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การอบรมนกัวจิยัรุ่นใหม่ 
อยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์วจิยั
และนวตักรรม 20 ปี
การสร้างบุคลากรการวจิยั
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การออกแบบการวจิยัและพฒันา  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
๑)หลกัการพื้นฐานของการวจิยัพฒันาและการวจิยัเชิงปฏิบติัการ       
แบบมีส่วนร่วม

๒)รูปแบบการวจิยัพฒันาและการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
๓)เทคนิครวบรวมขอ้มูลวิจยัพฒันาและการวจิยัเชิงปฏิบติัการ           
แบบมีส่วนร่วม

๔)ตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

ค าถามท่ีพบเก่ียวกบัการวจิยัและพฒันา
หลกัการพ้ืนฐานของการวจิยัและพฒันาคืออะไร
งานวิจยัแบบไหนจึงนบัเป็นการวิจยัและพฒันา
การวิจยัและพฒันา  เป็นงานวิจยัเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ท่ีมี
ส่ิงประดิษฐท่ี์เห็นไดช้ดัเจน ใช่หรือไม่

งานวิจยัเชิงสงัคม  สามารถเป็นงานวิจยัและพฒันาไดไ้หม
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา
การวจิยั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วจิยัพื้นฐาน (Basic 

research) และวจิยัประยกุต ์(Applied research) 

งานวจิยัและพฒันา R&D เป็นหน่ึงในวจิยัประยกุต ์แนวคิดในการท าวจิยั 
R&D มีมาประมาณ 50 ปีท่ีแลว้  เร่ิมจากวงการอุตสาหกรรม 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาคุณภาพสินคา้ ผลิตภณัฑห์รือส่ิงประดิษฐ์
หรือพฒันากระบวนการ ระบบหรือวิธีการท างาน เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
ก่อนท่ีจะน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด บางคนจดัวจิยั R&D เป็นลกัษณะหน่ึง
ของวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action research)
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

หลกัการพื้นฐานของการวจิยัและพฒันา คือ  การน าผลงานวิจยั    
ไปใชป้ระโยชนเ์พื่อการแกปั้ญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น 
กระบวนการผลิต  การตลาด  งานอุตสาหกรรม   หรือ
ปัญหาทางสงัคม

การวดัความส าเร็จของงานวิจยัและพฒันาจึงวดัท่ีผลงานวิจยัถูก
น าไปใชป้ระโยชน์
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การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์แบ่งเป็น
1. การน าไปใชป้ระโยชน์เชิงนโยบาย
เป็นการใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัในการน าไปใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลเพื่อ
ประกาศใชก้ฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑต่์างๆ โดยองคก์ร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นตน้
2. การน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย์
เป็นงานวจิยัท่ีน าไปสู่การพฒันาส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ
น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้
3.การน าไปใชป้ระโยชน์เชิงวิชาการ
เป็นการน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการเรียนการสอน หรือส่ือการเรียนรู้ต่างๆ
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การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ (ต่อ)

4.การน าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะ
เกิดประโยชนแ์ก่สาธารณชน ท าใหคุ้ณภาพชีวติและเศรษฐกิจประชาชนดีข้ึน 
ไดแ้ก่ ดา้นสาธารณสุข ดา้นบริหารจดัการ(SME) ดา้นส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม ดา้นวิถีชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 
5.การใชป้ระโยชนข์องงานสร้างสรรค ์

เป็นคุณค่าทางจิตใจ ยกระดบัจิตใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น 
งานศิลปะท่ีน าไปใชใ้นโรงพยาบาล  หรือดนตรีท่ีใชใ้นการบ าบดั
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

ปัจจุบนัการวจิยั R&D ไดถู้กน ามาใชใ้นการศึกษาวจิยัมากข้ึน เพราะเป็น
การวจิยัลกัษณะหน่ึงท่ีมีประโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการพฒันางาน พฒันาวิชาชีพ 
องคก์รจ านวนมากไดพ้ยายามส่งเสริมใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีความรู้
ความสามารถดา้นการวจิยัและพฒันา โดยเช่ือวา่ การวจิยัและพฒันาจะช่วย
ใหไ้ดท้างเลือกหรือวธีิการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั วงการศึกษามีการน าการวจิยั R&D มาใชใ้นการ
พฒันารูปแบบวธีิการสอน กิจกรรมการสอน ส่ือการสอน และนวตักรรม 
เพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

ลกัษณะของวจิยั R&D

1. เป็นวจิยัเชิงประยกุตท่ี์มุ่งน าผลวจิยัไปพฒันา
2. มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน

3. มีกระบวนการท่ีต่อเน่ือง   มีการวจิยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
4. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของส่ิงท่ีพฒันาข้ึนมา 
5. มีการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา
การวจิยัและพฒันามีขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี
ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาใหช้ดัเจน เป็นการส ารวจขอ้มูลเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ รวมถึงการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด ท่ีเก่ียวกบั          
ส่ิงท่ีศึกษา และส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจาก         
การท างาน หรือพฒันางานใหดี้ข้ึน (R1: Research คร้ังท่ี 1)

ขั้นท่ี 2 พฒันาตน้แบบ ถา้เป็นการเรียนการสอนจะเป็นการพฒันารูปแบบ 
กระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ์ หรือระบบการบริหาร
จดัการ (D1: Development คร้ังท่ี 1)
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

ขั้นท่ี 3 ทดลองใชต้น้แบบท่ีพฒันาข้ึน โดยทดลองในกลุ่มเลก็ เพื่อให้
ตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนมีความสมบูรณ์ เหมาะสมท่ีจะน าไปใช ้(R2)

ขั้นท่ี 4 ปรับปรุงตน้แบบใหเ้หมาะสม (D2)

ขั้นท่ี 5  น าตน้แบบท่ีสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน (R3) 
การพฒันาตน้แบบมีการท าอยา่งต่อเน่ือง จะพฒันาและทดลองก่ีคร้ังข้ึนอยู่
กบังานวจิยัแต่ละเร่ือง จนกวา่ผูว้จิยัจะมัน่ใจวา่สามารถน าตน้แบบท่ีสมบูรณ์
ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งครบถว้น
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

ขั้นสุดทา้ย ประเมินประสิทธิผลของตน้แบบ และเผยแพร่เพื่อการน าไปใช้

วจิยั R&D มีจุดเนน้ กระชบั จ าไดง่้าย คือ
1. ส ารวจ

2. พฒันา
3. ศึกษาประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
4. เผยแพร่เพื่อน าไปใช้
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

• ส ำรวจ

• พฒันำ

• ศกึษำประสิทธิภำพ/
ประสิทธิผล

ทดลองใช้

• ศกึษำประสิทธิภำพ/
ประสิทธิผล

• พฒันำ

• ส ำรวจปัญหำ

ทดลองใช้
• ส ำรวจ

• พฒันำ

• ศกึษำประสิทธิภำพ/
ประสิทธิผล

ทดลองใช้
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การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน 
ครูแอบบา (ครูสอนวทิยาศาสตร์) จากจงัหวดัจิกาวาในไนจีเรีย เป็นทุกขใ์จ         
ท่ีนกัเรียนตอ้งหยดุเรียนไปช่วยพอ่แม่ขายผลิตผลจากพืชในตลาดอยูบ่่อยๆ 
เพราะผกัและผลไมใ้นอากาศท่ีร้อนจดัของไนจีเรียมกัสุกไว และเน่าเสียหาย
อยา่งรวดเร็ว เม่ือตดัแลว้ตอ้งรีบไปขาย ครูจึงคิดตูเ้ยน็จากของท่ีมีอยูใ่นชุมชน
โดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อชะลออายขุองผกัและผลไมใ้หสุ้กชา้ลง
ผลงานประดิษฐช้ิ์นน้ี  ท าใหค้รูไดรั้บรางวลันวตักรรมโลวเ์ทค จากโรเลก็ซ์
เป็นเงินรางวลั3 ลา้นบาท  เพราะเป็นส่ิงประดิษฐท่ี์อาศยัหลกัการง่ายๆ 
ทางวทิยาศาสตร์ ราคาถูกและใชง้านไดจ้ริง 
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การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน 

สภาพปัญหาคือ.............................

คิดวา่ส่ิงประดิษฐท่ี์ช่วยชะลออายขุอง
ผกัและผลไมใ้หสุ้กชา้ลงคือ............

ตน้ทุนของส่ิงประดิษฐน้ี์ ราคา...........

เง่ือนไข  ถูก และใชไ้ดจ้ริง
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การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน

บทควำมโดย : สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) https://www.most.go.th/main/th/knowledge/165-practical-rad/8062-2019-04-02-08-10-31
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การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน

ตูเ้ยน็คือ ตุ่มสองใบ ซ่ึงน าใบเลก็ไปวางไวข้า้งในใบใหญ่ โดยใส่ทรายไว ้
รองกน้ตุ่มใบเลก็ และใส่ทรายไวร้ะหวา่งช่องวา่งของตุ่มใบเลก็กบัใบใหญ่ 
จากนั้นเอาน ้าเทลงไปใหท้รายชุ่มน ้า แลว้เอาผา้ชุบน ้าปิดฝาตุ่มไว้
โดยปริมาตรภายในของตุ่มใบเลก็สามารถใชเ้กบ็อาหารพืชผกัผลไมไ้ดเ้ป็น
เวลานานกวา่เดิม ผลไมส้ดท่ีเคยเสียภายในเวลา 3-4 วนั เกบ็ไดน้านกวา่ 
4 สปัดาห์ มะเขือเทศสามารถเกบ็ไดน้านกวา่ 8 สปัดาห์ นกัเรียนไม่ตอ้งหยดุ
เรียนไปช่วยพอ่แม่ขายสินคา้เกษตร เพราะมีตูเ้ยน็ของตนเองไม่เสียค่าไฟฟ้า 
และมี “โนฮาว” ท่ีจะผลิตใชเ้องไดจ้ากของท่ีมีอยูเ่องภายในหมู่บา้น
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การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน

ระบบตุ่มเลก็ในตุ่มใหญ่  ใชค้วามเขา้ใจพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีดเ้หมาะสม โดยตุ่มดินเผาเป็นรูพรุนพอท่ีจะใหน้ ้าซึมผา่นได ้ 
พอน ้าระเหยออกจากตุ่มใหญ่ดา้นนอก น ้าท่ีกลายเป็นไอน ้าจะน าความร้อน
แฝงออกไป ทรายเปียกน ้าท่ีอยูร่ะหวา่งชั้นในของตุ่มใหญ่และชั้นนอกของ
ตุ่มเลก็ ท าหนา้ท่ีสองอยา่งคือ เป็นตวัเกบ็ความเยน็และเป็นแหล่งท่ีใหน้ ้ าสู่
ตุ่มนอกเพื่อใหน้ ้ าระเหย ตูเ้ยน็ชนิดน้ีใชห้ลกัฟิสิกส์ของความร้อนแฝงของ
การเปล่ียนจากของเหลวเป็นไอ ใชห้ลกัการถ่ายเทความร้อนของพื้นผวิ และ
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การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน

การรักษาเกบ็กกัความเยน็โดยเมด็ทรายระหวา่งชั้นนอกและผนงัชั้นใน
ของตุ่มเลก็   ตราบใดท่ีทรายระหวา่งตุ่มทั้งสองมีความช้ืนสูงพอท่ีจะให้
น ้าซึมออกมาระเหยท่ีผวินอกตุ่มใหญ่ และใชผ้า้เปียกปิดฝาตุ่มทั้งสองไว้
อุณหภูมิภายในตุ่มเลก็   สามารถใชเ้กบ็อาหารไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะ
ประเทศยากจนท่ีมีอากาศร้อนจนท าใหพ้ืชผลเสียหายไดง่้าย 
ในประเทศท่ีมีความช้ืนสมัพทัธ์ต ่า(อากาศร้อน) ตูเ้ยน็ชนิดน้ีจะท างานได้
ดีกวา่ในประเทศท่ีมีความช้ืนสมัพทัธ์สูง 

ท่านคิดวา่ส่ิงประดิษฐน้ี์สามารถประยกุตม์าใชใ้นประเทศไทยไดห้รือไม่

29



การออกแบบการวิจยัและพฒันาท่ีใชแ้กปั้ญหาของสงัคมและชุมชน 30



การออกแบบการวิจยัและพฒันา
ขนมไทยในรูป นบัเป็นงานวิจยัและพฒันาหรือไม่
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา
การวจิยั (research) หมายถึงการกระท าของมนุษยเ์พื่อคน้หาความจริง
ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีกระท าดว้ยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลกัใน
การท าวจิยัไดแ้ก่การคน้พบ, การแปลความหมาย, การพฒันากรรมวธีิหรือ
ระบบ สู่ความกา้วหนา้ในความรู้ดา้นต่าง ๆ

การน าขนมไทยมาท าใหรู้ปแบบมีความสวยงามข้ึน  เป็นการพฒันารูปแบบ   

จะนบัเป็นการวิจยัได ้ ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา

บริบท

 ขนมไทยอร่อย  มีหลากหลายแบบ กระบวนการ
ผลิตใชน้ ้ าตาลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั

สภาพปัญหา

 ผูบ้ริโภคสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน  การบริโภค
น ้าตาลมาก ท าใหเ้ป็นโรคอว้นและโรคเบาหวาน

 รูปร่างขนมไทยไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค

โจทยว์จิยัเร่ืองน้ีคือ.................

33



จากงานวิจยัสู่นวตักรรม กลายเป็นผลิตภณัฑ ์
กวยจับ๊อุบลก่ึงส าเร็จรูป
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กวยจับ๊อุบล   มีปัญหาอะไร  ท่ีตอ้งท าวิจยั 35



“ผลของไฮโดรคอลลอยดต่์อการปรับปรุงคุณภาพของเสน้กวยจับ๊อุบล” 
โดย ผศ. ดร. จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
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ผลกระทบของงานวิจยั   บริษทั ดีไลท์ 88 จ ากดั(ผูป้ระกอบการ)

สุดยอดนกัประดิษฐ ์7 Inventor Awards 2017 
ประเภท: รางวลันวตักรรมประเภทท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อเศรษฐกิจ

ความเป็นนวตักรรม
เป็นกวยจับ๊ก่ึงส าเร็จรูปท่ีลดเวลาในการเตรียม เพียงเทน ้าร้อน สามารถรับประทานได้

รสชาติตน้ต ารับกวยจับ๊อุบลแท ้มีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น เป็นผลงานท่ีเกิดข้ึน
จากการน าความรู้จากงานวิจยัมาต่อยอด   เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองต่อ    
ความตอ้งการและความสะดวกของผูบ้ริโภคในเมืองท่ีมีความเร่งรีบได ้

มูลค่าเพ่ิมท่ีไดจ้ากโครงการ
สร้างยอดขายรวมในประเทศปี พ.ศ. 2559 ไดม้ากกวา่ 1 ลา้นบาท
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ความเช่ือมโยงจากนโยบายชาติถึงผลงานวิจยั

 วิสัยทศัน์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นมหาวทิยาลยัชั้นน า
แห่งการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ พฒันางานวิจยัแบบ

มุ่งเป้าเพ่ือสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม ท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงอยา่งย ัง่ยนื

 เป้าประสงค ์ประชาชนและสังคมไดรั้บองค์
ความรู้และนวตักรรมเฉพาะดา้นท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ/นานาชาติ และน าองค์
ความรู้และนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ในมิติ
ดา้นนโยบาย ชุมชน  สังคม อุตสาหกรรม และ
เชิงพาณิชย์
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การออกแบบการวิจยัและพฒันา 40



41



การท าวิจยัจะท าเร่ืองใด   ตอ้งเห็นห่วงโซ่อุปทาน (value chain)  ทั้งระบบ           
แลว้บอกวา่งานเราไปเสริมส่วนใด  เพราะอะไร  

42



วธีิการท างานวจิยัท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงส าคญั  
เร่ิมจากหวัขอ้วจิยัซ่ึงมีความส าคญัมาก  อาจารยท่ี์ปรึกษาและ
นกัศึกษาควรแสวงหาและก าหนดโจทยว์จิยัท่ีเป็นประโยชน์ หรือ
มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ไม่วา่จะเป็น      
ดา้นธุรกิจ   ดา้นอุตสาหกรรม  ดา้นสงัคม/ชุมชน  หรือประโยชน์
ในการน าไปใชจ้ดัท านโยบายของรัฐ

ศาสตราจารย ์ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ

“เสน้ทางการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม”     จากหนงัสือ วิจยัไม่ข้ึนห้ิง
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ระบบวจิยัท่ีดีตอ้งมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งทั้งสามส่วน คือ
1) เอกชนมีปัญหาท่ีแกไ้ม่ไดก้ป้็อนโจทยใ์หน้กัวชิาการ 
2) นกัวชิาการคิดอะไรไดใ้หม่กมี็เอกชนมารับไปพฒันาต่อ 

3) ภาครัฐสร้างงานวจิยัเพื่อใชเ้อง  จา้งเอกชนท าวจิยับางเร่ืองและ              
ใหทุ้นนกัวชิาการดว้ย 

ระบบวิจยัจึงกา้วหนา้ไปได ้มีการส่งงาน “ข้ึน” ห้ิงและมีการน า “ลง” มาจากห้ิง
ไปใชต่้อ หรือบางเร่ือง อาจจะยงัไม่ทนัข้ึนห้ิงกมี็คนควา้เอาไปแลว้

บทสมัภาษณ์ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 45
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

“การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) คือ การวิจยั คน้ควา้ และหา
ความรู้ตามหลกัการของการวจิยั ต่างกนัเพียง PAR นั้นมีวตัถุประสงคมุ่์งไปท่ี
การแกปั้ญหาในการพฒันา และเป็นการวจิยัท่ีด าเนินไปดว้ยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผูร่้วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวจิยั และการมีหุน้ส่วนใชป้ระโยชน์ของ
การวิจยั”   กมล  สุดประเสริฐ (2540: 8)

“การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมายถึง วิธีการท่ีใหช้าวบา้น  
เขา้มามีส่วนร่วมวจิยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศยัการมีส่วนร่วม
อยา่งแขง็ขนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการวจิยั นบัตั้งแต่การก าหนดปัญหา 
การด าเนินการ การวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนหาแนวทางในการแกปั้ญหาหรือ
ส่งเสริมกิจกรรม” สุภางค์ จนัทวานิช (2547: 67) 
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

การวจิยัแบบเดิม เป็นการวจิยัท่ีใชผู้ว้จิยัเป็นศูนยก์ลาง องคค์วามรู้อยูท่ี่
นกัวจิยัท่ีเป็นคนนอกชุมชน วจิยัเพื่อรู้ ปัญหาของคนอ่ืน ผลการวจิยัจึง   
น าไปใชแ้กปั้ญหาไดเ้พียงบางส่วน

ส่วนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวจิยัโดยคนในชุมชน 
(Community Center) ร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองชุมชนของตนเอง เห็นปัญหา
ของตวัเอง เห็นทางออก หรือทางแกปั้ญหาของชุมชนร่วมกนั และทุกคน    
ในชุมชนร่วมกนัแกปั้ญหาและรับผลของการแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงเป็นการ
ปรับปรุงวธีิการวจิยัดั้งเดิมใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

http://nakhonsawanresearch.blogspot.com/2011/10/participatory-action-research-par.html
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การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการพฒันากระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วมมีหลาย
ท่าน  ในท่ีน้ีจะยกตวัอยา่งมา 2 ท่าน ท่ีไดริ้เร่ิมงานและน ากระบวนการน้ี    
ไปใชป้ระโยชน์และขยายผลจนเป็นท่ีรู้จกั

ท่านแรก คือ ศาสตราจารย ์ดร. ปิยะวติั บุญ-หลง  ในงานวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน
ท่านท่ีสอง คือ ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย ในงานวจิยัเพื่อพฒันาเชิงพื้นท่ี
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มีคนถามอยูต่ลอดเวลาวา่หลายปีท่ีผา่นมาไดใ้ชง้บประมาณกบังานวจิยัไปพอสมควร       
แต่ผลการวจิยัใชอ้ะไรไดบ้า้ง สุดทา้ยแลว้มีประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่หรือไม่ 

“ค าถามคือเวลาลงชุมชน เราเห็นผลของงานวจิยัจากส่วนกลางท่ีเป็นประโยชน์กบั
ชุมชนจริง ๆ นอ้ยมาก  พอไม่เห็นกม็าคุยกนั ท าอยา่งไรจะใหง้านวจิยั   มีประโยชน์
กบัชุมชนจริง ๆ  เรากว็างฐานงานวจิยัแบบใหม่คือ ดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมท าวจิยั
ในลกัษณะท่ีมี Action” โดยเลือกเร่ืองท่ีท าแลว้ใชไ้ดจ้ริง ๆ  ท าโดยคนท่ี
เก่ียวขอ้งจริง ๆ ถึงเป็นเร่ืองเลก็ ๆ กย็งัดี “คนท่ีเก่ียวขอ้งจริง ๆ” น้ี กลุ่มใหญ่คือ 
“ชาวบา้น” ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง   จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสนบัสนุนให้
ชาวบา้นท าวจิยั   ไดใ้ช ้“กระบวนการวิจยั” ในการจดัการกบัชีวติของตวัเอง 

บทสมัภาษณ์ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง
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ฐานคิดงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน : ชาวบา้นท าวิจยั

อาจารยเ์สน่ห์ จามริก ท่านใหแ้นววา่ “การวจิยัเป็นกระบวนการ”
เท่าท่ีผา่นมาเราอาจจะนึกถึงตวั “ผลงานวจิยั” อยา่งเดียว จนลืมวา่ 

“กระบวนการวจิยั”  ส าคญัไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั ถา้มีกระบวนการท่ีดี              
ใครกต็ามท่ีเขา้ร่วมกระบวนการกจ็ะไดเ้รียนรู้ ไดท้ั้ง ผลงานและ                     
ไดท้ั้ง “คน” ท่ีเก่งข้ึน

ถา้มองวา่การวจิยัเป็น “กระบวนการ” ไม่ใช่เน้ือหา ใครๆ กน่็าจะใช้
กระบวนการน้ีกบัเร่ืองอะไรกไ็ด้

บทสมัภาษณ์ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง
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ฐานคิดงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน : ชาวบา้นท าวิจยั

กระบวนการวจิยั” ในท่ีน้ีหมายถึงการท างานเป็นขั้นตอน เพื่อตอบค าถาม
หรือความสงสยับางอยา่ง โดยมีการแยกแยะประเดน็วา่ขอ้สงสยัอยูต่รงไหน

 มีการหา “ขอ้มูล” ก่อนท า มีการวเิคราะห์วา่ขอ้มูลไหนเช่ือได้
ขอ้มูลไหนเช่ือไม่ได ้เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

เม่ือตดัสินใจแลว้ระหวา่งลงมือท า  มีการทบทวนความกา้วหนา้ วเิคราะห์
ความส าเร็จและอุปสรรคอยา่งสม ่าเสมอ ในท่ีสุดจะสรุปบทเรียนเพื่อตอบ
ค าถามท่ีตั้งไว ้

บทสมัภาษณ์ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง
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ฐานคิดงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน : ชาวบา้นท าวิจยั
งานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินใช ้ “เวที” คือการประชุม เสวนา ถกเถียง เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญั ตั้งแต่การตั้งประเดน็    การหาขอ้มูล   การตดัสินใจ การลงมือท า 
การเกบ็ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล ทุกขั้นตอนใช ้“เวที” ทั้งส้ิน   เพื่อใหค้น     
ในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมกนัท า ใช ้“ปัญญา” ใชก้ระบวนการท่ีเป็นระบบ            
เพื่อแกไ้ขปัญหา

ส่ิงส าคญัคือการตั้งประเดน็ “ค าถาม” ใหค้มชดั    เพราะการวจิยัคือการตอบ
ค าถามหรือขอ้สงสยับางอยา่ง การตอบค าถามน้ี ถา้ท าดว้ยกระบวนการท่ีเป็น
ระบบ ดว้ยวธีิการท่ีเช่ือถือได ้กมี็น ้าหนกัในการอธิบาย 

บทสมัภาษณ์ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง
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ฐานคิดงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน : ชาวบา้นท าวิจยั

งานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินมีแนวคิดส าคญั           
และมีกระบวนการในการท าวจิยัอยา่งไร
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ฐานคิดงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน : ชาวบา้นท าวิจยั

ศาสตราจารย ์ดร.สุริชยั หวนัแกว้  :  
บทบาทของงานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน 
กบัการสร้างความเป็นธรรม
ทางสงัคม
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ABC to ABB งานวจิยัเพื่อพฒันาพื้นท่ี สู่ การปฏิรูปงบประมาณ 

สกว. ไดเ้ร่ิมงาน “งานวจิยัเพื่อพฒันาพื้นท่ี” 
ภายใตช่ื้อยอ่วา่ ABC (Area-

Based Collaborative 
Research) เป็นงานวจิยัรูปแบบใหม่
ท่ี สกว. เร่ิมน าร่องหาเคร่ืองมือการท างาน     
ในปี 2548 และไดริ้เร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ
เม่ือปี 2550 หลงัจากท่ีใชเ้วลาฟักตวัของ
ความคิดและการเรียนรู้จากงานวจิยัท่ีมี
ปฏิบติัการในพื้นท่ีอยูเ่กือบ 2 ปี

สัมภาษณ์  ดร.สีลาภรณ์ บวัสาย
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ปี 2553 เป็นตน้มาไดเ้ร่ิมท างานกบักลไกมหาวทิยาลยั ท่ีเกิดระบบการเช่ือมต่อ 
ผกูป่ินโตระหวา่งจงัหวดักบัมหาวทิยาลยัในพื้นท่ี แลว้พยายามท าใหม้หาวทิยาลยั
เป็นเสนาธิการประจ าจงัหวดั เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูผ้ลิตขอ้มูลความรู้มาเติมเตม็  
การท างานของพื้นท่ีได ้

งาน ABC ด าเนินงานมาไดป้ระมาณ 10 ปี แต่ถือวา่มีพฒันาการไต่ระดบั
ค่อนขา้งเร็ว สามารถสร้างการรับรู้และยอมรับแนวคิดของการบริหารงานเชิง
พื้นท่ีไดอ้ยา่ง แพร่หลาย โดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยท่ีน าแนวคิด
Area-Based Collaborative approach ไปใช ้    
ในการบริหารงาน 
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มหาวทิยาลยัหลายแห่งมีการปรับตวัและปรับโครงสร้าง                       
เพื่อรับโจทยจ์ากพื้นท่ีมาเป็นโจทยข์องการท างานวจิยัและบริการวชิาการ 
จากบทเรียนของการท างาน ABC       

ท าใหม้องเห็นความจ าเป็นของการจดัโครงสร้างระบบท่ีจะตอ้งรองรับ
การท างานพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงประกอบดว้ย โครงสร้างดา้นก าลงัคน 
โครงสร้างดา้นความรู้ และโครงสร้างดา้นงบประมาณ 

ดงันั้นเม่ือมีโอกาสไดเ้ขา้ไปท างานในสภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงไดผ้ลกัดนั
ใหเ้กิดการปฏิรูประบบงบประมาณเชิงพื้นท่ี                                  
(Area-Based Budgeting : ABB)
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ระบบงบประมาณเชิงพื้นท่ี เป็นแนวคิดของการท างบประมาณ                    
แบบมีส่วนร่วม เร่ิมท า   คร้ังแรกท่ีประเทศบราซิลในระดบัเมือง และต่อมา   
ไดข้ยายไปในหลายประเทศทัว่โลก การจดัระบบงบประมาณแบบน้ีจะเอ้ือ
ต่อการฟังเสียงคนขา้งล่างเป็นส าคญั ท าใหก้ารตั้งโจทยปั์ญหามาจากคนและ
หน่วยงานในพื้นท่ี การแกปั้ญหาเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยพื้นท่ี 
กบัหน่วยfunction เห็นทางออกท่ีคนในพื้นท่ีเห็นวา่เหมาะสมกบับริบท 
มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ขณะเดียวกนัพื้นท่ีด าเนินงานอยูใ่นกรอบ
ทิศทางหลกัของประเทศดว้ย  

Bottom up มาเจอกบั Top-Down 
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ระบบการบริหารงบประมาณเชิงพื้นท่ี จะท าใหเ้กิดพื้นท่ีของการปฏิรูป 
(reform space) จากฐานราก เป็นโอกาสเคล่ือนพลเมือง และ
เป็นเวที (platform) ไวส้ าหรับเปิดพื้นท่ีการเมืองภาคประชาชน 

หวัใจของการควบคุมเกมจะอยูท่ี่กระบวนการท าแผนพฒันาจงัหวดั 
วา่จะสามารถดึงประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมเชิงรุกไดม้ากแค่ไหน? และ
จะใชข้อ้มูลความรู้ไดเ้ขม้ขน้หรือไม่? 

เพื่อช่วยใหส้ามารถริเร่ิมแผนงานโครงการท่ีจะสามารถแกปั้ญหาใหค้นใน
พื้นท่ี ไดจ้ริง ๆ “กระบวนการท าแผนตอ้งแน่นไปดว้ยขอ้มูลความรู้ 
ซ่ึงตรงน้ีคือท่ีอยูข่องงานวจิยั” 
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ABC to ABB งำนวิจยัเพ่ือพฒันำพืน้ท่ี สู่ กำรปฏิรูปงบประมำณ 
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งานวจิยัเพื่อพฒันาพื้นท่ี
มีแนวคิดส าคญัและ
มีกระบวนการใน         
การท าวจิยัอยา่งไร
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ค าถาม

การวิจยัและพฒันา   
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

มีความเหมือนหรือความต่าง
ในประเดน็ใดบา้ง
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การประเมินผลลพัธ์ /ผลกระทบ

 เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
การวจิยัท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการท าวจิยั

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินโครงการได้
ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์   (Outcome) 
ตามเป้าหมายหรือไม่

ประสิทธิภาพ          การคุม้ค่า ทนัเวลา

ประสิทธิผล            การบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้
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การประเมินผลลพัธ์ /ผลกระทบ

เวทีพฒันำศกัยภำพภำคี เร่ือง Outcome Mapping (OM) http://hsmi2.psu.ac.th/paper/73

66



การประเมินผลลพัธ์ /ผลกระทบ
ผลลพัธ์เป็นผลท่ีตามมาจากกระบวนการท างานพฒันา ท าใหค้นมีการ
เปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม , ความสมัพนัธ์ , กิจกรรม และ/หรือ 
การกระท าของปัจเจก - กลุ่ม หรือองคก์ร ซ่ึงแผนงานเขา้ไปช่วยใหเ้กิดข้ึน 
เช่น เกิดการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งอบต.กบักลุ่ม
ประชาคมท่ีเขา้มาท างานร่วมกนั โดยการเปล่ียนแปลงน้ีพุง่เป้าไปท่ีการ
สนบัสนุนใหม้นุษยแ์ละระบบนิเวศน ์มีคุณภาพท่ีดีข้ึน

ผลลพัธ์(outcome) นั้นอาจเกิดข้ึนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่เร่ิม
โครงการ เร่ิมป้อน input เขา้ไปในโครงการ ขณะท่ีก าลงัด าเนินงาน 
จนกระทัง่กระบวนการประเมินผล
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การประเมินผลลพัธ์ทางสงัคม

กรอบทฤษฎี (theoretical framework) ท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด
แบบหน่ึงในการวดัผลลพัธ์ทางสงัคม ไดแ้ก่ Theory of Change 
หรือ “ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง” โดยเร่ิมตน้จากการใหร้ะบุ “เป้าหมายระยะยาว” 
ท่ีผูด้  าเนินโครงการปรารถนา มุ่งเนน้การอธิบาย “กระบวนการสร้างความ
เปล่ียนแปลง” ดว้ยการระบุความเช่ือมโยงท่ีเป็นเหตุปัจจยั และเป็นขั้นๆ ตาม
กรอบเวลา ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการก าหนดเป้าหมายและวธีิการท่ีจะเดินไป
ถึงผลลพัธ์ทางสงัคมหรือ “การเปล่ียนแปลง” ท่ีตอ้งการ

 ความยัง่ยนื : ท าดี ไม่หวงั (วดั) ผลกบัโครงการและกิจการเพ่ือสงัคม?

https://thaipublica.org/2017/02/why-social-impact-assessment
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การประเมินผลลพัธ์ทางสงัคม

https://thaipublica.org/2017/02/why-social-impact-assessment
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กระบวนการท าวิจยั

http://be.org.au/measuring-impact/
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ขอบคุณท่ีรับฟังคะ    ขอใหทุ้กท่านมีความสุขกบัการท าวิจยั 71


