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สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปีการศึกษา 2558
1. ความเป็นมา
มาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ และพัฒ นาตนเองให้ เป็ น ผู้ รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ อัน จะส่ งผลให้ ส ถาบัน มี
ความสามารถในการแข่งขัน
โดยตระหนักในความสาคัญของการจัดการความรู้ที่มีต่อการดาเนินงานตามเปูาหมาย สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้านการวิจัย ประจาปี
การศึกษา 2557 โดยกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยได้นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ให้ดียิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายในตัวบุคคล (tacit knowledge) หรือเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อให้
คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ มี ม าตรฐานของผลงานวิ จั ย อั น จะส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน

2. การกาหนดประเด็นการจัดการความรู้ (knowledge identification)
การกาหนดประเด็น ความรู้ และเปูาหมายของการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒ นาใน
ปีการศึกษา 2558 เน้นความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าและผลผลิตสู่สังคม อีกทั้งสอดคล้องกับภารกิจและเปูาหมายของแผนปฏิบัติการของสถาบัน
การดาเนินการเริ่มจากการสร้างกลไกในการทางานคือ การมอบหมายหน้าที่คือคณะทางานด้านการ
จัดการความรู้ของสถาบัน เพื่อกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นในการบริหารจัดการความรู้ โดยอภิปรายเลือกแนว
ทางการพิจารณาระบุองค์ความรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) สอดคล้องกับเปูาประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3) เป็นองค์ความรู้ที่สาคัญต่อความสาเร็จด้านการวิจัย
4) เป็นความต้องการเร่งด่วน
5) มีโอกาสทาได้สาเร็จ
6) สามารถเห็นผลหรือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
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7) ผู้บริหารให้การสนับสนุน
8) บุคลากรในองค์กรมีความต้องการ
เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาและแนวทางการเลือกองค์ความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้กาหนด
ขอบเขต (KM Area) ด้านการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 จานวน 1 เรื่อง คือ เทคนิคการค้นหาโจทย์
วิจัยเชิงพื้นที่

3. บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
ในการกาหนดเปูาหมายสาหรับกิจกรรมการจัดความรู้ ได้ระบุหน่วยงานและบุคคลที่จาเป็นที่ต้อง
ใช้องค์ความรู้ ดังนี้
หน่วยงานและบุคลากรที่จาเป็นต้องใช้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนเรื่อง เทคนิคการค้นหาโจทย์
วิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย โดยให้ค วามสาคัญเป็น
พิเศษกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก และนักวิจัย ที่สนใจระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
การออกแบบและดาเนินการวิจัย

4. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition)
ในการสร้างและแสวงหาความรู้ในประเด็นที่กาหนดข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาเลือกวิธี การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะจากผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรเปูาหมายที่กาหนด โดยดาเนินการในกิจกรรม
สาคัญต่อไปนี้
1) การจั ดประชุมสั มมนาคณาจารย์ /นักวิจัย ที่มีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ รูปแบบของการสนทนาถอดองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงาน โดยดาเนินกิจกรรมในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.ที่ห้อง
ประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
27 คน
2) การนาความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้มาสังเคราะห์ (explicit knowledge) เพื่อนามาใช้
ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้สังเคราะห์ผลการจัดการความรู้ เรื่อง เรื่อง เทคนิคการค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
เผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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5. การสังเคราะห์องค์ความรู้ เรื่อง เรื่อง เทคนิคการค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
เนื้อหาที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการแบ่งปันความรู้เรื่อง เรื่อง เทคนิคการค้นหาโจทย์วิจัย
เชิงพื้นที่ พอที่จะสรุปได้เป็น 3 ประเด็นสาคัญคือ
1. การหาโจทย์วิจัยในพื้นที่
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
การหาโจทย์วิจัยในพื้นที่
1. การค้นหาโจทย์จะดูจากปัจจัยทั้งลักษณะพื้นที่ว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถให้คาตอบตาม
คาถามการวิจัยได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น
 การลงพื้นที่ ณ อบต. ต้นแบบ ที่ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ในขณะนั้นเป็น
ผู้ช่วยนักวิจั ย ได้ลงพื้น ที่ที่ได้ชื่อว่า พื้นที่ 3 น้า คือ น้าเค็ม น้ากร่อย น้าจืด อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ซึ่งสาวมารถทาได้ทั้งนาเกลือ นาข้าว และแหล่งเลี้ยงหอยแครงเกิด จึงเป็นปัจจัยใน
การศึกษาความเป็น อบต. ต้นแบบ
 การทาเพลงเรือเพชรบุรี ลักษณะเด่นของแม่น้าเพชรบุรี คือเป็นแม่น้าสายเดียวที่เกิดจากต้น
น้าที่เป็นแก่งแล้วไหลออกสู่อ่าวไทยที่บ้านแหลม เพลงเรือในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพต่างๆ ส่งผลให้เพลงเรือมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างโจทย์ หา
ความสนใจของประเด็ น และเฉพาะเจาะจงในพื้ น ที่ ว่ า เราต้ อ งการเลื อ กพื้ น ที่ ต รงไหน
ตัวอย่างเช่น สาเหตุทาไมไม่เลือกพื้นที่ที่แก่งกระจาน ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้า แต่จะเลือกที่จะ
ค้นหาพื้นที่กลุ่มพ่อเพลงแม่เพลงแทนแถบบ้านลาด ท่ายาง เพราะเป็นพื้นที่กลางน้า และส่วน
ปลายน้าจะมีวิถีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่ง การละเล่นเพลงเรือก็จะมีน้อยลง
2. การทาความเข้าใจพื้นที่ที่ศึกษาให้ถ่องแท้ เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนา หรือสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น หรือสร้างผลกระทบในทางบวกในชุมชนในลักษณะของการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน
 คาว่า วิจั ย เชิง พื้น ที่ น่ าจะเป็ นการใช้ พื้นที่เ ป็นตัว ตั้ง โดยเป็นการทางานร่ว มกันระหว่า ง
นักวิจัย และชุมชน เปูาหมายได้แก่ การสร้างความรู้ เพิ่มทางเลือกให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การดูแลจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ หรือบางคนใช้เพื่อสร้าง
ประชาธิปไตย นอกจากลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้แล้ว ยังเป็นการแก้ปัญหาของชุมชนให้เป็นไป
ในทิศทางที่ดี ส.ก.อ. ยังหวังให้ เกิดกลไกการทางานในชุมชนที่สามารถจัดการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต แนวทางที่ชัดเจนคือ ความร่ วมมือ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ
ชุมชน โจทย์จะต้องมาจากชุมชน และเป็นปัญหาแท้จริงที่มาจากชุมชน หากผู้ที่นาผลไปใช้
ไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกาหนดโจทย์ การนาผลไปใช้จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร
 ผลกระทบของการศึกษาควรกว้างระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน ศึกษาว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ ทั้งในด้านการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
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3. โจทย์วิจัยควรมาจากชุมชน เป็นความต้องการของชุมชน และการมีความสัมพันธ์ที่ดีของนักวิจัย
หรือการที่นักวิจัยเริ่มต้นจากการเข้าไปบริการทางวิชาการ การพูดคุยกับบุคคลในชุมชน จนมองเห็นปัญหาและ
สนใจนามาพัฒนาเป็นปัญหาการวิจัยภายหลัง
 โจทย์วิจัยควรมาในลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชน ถ้ารามีความสนใจหรือเรานาความ
สนใจของเราลงไปคลุกคลีพูดคุย เพื่อให้โจทย์นั้นผ่านการเห็นดีเห็นงาม เห็นชอบจากชุมชน
ถือเป็ น เรื่ องที่ส าคัญ เพราะโจทย์โ ดยพื้นที่ ถ้าเรายอมให้ ความส าคัญ กับเขา ให้ เ วลากั บ
กระบวนการนี้ จะได้โครงการวิจัยที่มีความสมบูรณ์ซึ่งจะได้งานวิจัยเชิงพื้นที่จริงๆ แต่ถ้าโจทย์
ที่ไม่ได้ผ่านการมีส่วนร่วมหรือไม่ได้มาจากชุมชนอย่างแท้จริงมันจะเป็นงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพ
 โจทย์วิจัยอาจมาจาก 2 ทาง คือ 1) พื้นที่นั้นมีปัญหา แล้วเราจึงเข้าไประดม Mind Map ว่ามี
ปัญหาอะไร อย่างไร แล้วเราจึงเอาปัญหานั้นมาเป็นโจทย์วิจัย แต่วิธีการนี้มันจะมีปัญหาอย่าง
หนึ่ง เวลาเราลงพื้นที่ ปัญหาที่เราได้รับไมพ้นเรื่องของปัญหาปากท้อง การกินดีอยู่ดี ซึ่งเขาจะ
มองตรงจุดนั้นไม่ค่อยออกว่าจะพัฒนา แก้ปัญหาอะไร อย่างไร ซึ่งแบบนี้เราจึงต้องมีการชี้นา
เขาไปก่อน และ 2) ประเด็นที่เรามีความสนใจอยู่แล้ว และมีการเล็งพื้นที่ที่ต้องการไว้ ทาการ
อ่านข้อมูล บริบทต่างๆของพื้นที่ เหมือนเป็นการกาหนดหัวข้อที่อยากจะลงหาข้อมูล เมื่อเรา
ลงพื้นที่ไปก็สามารถที่จะนาแนวคิดนั้นไปเสนอและพัฒนาโจทย์ร่วมกัน เป็นการนา Idea ของ
เราไปขายในชุมชน เป็นการพัฒนาร่วมกัน ชาวบ้านก็จะได้มีส่วนร่วมด้วยในการตั้งโจทย์วิจัย
ด้วย
 งานวิจัยที่ได้หรือโจทย์วิจัยที่ได้ ส่วนใหญ่ได้มาจากการไปบริการวิชาการ ที่ลงไปในชุมชนได้
พูดคุย ได้คลุกคลี สนิทสนมคุ้นเคยกับชุมชนก็จะพบว่ามันมีปัญหาความต้องการต่างๆซ่อนอยู่
เช่น การทาบริการวิชาการที่หัวเขาจีน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพิ่งเริ่มดาเนินการมาได้
ประมาณ 1 ปี อะไรๆก็ยังไม่มีแม้แต่โปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆ เมื่อได้มีการพูดคุยก็ทาให้
นึ กได้ ว่าปั ญ หาในชุมชนก็ส ามารถพัฒ นาไปสู่ งานวิ จัยได้ แล้ ว จึงเอาจุ ดปัญหานั้นมาเป็ น
ประเด็นและลองร่างเป็นงานวิจัย แต่ต้องมองว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะพัฒนาปัญหา
มาเป็นงานวิจัยสักชิ้นหนึ่ง
 อีกส่วนหนึ่งคือการได้โจทย์มาเพราะการเป็นวิทยากร ซึ่งการเป็นวิทยากรก็จะเป็นในกลุ่มของ
OTOP เหมือนกัน เมื่อได้ลงไปพูดคุยและสัมผัส ทาให้เราได้พบประเด็นที่ตรงกับความต้องการ
ทีเราสนใจและสามารถมาพัฒนาต่อได้ อีกหนึ่งเทคนิคส่วนตัว คือ จะไปศึกษายุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ว่าในขณะนั้นมี ความต้องการในเรื่องใด อย่างไร ซึ่งเรามี
ข้อมูลของพื้นที่นั้นๆอยู่แล้ว เราทุนเดิมอยู่แล้วพอสมควร จึงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาผนวกกันกับ
ยุทธศาสตร์ที่เราทาการศึกษามามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
 สิ่งไหนที่มันเป็นความต้องการของชุมชนจริง ๆ เวลาที่เราลงไปช่วยหรือลงไปทาวิจัยให้เขา
จะได้รับความร่วมมือสูงมากๆ คือมันจะทาให้เราทาวิจัยได้ อย่างมีความสุข เราก็จะมีกาลังใจ
ในการทางาน
 โจทย์พื้นที่ที่ได้มาจะมาจากการเป็นวิทยากรเข้าไปคลุกคลีว่าเขามีอะไรหรือไม่มีอะไร ปัญหา
คืออะไร หลังจากที่เข้าไป ดูจากสิ่งที่เขาขาดมาผนวกกับความถนัดที่เรามีหรือความรู้ที่เรามี
เวลาลงพื้นที่จะเป็นประโยชน์กับเขา ส่วนตัวความถนัดคือการทาเส้นทางท่องเที่ยวเพราะเปู
ไกด์มายี่สิบปี พอมาในแนวทางการท่องเที่ยวจะรู้สึกชอบเพราะจะมีคาถามว่าเส้นทางการ
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ท่องเที่ยวในชุมชนที่เหมาะสมควรเปูนอย่างไรแต่ก็ต้องสอบถามชุมชนก่อนว่ามีความต้องการ
หรือไม่ เขามีแล้วหรือยัง นั่นคือความถนัด ความชอบและสามารถทาได้จริง
นักวิจัยควรแน่ใจว่าปัญหาการวิจัยที่ต้องการศึกษานั้นเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่นั้นหรือไม่ คือ
1) เป็ น ปั ญ หาของเขาหรื อ ไม่ 2) แก้ ปั ญ หาได้ ห รื อ ไม่ 3) แก้ ปั ญ หาแล้ ว ยั่ ง ยื น หรื อ ไม่ มี
ผลกระทบเป็นรูปธรรมกับชุมชนหรือไม่ ทั้ง 3 ข้อ เป็นหลักในการคิดว่าเป็นประโยชน์ กับ
ชุมชนหรือไม่
โจทย์วิจัยส่วนใหญ่จะได้มาจากการบริการวิชาการเป็นการลงพื้นที่หาผู้นาชุมชน อสม. หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเรียกว่า Stakeholder ของชุมชน ตอนทาวิชาการคือการลงไปให้ความรู้
ให้กับ อสม.หรือบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ เมื่อได้คุยกันไปเรื่อยๆ จะพบประเด็ นว่าเมื่อเรา
อบรมให้ อสม. ส่วนใหญ่งานทางด้านการเขียนวิชาการพวกเขาจะไม่ค่อยรับ แต่ถ้าเป็นงาน
ด้านการปฏิบัติเขาจะรู้สึกเต็มที่ อสม.จะเป็นตัวขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชุมชน แต่จุดอ่อน
ของเขาคือหลักจัดการวิชาการ เนื่องจากคุณสมบัติของ อสม. ในเรื่องของการศึกษาจะไม่มาก
นัก แต่พวกเขาจะรู้ทั้งหมดว่าจะพัฒนาอะไร จะแก้ไขชุมชนอย่างไร
นักวิจัยควรพูดคุยกับคนท้องถิ่น ข้อมูลที่เขาแสดงความคิดเห็น ก็เก็บมาเป็นประเด็น แล้วพ
พิจารณาว่าพอจะทาเป็นวิจัยได้หรือไม่

4. ในบางกรณีโจทย์วิจัยอาจไม่ได้มาจากชุมชนในพื้นที่ แต่มาจากการที่นักวิ จัยเห็นว่าพื้นที่นั้น ๆ มี
บริบทที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินการเชิงทฤษฎีเพื่อพัฒนาหรือเพื่อศึกษาปัญหาที่สนใจ หรือในลักษณะของ
การนาปัญหาการวิจัยในพื้นที่มาบูรณาการกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในลักษณะของสหวิทยาการ
 กรณีตัวอย่างที่ 1 การทางานร่วมกับอาจารย์อานวย เมื่อก่อนเคยทาวิจัยเชิงปฏิบัติการการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขากระโจม ช่วงนั้นมีการดึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาลู่ทางเพื่อ
จะทาได้จริง ซึ่งชื่อเราที่ได้ทางาน ทาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งทาง
อาเภอสวนผึ้งได้ติดต่อมาให้ทางราชภัฏช่วยเป็นสื่อกลางในการจัดการเรื่องน้า เป็นต้น แบบนี้
เขาเรียกว่าโจทย์วิ่งมาหาเราเองซึ่งเราต้องสามารถทาได้ด้วย
 กรณีตัวอย่างที่ 2 การจัดโครงการตลาดอมยิ้มวิถีไทย เริ่มจากทางกลุ่มบริการวิชาการได้เชิญ
ในฐานะที่ทาวิจัยเรื่องตลาดที่ทาไว้อยู่หลายเรื่อง ให้เข้าไปเป็นวิทยากร ซึ่ง เมื่อได้ชื่อเรื่องว่า
ตลาดอมยิ้มย้อนยุควิถีไทยจอมบึง คาถามต่อไปคือ จอมบึงจะทาการย้อนยุคทาอย่างไร ควร
จะมีสินค้าอะไร แล้วจะทาให้ย้อนยุคต้องได้ต้องมีอะไรบ้าง และนั้นก็เป็นการขมวดทุกคาถาม
ให้เป็นปัญหาขึ้น ซึ่งผู้จัดอยากจะได้แนวทางในการจัดงานแบบนี้ จากที่เคยมีประสบการณ์ใน
การลงพื้นที่อยู่แล้ว จึงคิดโจทย์วิจัยขึ้น ตัวอย่างเช่น การจัดการข้อมูลชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมเพื่อการวางแผนพัฒ นาตลาดอมยิ้มย้อนยุควิถีไทยจอมบึง ซึ่งเรามองว่ามันเป็นความ
ต้องการของชุมชน ดังนั้นเราต้องจัดการข้อมูลเบื้องต้นของเขาก่อน คือถ้าได้โจทย์ตัว นี้ออกมา
นอกจากจะเป็นการวิจัยเชิงชุมชนที่เกิดจากโจทย์ของชุมชนแล้ว ยังสามารถต่อยอดบริการ
วิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น มันเกิดจากการเข้าไปให้ข้อมูลแก่ชาวบ้าน แล้วชาวบ้าน
ก็จะเสนอปัญหาของเขาออกมา โดยที่เราก็จะสามารถที่จะจัดรูปแบบขึ้นมาได้ ถ้าเราทา
รูปแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวที่ 1 เราจะได้ฐานข้อมูลเชิงลึกและเป็น Mind Map ได้ตั้งแต่ด้านภูมิ
ปัญญา ทรัพยากร อุตสาหกรรมอาหาร เมื่อมีการแยกออกมาเสร็จ เมื่อเรามีข้อมูลกลางอยู่
แล้ว คนที่เขาสนใจในประเด็นไหน ก็สามารถมานกมาใช้ประโยชน์เพื่อนาไปทาการวิจัยต่อ
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เช่น อาจารย์วสันต์ สนใจที่จะต่อยอดภูมิปัญญาการตีมีดเชิงพาณิชย์พัฒนาอุตสาหกรรมเอา
เทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรม ก็สามารถไปหยิบข้อมูลตรงนี้มาใช้ได้ หรืออยากทาข้อมูล
อาหารเพท่อสุขภาพ ก็สามารถไปหยิบข้อมูลตรงนี้มาได้เหมือนกัน เป็นต้น กรณีอาจารย์แฉ
ล่ม ท่านชอบกิจกรรมการปั่นจักรยาน ท่านก็ จะพากลุ่มจักรยานมาตลาดอมยิ้ม แต่ปัญหามัน
คือมีเพียงแค่จุดเดียว คือการที่จะเป็นเส้นทางจักรยานได้นั้นมันต้องมีจุดเชื่อมที่จะไปต่อ เช่น
จุดเชื่อมที่ 1 , 2 , 3 โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วม ด้วยการดึงเอาสิ่งที่น่าสนใจในพื้นที่ อาทิเช่น
เรื่องของการเกษตร เป็นการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน จากการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น โดยทางชาวบ้านอาจจะมีการเสนอแนวคิดแล้วเราจึงทาการตี
กรอบการพัฒนาออกเป็นชุด เช่น ชุดการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เราสามารถแตกโจทย์เป็นชุดเล็กๆและพัฒนาเป็นโครงการใหญ่
เป็นต้น นี่คือโจทย์ที่ชุมชนเสนอมา
 ในการหาโจทย์เพราะจะต้องมีการศึกษายุทธศาสตร์ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และกรอบการ
วิจัยถึงจะได้แนวคิดมาสักเรื่องหนึ่ง
5. นักวิจัยควรเลือกปัญหาการวิจัยที่ตนเองมีความรู้ มีความถนัด มีป ระสบการณ์ อยากที่จะทาวิจัย
ในเรื่องนั้น ๆ หรือสามารถดาเนินการวิจัยได้
 นักวิจัยมีความสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว เช่น มีความสนในในเรื่องของ การจัดงาน
หรือการบริหารกิจกรรม ตัวอย่างเช่น การจัดงาน สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 นักวิจัย
มีความคิดว่าอยากจะทาเรื่องนี้ต่อ โดยเข้าไปหาผู้ที่เป็นผู้ประสานงานหลัก มาร่วมพัฒนา
โจทย์และนาเสนอต่อไป
 งานวิจัยที่ทาเริ่มมาจากความชอบก่อน ส่วนตัวจะไม่เน้นในเรื่องงบประมาณของประเทศที่จะ
ได้แต่เน้นความชอบส่วนตัวว่าตัวเองชอบอะไร เพราะเราจะมุ่งทาแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทาแล้ว
เรามีความสุขที่ได้ทา ดังนั้นโจทย์ที่จะได้มาคือ เครื่องเงินเพราะตัวเองชอบ เราเพิ่งจะรู้ว่าจอม
บึงหรือบริเวณใกล้เคียงมีเครื่องเงินขาย เลยคิดว่ามันน่าสนใจ จึงลงไปพูดคุยว่างานเครื่องเงิน
มีปัญหาอะไรหรือเปล่า เราจะใช้การพูดคุยไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ยิ่งถ้ ามีคนที่พวก
เขารู้จัก เขาจะยิ่งเปิดใจมากขึ้นกว่าที่เราลงไปเอง ส่วนใหญ่จะใช้การสร้างหัวข้อหลายๆข้อ
จะไม่ลงไปประเด็นเดียว แล้วดูว่าเขาจะสนใจในประเด็นไหน ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว
จึงค่อยๆต่อยอดไป โดยส่วนตัวจะมุ่งเน้นที่จะทาในกลุ่มเดียวเป็นแบบทาทุกเรื่องของคนกลุ่ม
นี้ ซึ่งตอนนี้สนใจในเรื่องของกะเหรี่ยง เหมือนเรามีองค์ความรู้เรื่องนั้นไปแล้ว เช่น เครื่องเงิน
สิ่งที่จะขอใหม่คือ เรื่องข้าว พริกแกง จะทาเป็นเซ็ทเดียวกันทั้งหมด เกี่ยวกับสินค้าของชาว
กะเหรี่ยง พยายามให้เขามีอัตลักษณ์ ของสินค้าของเขา โจทย์ที่ได้มาตอนนี้คือทาตราสินค้าให้
เขา อย่างข้าวก็ต้องทาตราสินค้า ทาบรรจุภัณฑ์ ในเรื่องพริกแกงก็จะต้องหาตลาดให้เขา
เพราะเขามีปัญหาตรงมีคนทาแต่ไม่มีที่ขายเราจึงต้องหาตลาดให้เขา ซึ่งมันพอจะเป็นไปได้
ไหม เพราะเขาอยากทาแต่ไม่รู้จะขายที่ไหน ก็มองว่าถ้าจะขายก็ต้องทา website ที่เอาสินค้า
ของคนกะเหรี่ยงที่มีอยู่ในพื้นที่มาใส่ นั่นคือได้มาจากการเอาหลายๆเรื่องที่เรียนมาที่เป็นองค์
ความรู้มาเชื่อมต่อแล้วจึงสร้างเป็นหัวข้อ และเน้นที่กะเหรี่ยงอย่างเดียวเพราะอยากทาให้
สินค้าที่คนไม่รู้จักมาทาให้คนรู้จัก เป็นต้น
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6. ก่อนลงพื้นที่วิจัย นักวิจัยควรศึกษาบริบทหรือสภาพของชุมชนให้เข้าใจเสียก่อน เพื่อจะได้ใช้เป็น
จุดเริ่มต้นในการขัดเกลาหรือปรับปัญหาการวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนมากที่สุด นอกจากการศึกษา
สภาพชุมชนแล้ว นักวิจัยควรมีทักษะการเชื่อมโบงทฤษฎีกับสภารพของชุมชนเพื่อจะได้สามารถนามาใช้ในการ
กาหนดปัญหาการวิจัย
 นักวิจัยควรทาการศึกษาบริบทก่อนหมายถึงการศึกษาหน่วยงานต่างๆ และการทา Focus
group ของกลุ่ ม Stakeholder เพื่อจะหาข้อมูล ในด้านสภาพปัญหา สภาพปัจจุ บัน ทางด้าน
สาธารณสุขว่าเป็นอย่างไร หรือสภาพที่อยากได้อยากเป็น เพื่อจะได้จัดทาโครงการได้ถูกทาง
 ในการศึกษาเกี่ยวกับศาลเจ้าที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี เพื่อจะไปหาประเด็นว่าทาไมศาลเจ้ามึงอยู่
กระจัดกระจาย จุดนั้นที่จุดนี้ที่ คาถามคือ ถามว่าทาไปทาไม ก็เพราะศาลเจ้ากาลังจะถูกลืม
ไปหมดแล้ว แต่ปัญหาคือเรารู้จักเรื่องนี้จริงแค่ไหนเรื่องนี้ งานวิจัยนี้ให้ใครใช้ คาตอบคื อ ทา
ให้เทศบาล อบต. อบจ. สานักศิลปวัฒนธรรมให้เขาได้อ่านว่ายังมีการอนุรักษ์ไว้อยู่ เพราะคน
จีนไม่ได้สูญพันธุ์จากประเทศ ราชบุรีตราบใดที่ยังมีโรงหมู โรงโอ่ง มีคนจีนไหว้เจ้า จึงนามาทา
เป็นประเด็นโดยการหาข้อมูลโดยการค้นหาข้อมูลว่ามีคนทาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม ถ้ามี คนทา
แปลว่ายังมีคนให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ ดังนั้น ในการกาหนดโจทย์พื้นที่ คือต้องทราบว่าศาล
เจ้าต้องการอะไรบ้าง ซึ่งศาลเจ้าถือเป็น วัฒนธรรม ความเชื่อ ดังนั้นวิธีการอนุรักษ์อย่างไรให้
ศาลเจ้าคงอยู่ ไม่ใช่ให้เป็นเพียงโบราณสถานโบราณวัตถุ เรื่องแบบนี้ต้องให้นายกเทศมนตรี
มาอ่าน ให้วัฒนธรรมจังหวัดมาอ่าน ให้รู้ว่าศาลเจ้ามีคุณค่าทางจิตใจของพวกเรามาก
7. โจทย์วิจัยในพื้นที่ควรเป็นงานวิจัยที่ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามบริบทและอัตลักษณ์
ของชุมชน
 วิจัยเชิงพื้นที่ เป็นงานสร้างสรรค์ การลงพื้นที่ต้องส่งเสริมชุมชนให้พึ่ งพาตนเองได้ ไม่ไปสร้าง
ภาระหรือทุกข์ให้ชุมชน ในหลายๆงานวิจัยต้องล้มเหลว หมายถึง นักวิจัยเอาเงินเข้าไปแต่เมื่อ
นักวิจัยออกไป ชุมชนก็ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ เพราะไม่มีกระบวนการ ไม่สามารถ manage คน
ในชุมชนได้
 วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกร พื้นที่ในชนบทมีค วามแตกต่างหลากหลายกัน
ทางภูมิศาสตร์กายภาพ สิ่งแรกที่ต้องมองคือ อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ถ้าหาจุดนี้ได้เราจะ gเข้าใจว่าปัญหาในชุมชนนั้นมีหรือไม่
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน โดยการใช้ชีวิตร่วมกัน ทาตัวกลมกลืนกับชุมชน หรือการเข้าร่ วม
กิจกรรมสาคัญของชุมชน ซึ่งช่วยให้นักวิจัยได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลเชิงลึก และการสร้างเครือข่ายพื้นที่
วิจัยเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว
 การลงพื้นที่ ต้องอาศัยการคลุกคลีกับผู้ให้ข้อมูล คือการเอาใจแลกใจ ตัวอย่างเช่น กรณีการ
ลงพื้นที่ที่บางขุนไทรที่เป็นทั้งนาเกลือ นาข้าว นั้น เราจึงต้องอาศัยการคลุกคลี กิน นอน ใน
พื้น ที่ ทั้งๆที่บ้ านกับ พื้น ที่ล งวิจัยไม่ไกล ซึ่งสามารถไป กลั บได้ แต่เราก็เลื อกที่จะทาให้
ชาวบ้านได้รู้สึกถึงความเป็นกันเองและการได้ข้อมูลจะได้มากกว่าการไป-กลับ ที่เสมือนเป็น
คนนอก ซึ่งการกิน-นอนจะเสมือนเป็นคนในครอบครัวมากกว่า
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 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน โดยเมื่อชาวบ้านมีกิจกรรม เช่น การดานา จะทาให้เราได้
เรียนรู้วิธีการดานาแทนการใช้เครื่องเกี่ยวข้าว ชาวบ้านจะทาการสอนและดูแล เอ็นดูเรา
ชาวบ้านจะรู้สึกได้ใจเราด้วย อีกอย่างเราจะสามารถเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขามีการใช้
ชีวิตอย่างไร คนดั้งเดิมของที่นี่จะใช้การร้องเพลงเพื่อเป็นการคลายความเหนื่อยล้าจากการ
เกี่ยวข้าว เพื่อให้เกิดความสุข สนุกสนานในการเกี่ยวข้าว แต่ในปัจจุบันคนที่เข้ามาทาการ
เกี่ยวข้าวจะเป็นลักษณะอาชีพรับจ้าง ซึ่งจะไม่มีการร้องเพลงแบบดังเดิมแล้ว เพราะบางคน
ร้องได้ บางคนร้องไม่ได้ แต่จะใช้การพูดคุยพุดเล่นให้เกิดอารมณ์ขัน แบบสองแง่สองง่าม
ทาให้ผู้ร่วมดานารู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยล้าไปได้
 การลงพื้นที่จะต้องทาตัวให้ติดดินมากที่สุด แต่งกายให้กลมกลืนกับชาวบ้าน บางทีที่เราแต่ง
ชุดทางานตามปกติของเราที่มหาวิ ทยาลัยเข้าไป มันจะสร้างความรู้สึกที่แตกต่างทางสังคม
ระหว่างเราและชาวบ้าน เราจึงต้องทาทุกทางให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเขา เพื่อการได้ข้อมูล
แลการได้ใจของชาวบ้าน
 หลังจากการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น เวลาเราได้กลับไปที่พื้นที่ที่เราเคยลงเก็บข้อมูล ชาวบ้านก็จะ
คอยถามไถ่ว่าปีนี้ไม่มาช่วยเกี่ยวข้าวอีกหรือ มันเป็นความรู้สึกว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่ดี เพราะ
เราให้ความสาคัญกับพื้นที่และกิจกรรมของเขา การลงพื้นที่ถือเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของ
การทางานวิจัยที่ต้องเข้าไปคลุกคลีใกล้ชิดกับชาวบ้าน แม้เราจะออกจากพื้นที่ไปหลายต่อ
หลายปีแล้ว และได้มีโอกาสเข้าไปอีกความรู้สึกก็ยังคงเหมือนเดิม
 เทคนิคการลงพื้นที่ต้องมีการคลุกคลีกับชาวบ้าน ไม่ทาเป็นคนน้าเต็มแก้ว หรือคว่าแก้ว เช่น
การลงพื้นที่แล้วชาวบ้านทากับข้าวให้เราทาน เช่น ต้มเปรตกบ พวกเขาก็จะกลัวว่าเราจะ
ทานไม่ได้ แต่เราก็ต้องฝืนใจทานให้เขาเห็นว่าเราก็ทานได้ พวกเขาก็ดีใจที่เราทานได้ ถือ
เป็นการให้เกียรติกับเมนูอาหารของเขา เมื่อได้เปิดทางในการเข้าถึงชุมชน ทุกครั้งที่ทาง
จั งหวั ดหรื อกลุ่ ม 8 ชาติ พันธุ์ ซึ่ง บางครั้ง ก็ไม่เ กี่ยวกับเราเลย ก็จะได้รับ การติดต่ อจาก
เครือข่ายว่าทางเราจะมาหรือเปล่า
 เวลาลงพื้นที่จะไม่ไปแบบนักวิชาการ เพราะเราต้องการข้อมูลจากพวกเขา บางครั้งการที่จะ
ได้ข้อมูลจากชาวบ้าน เขาก็จะกลัวว่าเราต้องการอะไร เพราะเราเป็นอาจารย์ด้วย เขาจึงไม่
กล้าที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นเราต้องเปิดตัวก่อนว่าเราเข้ามาแบบที่เราไม่มี
ความรู้จริง ๆ ถ้าเขาเปิดใจต้ อนรับเราแล้ว เวลาที่เขามีปัญหาเขาก็จะมาปรึกษาหรือเข้ามา
หาเราเอง ตัวอย่างเช่น ทางวัดตลาดควายประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทาที่พักสาหรับ
ผู้สูงอายุเวลาที่มาวัด ลูกหลานไม่มีเวลามารับ ได้คุยกับพระปลัดว่าจะทาอย่างไร จึงได้นามา
พัฒนาเป็นโจทย์วิจัยแนวทางการจัดการแบบ Host stay เป็นการรองรับผู้สูงอายุในอนาคต
 จากประสบการณ์ที่ไปฝึกกับอาจารย์หมอทวีศักดิ์ การจะให้ได้ใจกัน วิธีคือ ต้องเข้าใจว่าเขา
ทาได้มากน้อยขนาดไหน เขามีอะไร เขาอยู่กันอย่างไร การรู้จักเรา หมายถึงเรารับได้ไหม
เขาอยู่ กัน แบบนี้ เขากิน กันแบบนี้ อยู่ร่ว มกับเขาได้ ไหม พยายามทาให้ เต็มที่กับชุมชน
หมายถึงเข้าใจชุมชนแล้วเขาจะได้ใ
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2. สร้างระบบการสื่อสารที่ชัดเจน
เป็นมิตร สร้างความไว้ใจ หลีกเลี่ยงประเด็นที่ขัดแย้ง
ละเอียดอ่อนหรือสร้างความแบ่งแยกในชุมชน
 การสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กัน เพราะรูปแบบการเก็บข้ อมูลบางเรื่องค่อนข้าง
ละเอียดอ่อน เช่น การพูดคุยในเรื่องการเมือง หรือการไม่ถูกกันของฝุายนั้นฝุายนี้ ซึ่งนั่น
หมายถึงการวางตัวของนักวิจัย การเข้าไปเก็บข้อมูลจึงต้องเข้าไปอย่างเป็นมิตร การเข้าไป
ในครั้งแรกจึงยังสามารถได้รับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะเรายั งไม่ได้รับความ
ไว้ใจซึ่งกันและกัน
3. ควรทาวิจัยเป็นทีม เนื่องจากการวิจัยที่ใช้โจทย์จากพื้นที่มักมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับตัวแปร
หลายตัว จึงควรใช้นักวิจัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาร่วมกัน ซึ่งจะได้ความจริงที่ครบถ้วน
มากกว่าดาเนินการเพียงคนเดียว
 ลักษณะการทาวิจัยคือจะทาเป็นทีม มีหัวหน้าทีม และจะทากันเป็นชุด ประเด็นหลักใหญ่มา
ร้อยเรียงให้เป็นชุด ไปรีวิวและดูเพื่อหาหัวข้อให้เข้ากับชุดวิจัย หรือการหาคาสาคัญ
4. นักวิจัยไม่ควรผูกพันกับชุมชนจนมากเกินไป ซึ่งอาจทาให้เกิดความเบี่ยงเบนในด้านข้อมูลหรือ
การสังเคราะห์ผลการศึกษา
 เมื่อเข้าไปในชุมชน คลุกคลีกับชุมชนและค้นหารผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดและข้อมูลทั้งหมดก็จะ
ตามมา Key informant อาจจะมีหลายกลุ่มแต่ต้องเลือกกลุ่มที่มีข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดและตรง
ประเด็นที่สุด เมื่อได้ข้อมูลแล้ว นักวิจัยจะต้องถอนตัวจากพื้นที่
 เมื่อลงเก็บข้อมูลอย่างสร้างความเลื่อมล้า เพราะบางครั้งข้อมูลอาจจะเหมือนกันแต่เราต้อง
แสดงความมีคุณค่าของข้อมูลของทุกคนและเขาจะยินดีที่จะให้ข้อมูลกับเรา ต้องคืนข้อมูล
ให้กับชุมชน หมายถึงต้องให้ชุมชนรับรู้ว่าเราเอาอะไรของเขามา แล้วเขาจะได้อะไรจากเรา
5. นักวิจัยต้องใส่ใจต่อผู้ให้ข้อมูล มีวินัยในการเก็บข้อมูล เคารพในความเป็นอยู่ของผู้ให้ข้อมูล ตรง
เวลานัดหมาย และดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 พื้นที่จริ งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เราต้องยินดีที่จะปรับข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เรา
ต้องการมากที่สุด
 ความร่ ว มมื อและการนั ด หมายมี ความส าคั ญมากที่สุ ด ในเรื่องของเวลาเพราะเขาจะให้
ความสาคัญต่อการตรงต่อเวลา
 ต้องให้เกียรติทุกคน เพราะเขาจะมีความคิดว่าความรู้ของเขามีคุณค่า
 จากประสบการณ์การลงพื้นที่ พบว่า การเก็บข้อมูลจากคนจีนถือว่ายากมาก เพราะถ้าการ
แต่งการเป็นทางการ นักศึกษาแต่งกายขาว-ดา เขาจะไม่พูดด้วย ดังนั้นต้องใช้ความจริงใจ
ความเป็นกันเอง เคารพความคิดของเขา แม้คนจีนจะพูดไม่ชัด พูดไม่รู้เรื่อง มีความซื่อสัตย์
ต่อข้อมูลที่ได้ ไม่บิดเบือนข้อมูล แล้วนาข้อมูลมาสังเคราะห์ แล้วนามาเป็นหัวข้อวิจัย จึง
เป็นเทคนิคการค้นหาโจทย์วิจัย
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6. นักวิจัยควรมีแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นนักวิจัยร่วม ซึ่งนอกจากจะได้ข้อมูล
สาคัญครบถ้วนแล้ว ยังช่วยลดความหวาดระแวงของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
 นักวิจัยควรให้เกียรติคนในชุมชนเสมือนเป็นนักวิจัยคนหนึ่งในทีม ไม่แสดงว่าเราเหนือกว่าเขา
เพื่อให้เขาไว้ใจเหมือนเป็นลูกหลาน และเราจะได้รับข้อมูลมากขึ้น
 การลงพื้นที่วิจัยเชิงพื้นที่ เวลาที่เราเข้าไปในชุมชนเราซึ่งเป็นคนต่างถิ่น ถือได้ว่ายากในการจะ
ได้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง การวิ จั ย ที่ เ ป็ น เชิ ง คุ ณ ภาพแล้ ว ไม่ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ไปพั ฒ นาชุ ม ชนถื อ ว่ า ไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ เทคนิ คการลงพื้น ที่ส่ ว นตัว คื อ การหาผู้ ช่ว ยนั กวิ จัย ที่จ ะพาเราลงไปในพื้น ที่
พยายามติดต่อเขาให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราเข้าไปโดด ๆ จะสร้างความระแวงให้กับชาวบ้าน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
1. บางครั้งนักวิจัยไม่เข้าใจวิถีชีวิตหรือสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนมากเพียงพอ ทาให้พบปัญหาใน
ด้านการเก็บข้อมูลหรือการทาความเข้าใจข้อมูล
 การลงพื้นที่จะเจอปัญหามากในเรื่องของวิถีชีวิตฤดูกาลของเขาช่วงไหน ขนบธรรมเนียมต้อง
ทาอะไรบ้าง ช่วงเวลาไหนที่เขาทางาน บางครั้งเราทาการบ้านมาเป็นอย่างดี แต่ถึงเวลาจริง
กลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างมาร่วมโครงการกับเรา ก็จะมีปัญหาในด้านของการทางานพิเศษ
เพิ่มเติมเพื่อหารายได้ ทาให้ต้องเลื่อนเวลาการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติ ทาให้จะต้องเอาเวลา
ที่กลุ่มตัวอย่างเราสะดวกที่จะร่วมกิจกรรมกับเรา

6. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) และการเข้าถึงความรู้
กิจกรรมสาคัญในขั้นตอนนี้คือการปรับปรุ งเอกสารข้อมูลที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยการทบทวน
และปรับปรุงเอกสารที่ต้องการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการดาเนินงานด้าน
การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบของเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (website)
2) การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ สู่ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรู ป แบบของจดหมายข่ า ว
(newsletter)

7. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing)
กิ จ กรรมในขั้ น ตอนนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การแลกเปลี่ ย นความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นตั ว บุ ค คล (tacit
knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ต่อเนื่องจากผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการดังนี้คือ
1) การจัดทาพื้นที่บนระบบเครือข่ายสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ เว็บไซต์
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการเขียนบทความในจดหมายข่าว (newsletter)
3) ส่งเสริมให้นาองค์ความรู้ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานทั้งในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน
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