นางสาววรนาฏ  เวนุอาธร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

29 นางสาวศรีสุภา  เพ็ชรจีนพะเนา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

30 รองศาสตราจารยธราธิป  โคละทตั คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

31 รองศาสตราจารยประเสรฐิ  อัสสันตชัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

32 อาจารยอัครินทร  นิมมานนิตย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

33 นางกอบกุล  สิทธิชัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

34 นางสาวจันทมิา จรัสทอง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

35 ศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย 

36 ผูชวยศาสตราจารยวิไลรตัน  นุชประมูล คณะเทคนิคการแพทย 

37 อาจารยประภพ  ดานเศรษฐกุล คณะเทคนิคการแพทย 

38 นายชาตรี  ลนุดํา คณะเทคนิคการแพทย 

39 นางสาวเสวิกลุ  ชูสังข คณะเทคนิคการแพทย 

40 รองศาสตราจารยวราพร  ศรีสุพรรณ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

41 รองศาสตราจารยศุภวลัย  พลายนอย คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

42 รองศาสตราจารยสมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

43 นางสาวสุภาพ  วัณณะพันธุ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

44 ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา  พงษสุภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

45 นางสาวจิตราภรณ  แซโงว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

46 นางสาวสุวิมล  เวหากิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

47 รองศาสตราจารยวิไลวรรณ  ทองเจริญ คณะพยาบาลศาสตร 

48 ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ  รัตนธัญญา คณะพยาบาลศาสตร 

49 ผูชวยศาสตราจารยนารีรัตน  จิตรมนตรี คณะพยาบาลศาสตร 

50 รองศาสตราจารยพิสมัย  กุลกาญจนาธร คณะเภสัชศาสตร 

51 ผูชวยศาสตราจารยปานจิตต  ชุณหบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร 

52 อาจารยสุดสงวน  งามสุริยโรจน คณะวิทยาศาสตร 

53 นางสาวดวงดาว  อาตมียนันท คณะวิศวกรรมศาสตร 

54 อาจารยฉันฐรัช  หงษบุญไตร คณะศิลปศาสตร 

55 นางสาวรัชนี  จันทรประเสรฐิ คณะศิลปศาสตร 

56 นายสุพจน  ศุภศรี คณะศิลปศาสตร 

57 อาจารยจงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

58 นางสาวสุกัญญา  เสรีนนทชัย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

59 อาจารยสมบูรณ  วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา 



49 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
60 นางสาวสิริกมล  หมดมลทิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

61 นางสาวประภาพร  จงสมจิตร วิทยาลัยนานาชาติ 

62 อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 

63 ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา  บัวสรวง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรมเอเชีย 

64 ผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม  ทองดี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

65 อาจารยกฤตยา  อกนิษฐ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

66 นางสาวพัชรินทร  เกตุจํานงค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

67 นางสาวไตรตรึง  พลอยมวง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

68 นายเจตน  จุณณะปยะ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

69 นางสาวภัทราภรณ  ภูบาล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

70 นางมยุรี  ถาวรพัฒน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

71 นายกานต จันทวงษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

72 นางสาวบังอร  เทพเทียน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

73 นายเริงวิชญ นิลโคตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

74 ผูชวยศาสตราจารยสิติมา  จิตตินันทน สถาบันโภชนาการ 

75 นางสาวสินี  โชติบรบิูรณ สถาบันโภชนาการ 

76 นายสมโชค  คุณสนอง สถาบันโภชนาการ 

77 นางสาวประภา  คงปญญา สถาบันโภชนาการ 

78 นางพัศมัย  เอกกานตรง สถาบันโภชนาการ 

79 ผูชวยศาสตราจารยดลพัฒน  ยศธร สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

80 นางสาวศวิพร  ปกปอง สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

81 นางจีรนันท จํานอง สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

82 รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสขุสถติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

83 นางวริศรา  ไววิ่งรบ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

84 นางกุลวีณ ศิริรัตนมงคล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

85 นางสาวอภิญญพัทร กุสิยารังสิทธิ ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

86 นางสาววดี  รํ่ารวย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

87 นายสุธรรม  อินทรเรืองศร สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

88 อาจารยทัศนียา  รัตนฤาทยั สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

89 นายสถาพร  สาธุการ หอสมุดและคลงัความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

90 นางกาญจนศิริ  พูนทอง หอสมุดและคลงัความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

91 นางสาวเทพิน  จิรคุณเตชะ หอสมุดและคลงัความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

92 รองศาสตราจารยนภดล  ไชยคํา ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

93 นางวรรณวิมล  พินิจประภา ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 



50 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
94 นางมรกต  แกวกล่ํา ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

95 รองศาสตราจารยวรรณะ  มหากิตติคุณ ศูนยพัฒนาปญญาคม สํานกังานอธิการบดี 

96 อาจารยวิลาภรณ  สิทธิโชคสกุลชัย โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค 

97 นางอาภรณ  ไกรเดช ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

98 นางลักขณา  ศิริพละ กองบริหารงานวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

ฝายประสานงาน 
99 นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

100 นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

101 นางสาวกรองแกว  ไพรัชเวสส กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

102 นางหฤทัย  เที่ยงธรรม กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

103 นางสาวสุภัทรษา  แพรทอง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

104 นางสาววิมล  อนุดิตย กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

105 นางสาวทัศรญิญา  เปรมเล็ก กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

 



51 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

แบบประเมินผล 
เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 

“บทเรยีนและการพัฒนาการจัดการความรูกบัการวิจัยชุมชน” 
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2552 

ณ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
 

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

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจตอการบรรยายของวิทยากรในภาพรวม 

วิทยากรผูบรรยาย ศ.วิจารณ  พานิช 
5 4 3 2 1 

1. การบรรยายมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค      
2. การใชสื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย      
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      
 

วิทยากรผูรวมอภิปราย 5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมของวิธีนําเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู      
2. ความชัดเจนในขอคิดเห็นของวิทยากร      
3. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      
 

วิทยากรผูดําเนินรายการ รศ.ดวงพร  คํานูณวัฒน อ.วิรัตน  คําศรีจันทร 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การทําหนาที่ผูดําเนินรายการ           

2. ความชัดเจนในการสื่อสารเพื่อการมีสวน
รวมของผูเขารวมเวทีเสวนาฯ 

          

3. การสรุปและทบทวนใหเขาใจยิ่งขึ้น           
4. การยอมรับความคิดเห็นของผูเขาฟงการ

บรรยาย 
          

5. บุคลิกภาพ           

สวนที่ 2 : ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย 

เร่ือง ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การบรรยาย : มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล      

2.  การอภิปราย : การพัฒนาประเทศดวยพลังการวิจัยชุมชน      

3. การรวมสะทอนความคิดเห็นและใหขอสังเกต      

4. การสรุปบทเรียนบนเวที      

 



52 เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

สวนที่ 4 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 

กระบวนการในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ระยะเวลาในการจัดเวทีเสวนาฯ      

2. รูปแบบในการจัด (การแบงกลุม/การอภิปราย/การนําเสนอ)      

3. จํานวนผูเขารวมในภาพรวม      

4. จํานวนผูเขารวมในการแบงกลุม      
5.  กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการจัด

เวทีเสวนาฯ 
     

สวนที่ 5 : ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

การบริการในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. สถานที่จัดฝกอบรม      

2. โสตทัศนปูกรณ      

3. เอกสารประกอบการเสวนาฯ      

4. อาหาร/เครื่องด่ืม/ของวาง      

5.  การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน      

สวนที่ 6 : ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคณุทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมินผล  
        

โปรดสงคืน กองพัฒนาคุณภาพ 
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ภาพกิจกรรม 

 
 

 

     

 

     

 

     

 

     

 
 
 
 



54  เวทีเสวนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตรชุมชนผูปฏิบัติ ดานการวิจัยชุมชน 
“บทเรียนและการพัฒนาการจัดการความรูกับการวิจัยชุมชน” 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา : 
นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน 

 

ถอดเทป เรียบเรียง และจัดพิมพ : 
นางสาวสุภัทรษา  แพรทอง 
นางสาววิมล  อนุดิตย 
นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 

 

ปก รูปเลม : 
นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 

  
กพค. 53-202-39 : พฤษภาคม 2553 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพัฒนาคณุภาพ  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี   
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170  
โทรศัพท 02-849-6062-4  โทรสาร 02-849-6061 
http://www.qd.mahidol.ac.th 


