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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ผลงานเพือ่ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ 
ก.พ.อ. 
• 1. ผลงานวจัิย 
• 2. ผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่ 

– งานสรา้งสรรค ์ศลิปะ วรรณกรรม ฯลฯ 
– สิง่ประดษิฐ ์ฯลฯ 

• 3. ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม 
• 4. (ผลงานวชิาการเพือ่อตุสาหกรรม) 



มหาวทิยาลยัเปิดประตูคุกปลดปล่อยสังคม “ลงพืน้ทีร่่วมทุกข์ชุมชน”

1.มหาวทิยาลัยตอ้งสาํรวจและทาํข้อมูลจังหวัด

2.ส่งนักศึกษาลงพืน้ทีไ่ปเรียนรู้วถิชีีวติชุมชนอย่างจริงจัง

3. ร่วมทาํแผนชุมชนกับชาวบา้นอย่างบรูณาการทัง้ดา้นเศรษฐกิจ จติใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
การศึกษา และประชาธิปไตย

4.เข้าไปพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมใหชุ้มชนอย่างเตม็ที่

5.ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทัง้เทศบาล อบต. อบจ. ใหส้ามารถเข้ามาช่วยหนุนชุมชนไดด้ขึีน้

6.ช่วยสังเคราะหป์ระเดน็นโยบายจากการปฏิบตัิ

7.สร้างกระบวนการสื่อสารใหชุ้มชน

8. ผลิตกาํลังคนทีชุ่มชนทอ้งถิน่ตอ้งการ

9.มหาวทิยาลัยตอ้งเปิดใหทุ้กคนเข้ามีส่วนร่วมกันพฒันาทอ้งถิน่เป็นศูนยจ์ัดการความรู้ในพืน้ที่



ปัญหาของทอ้งถ่ิน

“ปัญหา” คือ “อาการ”

• วิกฤตมิาก ยาก ลกึ และกวา้งขึน้

• เกา่ไมห่าย ใหมเ่กิดเพ่ิม มาทกุทิศ ทกุ
ท่ี ทกุระดบั

• คาดการณย์าก ผลกระทบสงู

• ความรู ้หรือเคร่ืองมอืท่ีมอียู่ผดิ หรือ
ถกูเพียงบางสว่น ถึงขดีจาํกดั

• ประสิทธิภาพตํา่ ตน้ทนุสงู ไมย่ัง่ยืน



วจิยั วกิฤติ



สถานการณง์านวิจยัในมหาวิทยาลยัไทย

งานวิจัยในมหาวิทยาลัยถูกมองว่าไม่สามารถตอบปัญหาของสงัคมได้

งานบริการวิชาการไม่ได้สร้างองค์ความรู้

“มหาวิทยาลัยอยู่ในโลกของตวัเอง”

“ความร ู ้+ Impact ต่อสงัคม”







อะไร ?????

ความซบัซอ้น (Complexity)

ความสบัสน 

(Complication)



ความซบัซอ้น (Complexity)
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•ความซับซ้อน แตกต่าง หลากหลาย เล่ือนไหล(อิ
ทปัปัจจยตา) คือ ธรรมดา ธรรมชาต ิเหตเุดี่ยว 
ผลเดี่ยว คือ ภาพลวงตา

•เพราะไม่เหน็ความซับซ้อน  การพัฒนาจึง
ล้มเหลว เสรจ็แต่ไม่เสรจ็ สร้างปัญหาใหม่ไม่รู้
จบ

ความซบัซอ้น (Complexity)







Rational

VS

Irrational





เครือ่งมือในการหาทางออกจากวิกฤติท่ีซบัซอ้น



ผลกระทบของการพฒันาทีล่ะเลยความซบัซอ้น

•การพฒันาท่ีมคีวามสมัพนัธ์
เชือ่มโยงกบัระบบตา่งๆ จาํนวนมาก 
ถกูลดทอนใหเ้ป็นเร่ืองงา่ยเกนิจริง

•การละเลยความซบัซอ้น ทาํใหล้ะเลย
ขอ้เท็จจริง ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี
ผลกระทบทัง้บวกและลบตอ่การ
พฒันาตอ่การพฒันา



ลกัษณะของความซบัซอ้น 

• 1.องค์ประกอบมีความหลากหลายและแตกต่างสงู 

• 2.อยู่ในลักษณะของระบบซ้อนระบบ 

• 3.การปฏสิมัพันธต่์อเน่ืองตลอดเวลา  ทุกทศิทุกทาง 

• 4.มีพลวัตของการแลกเปล่ียน ปรับตัวอย่างพ่ึงพาอาศัย และอสิระ

• 5.ความไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinearity) 

• 6.วิวัฒนาการร่วม(Co-evolution) 

• 7.การผุดบังเกดิ (Emergence) 

• 8.การเรียนรู้  (Learning)  การปรับตัว (Adaptive)



ถนนทกุสายม ุง่ส ูท่อ้งถ่ิน



ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม
“ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือทอ้งถิน่   ที่เกดิขึน้โดยใชค้วาม
เชีย่วชาญ ในสาขาวชิาอยา่งนอ้ยหนึง่สาขาวชิา และปรากฏผลทีส่ามารถ
ประเมนิไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ตอ่สาธารณะ ผลงานทีเ่ป็นประโยชน ์
ต่อสังคมนี้ ตอ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ี
ข ึ้นทางดา้นใด ดา้นหนึ่ง หรือหลายดา้นเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีว ิต 
ศลิปวัฒนธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพี เศรษฐกจิ การเมืองการ ปกครอง 
คุณภาพชีวติ หรือสุขภาพ   หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การจดทะเบียน
สทิธบิตัร หรอืทรัพยส์นิทางปัญญา ในรปูแบบอืน่ทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นที่
ประจักษ์ว่าสามารถใช ้แกปั้ญหาหรือพัฒนาสังคม ก่อใหเ้กดิประโยชน์
อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนักและการรับรูใ้น
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชมุชน”



งานวิจยัรบัใชส้งัคม

วิจยั การบริการ

สงัคม

โจทยจ์ากสงัคม

ประโยชนต่์อสงัคม



หลกัการของงานวิจยัรบัใชส้งัคม

• งานวิจยัเพือ่ทอ้งถิน่ CBR

• ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม

• เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

• การช่วยทําเครือข่ายใหช้มุชน

• ช่วยเป็นแหล่งขอ้มูล

• แหล่งใหคํ้าปรึกษา

• ช่วยงานขยายผล

• การทําหนา้ทีเ่ป็นโคช๊



“Check list งานวิจยัเพ่ือสงัคมในการกาํหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ” 

โจทยวิ์จยัมาจากกระบวนการร่วมกบัชมุชน หรือไม่ ?

ชมุชนไดมี้ส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการทําหรือไม่?

 การเก็บขอ้มูลและผลของขอ้มูลเกิดประโยชนก์บัชมุชน
อย่างไร?

ไดคํ้านงึถงึความหลากหลายต่างๆ ของชมุชน หรือไม่?

 ผลงานวิจยัไดเ้ปลีย่นแปลงความสมัพนัธเ์ชิงอํานาจใน
ชมุชนหรือไม่?

ผลงานไดส้รา้งการเปลีย่นแปลงเชิงสงัคมใน ชมุชน/
นอกชมุชนอย่างไร?



กระบวนทัศนที่แตกตาง

งานวิจัยรับใชสังคม

โจทยจ์ากสถานการณจ์ริง

ผู้ใช้มีส่วนร่วมคดิ ร่วมทาํ

เวลา-ค่าใช้จ่ายพอเหมาะ

ปัญหาถูกคล่ีคลาย

ตอ่ยอดดว้ยสาขาวชิาอืน่ๆ

ขยายผลไปสู่ผู้ใช้อืน่ๆ

งานวจิยัแบบเดมิ

ความใหม่ของโจทย์

วธีิการตามแบบแผน

เวลา-ค่าใช้จ่ายตามแหล่งทนุ

ถอดปัญหาเป็นองคค์วามรู้

ลงลึกในสาขาวชิาเดมิ

ถูกอ้างองิโดยนักวชิาการ



ปรัชญางานวจิยัรับใช้สังคม

• Knowledge + Method + PAR = SeS (Socially-engaged Scholarship)

• Keyword :  “Change” & “Participation”

• เป้าหมาย :
• ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน

• ใหชุ้มชนรู้จกัวเิคราะหต์ัวเอง หาทางออกดว้ยตวัเอง

• ไม่ใช่เพยีงสร้างความรู้



โจทย ์VS Stakeholders
• 1. ใครจะไดป้ระโยชนจ์ากโครงการนี ้? 

“ Customers, end-users, indirect beneficiaries”
• 2. ใครเป็นผูท้ีอ่ยากเห็นโครงการนีสํ้าเร็จ?  

“Champions” 
• 3. ใครทีจ่ะถกูกระทบดว้ย? 

“Losers, or victims”
• 4. ใครเป็นผู ้control resources ทีต่อ้งใช ้?

“Gatekeepers” 
• 5. ใครจะเป็นคนจา่ย ? 

“Sponsors”



งานวจิยัรับใชส้งัคม : จากปัญหาจริงสู่วชิาการ

โครงการวจิยั

“ปัญหาจริง”

“คน”

ปัญหาจริง
ข้อมูล/

กระบวนการ
Research + 

Action

• แก้ปัญหาได้

• ผลงานวชิาการ



โอกาส : ขอ้จาํกดัของ “งานวจิยั”

•ประเดน็วจิยักาํหนดตามความสนใจของนักวจิัย
หรือแหล่งทนุ

•เน้นสร้างความรู้

•ประโยชน=์เน้นตพีมิพ์

งานวจิยัวชิาการ



โอกาส : ทิศทางงานวจิยัเพื่อพฒันาชุมชน

Sustainable Development

People-Centered Development

Decentralization/Localization
Participation
Empowerment
Bottom-up

งานพฒันาแบบมส่ีวนร่วม(NGO)

งานวจิัยเชิงปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม (PAR)

งานวจิัยทอ้งถิน่ (สกว.ฝ่าย CBR)



วจิยัรับใชส้งัคมเป็นอยา่งไร

โจทยท์าง

วชิาการ

โจทยท์าง

สังคม

โจทย์

ทรัพยากร

“ชุมชน”

สถาบนั นักวชิาการ

คาํถามการวจิัย

วัตถุประสงค์
วธีิการวจิัย “โลกวชิาการ”



ฐานคิดการวจิยัรับใชส้งัคม

โจทยต์อ้งมาจาก

ชุมชน

การมส่ีวนร่วม

คดิกจิกรรมเป็น

ฐานข้อมูล(วัด

ตวั—ตดัเสือ้)

ก่อนทาํ---ตอ้งคดิ

กจิกรรม

กจิกรรม

กจิกรรม

กจิกรรม

การพฒันาโจทยว์จิยั

การออกแบบการวจิยั

การขับเคลื่อนแก้ปัญหา

การถอดบทเรียน

ชุมชน

เกดิการ

เปลี่ยน



การวางแผนการดาํเนินการวจิยั

• ระยะที ่๑ จดัเวทค้ีนหาปัญหาร่วมกับชาวบ้าน โดยใช้เทคนิคการระดมความคดิเหน็

• ระยะที ่๒ ลงพืน้ทีส่าํรวจประเดน็ปัญหา การออกแบบสาํรวจ การสัมภาษณ ์การสังเกต

• ระยะที ่๓ จดัเวทรีะดมความคดิเหน็ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคตามตาราง

• ระยะที ่๔ ขบัเคล่ือนการแก้ปัญหาร่วมกบัชาวบ้าน โดยใช้เทคนิคตามตาราง

• ระยะที ่๕ ถอดบทเรียนร่วมกับชาวบ้าน โดยใช้เทคนิคการถอดบทเรียน 

• ระยะที ่๖ สังเคราะหข้์อมูลและคนืข้อมูลแก่ชุมชน โดยใช้เทคนิค SCENARIO BUILDING,

• ระยะที ่๗ จดัทาํรายงานการวจิยัฉบับสมบูรณ์



Technique and Tools
Research 
Process

Technique Tools

Context 
Analysis

RRA, PRA, AIC, 
FSC, Survey, 
Group discussion, 
Participatory 
workshop, Key 
informant 
interview

- Mind mapping
- Map
- Card technique 
(Meta plan)
- Time line
- Secondary data 
analysis
- Questionnaire
- Semi-structure 
interview schedules



Technique and Tools (Continue)

Research 
Process

Technique Tools

Identify 
problem, 
need and 
potential

AIC, FSC, PRA, 
Group discussion, 
Participatory 
workshop

- Mind mapping
-Card technique 
(Meta plan)
- Time line
- Matrix
- SWOT Analysis
- Map
- ect



Technique and Tools (Continue)

Research 
Process

Technique Tools

Planning AIC, FSC, Group 
discussion, 
Participatory 
workshop

- Mind mapping
- Card technique 
(Meta plan)
- Time line
- Matrix
- SWOT Analysis
-ect



Technique and Tools (Continue)

Research 
Process

Technique Tools

Increase 
Knowledge

Knowledge 
Management, 
Participatory
Training or 
Workshop, 
Site Visit, 
Learning Forum 
from Best 
Practices, 

Brain Storming 

- Mind mapping
- Card technique 
(Meta plan)
- Story telling
- Knowledge Café
- Knowledge sharing



Technique and Tools (Continue)

Research 
Process

Technique Tools

Implementation
(Action Learning 
in Action)

PTD 
(Participatory 
Technology 
Development),
Experiment,

Group setting

- People 
participation
- Facilitators



บทบาทของนักวจิัย

อาจารยม์หาวทิยาลัย

Knowledge Transfer

Academic PAR Community-based
Research
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifvNGNuoXcAhXIpo8KHagDBLsQjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/site/reiynrukdhmaykiltawrea/kdhmay-thi-keiyw-kab-chumchn-prathes&psig=AOvVaw245ipFhVYhf0xXos_lVD4V&ust=1530793976264109


ปรัชญาของงานวจิัยรับใช้สังคม

1. ช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส เพิม่คุณภาพชวีติ ลดความเหลือ่มลํา้ 
“Social agenda”

2. สร้างความภมูใิจ ความหมายใหกั้บชวีติของผู้ทาํ “ Values 
agenda”

3. ถ่ายทอดต่อคนรุ่นตอ่ไป “ Cultural agenda”



การวางแผนการวจิยัรับใช้สังคม
• Review สถานการณแ์ละทีม่าของปัญหาทีจ่ะวจิยั (Research 

Problem)
• ขอบเขตของงาน  “ชุมชน” หรือ “พืน้ที”่ 

• เพือ่จะวัดความเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

• วัตถุประสงค ์(Objective) และคาํถามการวจิยั (Research
Question)

• วธีิการ – กจิกรรม – แผนงาน – งบประมาณ  
• สิ่งทีจ่ะได้เมือ่สิน้สุดโครงการ (Deliverables)
• ความถนัด/ความเชี่ยวชาญของผู้วจิยั



พลวตัทีเ่กดิขึน้



รูปแบบขอ้เสนองานวจิยัรับใชส้งัคม
1. ช่ือโครงการ

2. ทีม่า/ความสาํคัญของปัญหาการวจิัย

3. โจทยว์จิัยจากพืน้ทีเ่ป้าหมายโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดโจทย ์(มี
เอกสารแสดงกระบวนการค้นหาโจทยร่์วมกับชุมชน)

4. วัตถุประสงคข์องการวจิยั พร้อมคาํถามของการวจิัย

5. พืน้ทีเ่ป้าหมายของการวจิัย

6. ทบทวนแนวคิดเชิงทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกับโจทยว์จิัย

7. ระเบยีบวธีิวจิัย รวมถงึกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎแีละการวเิคราะห ์และ
วธีิการทาํงานตลอดถงึการมีส่วนร่วมของชุมชน

1. กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎแีละการวเิคราะห์

2. วธีิการดาํเนินการวจิยัและสถานทีท่าํการทดลอง/เกบ็ข้อมูล

8. ระยะเวลาการวจิัย และแผนดาํเนินงานตลอดโครงการวจิัย
1. ระยะเวลาการวจิัย

2. แผนดาํเนินงานวจิัยตลอดโครงการ
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการดาํเนินงาน

10. งบประมาณโครงการวจิัย

นวัตกรรม : สิ่งทีเ่กดิ
จากกระบวนการทีท่าํ

ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง

ภายในชุมชนจนก่อเกดิ

การคลี่คลายปัญหา



รูปแบบของผลงาน

1. สถานการณก่์อนการเปลี่ยนแปลง

2. การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย

3. กระบวนการทีท่าํใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง

4. ความรู้ความเชีย่วชาญทีใ่ช้

5. การประเมนิผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้

6. การคาดการณส่ิ์งทีจ่ะตามมา

7. แนวทางการตดิตามและธาํรงรักษา



โครงการ 
“ลดการพนันในงานวดั”



1. สถานการณก์อ่นการเปลีย่นแปลง
• 1.1 ชอ่งวา่งความรูใ้นชมุชนนํามาสูก่ารเขา้ไปเตมิเต็มของนักวชิาการ 

(Knowledge Gaps) 
1.1.1 องคค์วามรูด้ัง้เดมิจากทกัษะงานวจัิยของนักวชิาการ
1.1.2 องคค์วามรูด้ัง้เดมิจากประสบการณข์องชมุชน
1.1.3 องคค์วามรูท้ีต่อ้งเตมิในชอ่งวา่ง

• 1.2 ปัญหาทีเ่กดิจากความไมรู่จ้นนําไปสูโ่จทยว์จัิย(Problem)



2.การมสีว่นรว่มและการยอมรบัของ
กลุม่เป้าหมาย
2.1 ใครจะไดป้ระโยชนจ์ากโครงการนี ้? 

“ Customers, end-users, indirect beneficiaries”
2.2 ใครเป็นผูท้ีอ่ยากเห็นโครงการนีสํ้าเร็จ?  

“Champions” 
2.3 ใครทีจ่ะถกูกระทบดว้ย? 

“Losers, or victims”
2.4 ใครเป็นผู ้control resources ทีต่อ้งใช ้?

“Gatekeepers” 
2.5 ใครจะเป็นคนจา่ย ? 

“Sponsors”



3.กระบวนการทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

• 3.1 ขัน้ตอนของกระบวนการทีทํ่าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง(Process) 

• 3.2 ผลติผลของกระบวนการ (Output)
• 3.3 สิง่ทีป่รากฏออกมาภายหลงัการดําเนนิงานตาม
กระบวนการ(Outcome)



4.ความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช้

•4.1 องคค์วามรูห้รอืความเชีย่วชาญในสาขา.........
ทีนํ่ามาใชใ้นการทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
(Specialization)

•4.2การบรูณาการองคค์วามรูห้รอืความเชีย่วชาญ
ในสาขา..............(Integration of Knowledge)



5.การประเมนิผลลพัธท์ ีเ่กดิข ึน้

•การไดรั้บการยกยอ่ง
•ผลงานไดรั้บการจดทะเบยีน
•ไดอ้งคค์วามรูท้ีส่ามารถขยายผลในพืน้ที่
อืน่

•ฯลฯ



6.การคาดการณส์ิง่ทีจ่ะตามมา

•6.1ระดบัการบรรลวุตัถปุระสงค ์(Achieving the 
Objectives) 
• เกดิผลตามแผน/ Timeline ทีกํ่าหนด

•6.2 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
(Effect)
• จํานวน/ปรมิาณ กอ่นและหลงั



7.แนวทางการตดิตามและธํารงรกัษา
• การขยายองคค์วามรูไ้ปสูค่นรุน่ใหมใ่หรั้บรูแ้ละเขา้มาม ีสว่นรว่มในการ

บรหิารจัดการ
• การจัดกจิกรรมเพือ่กระตุน้ใหนั้กวจัิยชมุชนเกดิการพัฒนาองคค์วามรูท้ี่

ตกผลกึของตน
• การนําเอาองคค์วามรูจ้ากงานวจัิยโครงการผนวกเขา้สู ่บทเรยีนรายวชิา/

หลกัสตูรของมหาวทิยาลยั
• การสรา้งนักวชิาการรุน่ใหมใ่หม้ทีกัษะการนําความรูค้วามเชีย่วชาญของ

ตนมาทํางานรว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ดว้ยการใชง้านวจัิยโครงการเป็น
กรณีศกึษา
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