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คําถามงานวิจัย
(Research)

กับการเปลี่ยนแปลง??



คําถามงานวิจัย????

มคอยสรุป
วาทําแลวเกิดมรรคผลอะไร

ไมแกปญหา
วิจัยและปฏิบัติการแยกสวน

นําไปพัฒนาไมได
ทําแลวทิ้ง 

ไมสอดคลองเกิดชองวางกับความ
เปนจริง

ทําตามนโยบาย
คนกําหนดนโยบายไมไดเรียนรู

 ทําตามใจตนเอง
ตางคนตางทํา

 ใครคนทํา คนคิด คนใช คนรับ
ประโยชน

 เอาเปรียบผูใหขอมูล
 ผูกขาด อยูกับผูเชี่ยวชาญ คนทํางาน

ชาวบานเขาไมถึง

 คําศักดิ์สิทธิ
        ไวอาง ไวขู ไวรองรับสถานะ

 ฯลฯ



คําถาม
งานพัฒนา

ชาวบานไดรวมศึกษา 

สถานการณไหม???

ทําตามความ
ตองการของใคร?
นักพัฒนา ผูนํา

เนนแตกิจกรรม
หรือไม?

ไปขยายผลและ
เปนบทเรียนแกที่
อื่นไหม?



การคิดริเริ่มสรางสรรค
ตองใชความรู ขอมูล

และจินตนาการ



สรางความไดเปรียบดานการผลิตโดยอาศัย

สินทรัพยที่จับตองไมได 
(Intangible assets)

ความรู ประสบการณ เทคโนโลยี

มากกวา
สินทรัพยที่จับตองได (Tangible assets)

เครื่องจักร อุปกรณ อาคาร สถานที่ เงิน



ระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคทองถิ่น

การผลิต

ความรู
ภูมิปญญา
 นวัตกรรม



1. ไมรู แสวงหาความรู วิจัย

2. รูแตยังทําไมได ทดสอบ ทดลอง

3. ทําได ฝกทําใหคลอง 

4. ทําคลอง คุณภาพดี คุม ประหยัด

5. ขยายชองทางใหหลาย ๆ ไดรู ไดทํา

6. องคกรและสังคมแหงปญญา

จากไมรูสูปญญา



การวิจัย 

ทําให เกิดความรู นวัตกรรมและ
การตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ



วิจัยกินได ??
วิจัยที่พาตนเอง ชุมชนรอด??
วิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูส่ิงที่ดีกวา??



การวิจัยเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในมิติ

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค



 

“เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค” 

มีความหมายกวางๆคือ
การใช "ความคิดสรางสรรค" ของมนุษย

เปนวัตถุดิบสําคัญในการพัฒนาสินคา
และการบริการใหมีความโดดเดน

และแตกตางมากยิ่งข้ึน 
เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับสินคา



การพัฒนาตองใช
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

(Creative-based)

มากกวา

การใชทุน
(Capital-based)



พฒันาดว้ยแนวคดิ

เชงิสรา้งสรรค์
ตองใชความรู



ความสัมพันธของทีม 3 ฝาย 3 โลก

ทีมนักวิจัย

นักพัฒนา
คนในชุมชน

แสวงหาความจริง

มุงแกปญหา การเรียนรู

แสวงหาความจริง

แกปญหา  การเรียนรู

กอนทําวิจัย กอนการปฎิบัติ หลังทําวิจัย หลังการปฎิบัติ

คนในชุมชน

ทีมนักวิจัย

นักพัฒนา



กระบวนการคืนความรูสู ประชาชน ทองถิ่น

ใชประโยชน-
แกปญหา-พัฒนา 
เคลื่อนใหว

ประโยชนลงไปยัง
เจาของขอมูลความรู

สรางความรูเพิ่มจากสิ่งที่รูแลว

คนหาความรูในสิ่งที่ยังไมรู

ยืนยันความรู ขอคนพบ

   เปนการ

เปาหมาย



สงเสริมใหเกิดการขยายผล

• กลไกติดตาม การนําความรูไปใช

• การขยายผลทําไดท้ังนักวิจัย ชาวบาน  
นักพัฒนา

• สงเสริม ยกยองความรูที่รวมสราง

• สรางความเชื่อถือ + ความไววางใจ

• เพิ่มพูนความรู  ปรับความรูรวมกัน

ความรู  ทองถิ่น สังคม



กลไกขับเคลื่อน
งานวิจัยสู

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค



• ผูประสานงาน ตัวเชื่อม นักวิจัย นักพัฒนา  ผูใช

(คุณลักษณะ บทบาท การไดมา การนําไปพัฒนา)

• สื่อเพ่ือความเขาใจ ถายทอด แลกเปลี่ยน ความรู 

• วิธีการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย สื่อบุคคลโดยชาวบานที่ทํา
รวม 

• สถาบันการศึกษา องคกรทองถิ่น หนวยงาน กลุมตางๆ เปน
กลไก สราง ถายทอด สงเสริมความรู สูการปฎิบัติ

กลไก ขับเคลื่อน



คณะทํางานรวม

•นักวิจัย

•นักพัฒนา นักสงเสริม

•วิทยากร ผูจัดการเรียนรู

•แกนนําผูที่สนใจจะเรียนรู



ภายในชุมชน

กลุมอาชีพ

วัด/โรงเรียน

กลุมสุขภาพ

สวัสดิการ
กลุมอนุรักษ แหลงเงินทุน

กลุมออมทรัพย

ความปลอดภัย

แหลงทุน

ประชาสัมพันธ

ผูนํา/อบท.สถาบันการศึกษา

ธุรกิจเอกชน องคกรเอกชน

หนวยงานภาครัฐกลุมเครือขาย

ภายนอกชุมชน

กลุมสวัสดิการ

ผูท่ีเกี่ยวของ



 สรุปปจจัยที่มีผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคของกลุม ชุมชน



ปจจัยภายใน
1. ประธาน/กรรมการ/สมาชิก

2. ฐานะทางเศรษฐกิจ

3.การบริหารงาน(เปาหมาย/
แผน/ แบงงาน/ 
ดําเนินการ/สรุป)

4. เงินทุน

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ดู
งาน/การทดลองทําจริง

6. การทํากิจกรรมรวม

7. ผูรู/ผูอาวุโส

8. ภูมิปญญาทองถิ่น/ทรัพยากร
และสวล.ในทองถิ่น

9. การประชาสัมพันธ

10 การพัฒนาปรับปรุง/
คุณภาพ/มาตรฐาน

11 เยาวชนในการสืบทอดใน
อนาคต



ปจจัยภายนอก
1. ภัยธรรมชาติ

2. ปจจัยการผลิต

3. การแขงขัน

4. พอคาคนกลาง

5. การสนับสนุนจาก
หนวยงาน/จนท./
สถาบันการศึกษา

6. ผูนําชุมชน/อบท.

7. การเชื่อมโยง ประสานงาน เครือขาย

8. การรับรองคุณภาพ

9. ตลาด/อํานาจการตอรองกับตลาด

10. การวิจัยเพื่อพฒันาแบบมีสวนรวม



สรางกลุมและ
เครือขาย

สรางคน

สราง
เศรษฐกิจ

มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน

สรางความรู



งานวิจัย

คุณคา

พลัง

ความสุข

ของความรู ภูมิปญญา
ของการทําวิจัย

ของคน

ที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น

ที่เกิดกับทรัพยากร

ในดานความรู นวัตกรรม

ในการแกปญหา

ในผลักดันเชิงนโยบาย
พลังใน
ระดับตางๆ

ทางจิตวิญญาณ

ทางกาย

ทางใจ

เกิดกับสังคม/
สิ่งแวดลอม

ในตน

ในกลุม/เครือขาย

ในชุมชน

ภาคี

งานวิจัย การสรางคุณคา เพิ่มพลัง สูความสุข



วิจัย  +  พัฒนา  +  เคลื่อน

R & D & M



การบูรณาการ
งานวิจัยสูเศรษฐกิจ

เชิงสรางสรรค



การบูรณาการงานวิจัย  คืออะไร???

“ การระดมความคิดและปฏิบัติการวิจัย รวมกันอยางเปนระบบ
จากทุกภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อใหการวิจัยในฝายและระบบตางๆ
มีความสัมพันธสอดคลองกันและกัน เพื่อนําไปสูผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยรวมกัน ”

เกิดอะไร

oระยะสั้น  ประสานความคิด กิจกรรม งบ เพื่อ ประหยัด คน – เงิน – เวลา 

oระยะยาว  เปนการระดมความคิด เรียนรูรวม รับผิดชอบรวม 
       ในการดําเนินการของ STH (รัฐ – เอกชน – ประชาชน ทองถิ่น) 

        เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเปาหมายใหดีขึ้น



งานวิจัยเชิงบูรณาการ
• บูรณาการระหวางประเด็น

• บูรณาการระหวางพ้ืนที่  ระหวางหนวยงาน

• บูรณาการระหวางการหาความรูความจริง การเรียนรู 
การแกไขปญหา

• บูรณาการทรัพยากร  และคน (ตางสาขา ตางความคิด 
ตางมุมมอง)

• บูรณาการระหวางวิธีการตางๆ ที่จะใช



R + D + M

•Research

•Development

•movement

ขั้นตอนการวิจัยแบบบูรณาการ

•พัฒนาเอกสารเชิงหลักการ ดู FS – โครงการวิจัย ดูความเปนเหต-ุผล

•พัฒนาประเด็น(โจทย) ใหญ-ยอย    ยอย-ใหญ

•ปรึกษาเรียนรูสถานการณคนหาประเด็น

•เช่ือมโยงระดับนโยบาย , ยุทธศาสตร

•เผยแพร

•ยกระดับองคความรู (สังเคราะห)

•ติดตามหนุน เช่ือมโยง ประสาน

•แลกเปลี่ยน ~ วิเคราะหในทีม ระหวางทีม (Net.W)

•ดําเนินการวิจัย ~ พัฒนานักวิจัย

•เตรียมทีมกําหนดบทบาท (เชิงพ้ืนที่-เนื้อหา-ภารกิจฯ) คน-เงิน-งาน-เวลา



จะบูรณาการไดตองมีเปาหมาย 
มีพื้นที่รูปธรรมและ

มีกลไกขับเคลื่อนรวมกัน

จึงจะสําเร็จ!!


