คํานํา
การทําวิจยั ปฏิบัติการเปนโจทยใหญและทาทายของการพัฒนางานวิจยั ทางดานสงเสริม
การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรมีความมุงหวังที่จะพัฒนาการทําวิจยั ใหอยูใ นสายเลือดของเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกคน โดยใหการวิจยั เปนเครื่องมือในการพัฒนางาน คน และองคกรใน
ทุกระดับ
กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น
เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
เกษตรกร และผูที่สนใจใชเปนแนวทางในการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน โดยนําเสนอแนวคิด การทํา และ
การเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการอยางงาย ๆ เนื้อหาประกอบดวย 4 สวน เริ่มดวยการเกริ่นนําถึง
ความหมายของการวิจยั ปฏิบัติการคืออะไร แนวทางวิจัยปฏิบัติการในงานสงเสริมการเกษตรควรเปน
อยางไร
สวนทีส่ องเปนตัวอยางการวิจยั ปฏิบัติการในงานสงเสริมการเกษตรที่ดําเนินการโดยกรม
สงเสริมการเกษตร เพื่อใหเห็นภาพไดชดั เจนขึ้น สวนที่สามเปนรูปแบบการนําเสนอผลการวิจัย
ปฏิบัติการ ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ และสวนสุดทายเปนการสรุปประโยชนทไี่ ดจากการ
ทําวิจยั ปฏิบัติการในงานสงเสริมการเกษตร
หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารวิจัยปฏิบัติการฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือหนึง่ ที่ชวยใหเกิดการวิจยั เพื่อ
พัฒนางาน พัฒนาตนเองและหนวยงาน ใหประสบความสําเร็จ รวมทั้งเกิดบทเรียนที่มีคุณคาตอเพื่อน
นักสงเสริมการเกษตร เกษตรกร และหนวยงาน ตอไป

(นายทรงศักดิ์ วงศภมู ิวัฒน)
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
กันยายน 2551
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สวนที่ 1

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
การวิจัยปฏิบตั ิการ คือ อะไร
การวิจยั ปฏิบัติการ คือ การวิจัยประยุกตแบบหนึ่ง เปนการวิจยั ที่สะทอนผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองเปนวงจรแบบตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด โดยเริ่มตนทีข่ ั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ
การสังเกต และการสะทอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
การวิจัยปฏิบตั ิการ เปนการผสมผสานระหวางการทําวิจัยเขากับงานประจํา

สะทอนผล

วางแผน

(reflect)

(plan)

สังเกต
(observe)

ทําวิจัย

ปฏิบัติ
(act)

งานประจํา

เปาหมายการวิจัยปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
การวิจยั ปฏิบัติการเปนการสงเสริมใหผูทําวิจัยไดฝกทักษะใหม ๆ เชน การคิด
วิเคราะหเพื่อแกปญหาดวยตนเอง การจดบันทึก เปนตน ทําใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น
การวิจยั ปฏิบัติการเปนแนวทางสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูรวมกันระหวาง
เกษตรกร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

เพื่อพัฒนางาน
โดยคนหาปญหา แสวงหาทางเลือก หรือวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแกปญหาที่เกิดขึน้
ในการทํางาน
เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนางานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยประเมินสิ่งที่คน พบจากการวิจัย นําไปปรับแผน แลวลงมือทํา

ผูปฏิบัตงิ าน คือ ผูวจิ ัย (นักวิจยั )

ลักษณะสําคัญของการวิจัยปฏิบตั ิการ

ปญหาการวิจัย

วิธีการวิจัย

ผลการวิจัย

เนนการทํางาน
เปนทีม

เกิดจากการปฏิบัติงานจริง เปนปญหาที่พบในที่ทํางาน
การวิจยั ดําเนินการไปพรอมกับการทํางานปกติเปนสวนหนึ่งของการ
ทํางาน
มีความยืดหยุน สามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงาน
กระบวนการวิจัยมีความเชือ่ มโยงระหวางการคิดเชิงสะทอนและ
การปฏิบัติอยางชัดเจน มีการพิจารณาทบทวนทั้งกอน ระหวาง และหลัง
การวิจยั

เปนการสะทอนกลับเกีย่ วกับการปฏิบัติงานของตนเอง
ผลที่ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ผลที่ไดนําไปสูการปรับแผนการทํางาน เชน การแกปญหา การวางแผน
การผลิต การวางแผนการตลาด หรือ การหาแหลงทุนใหม เปนตน
ผลที่ไดนําไปสูการประเมินผลเพื่อปรับปรุงงานใหดีขนึ้
ผลที่ไดจากการวิจัย เปนผลที่อธิบายไดเฉพาะกรณีนั้นๆ ไมเหมาะสมที่จะ
นําไปอธิบายกรณีอนื่ ๆ

การวิจยั ปฏิบัตกิ ารใชกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงาน มีสวนวิพากษวิจารณการปฏิบัติงาน
และผลที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยปฏิบตั ิการ
เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณของผูรวมทําวิจัย

เมื่ออานมาถึงตรงนี้ หลายทานคงมีคําถามวาแลวเราจะเริ่มตนทําวิจยั ปฏิบัติการอยางไรดี
ในเอกสารฉบับนี้จึงไดมี คําถามนําไปสูการทําวิจัยปฏิบตั ิการ ดังนี้

คําถามที่ 1

สิ่งที่เรากําลังพยายามทําคืออะไร?

คําตอบ

คือ วัตถุประสงคของการทําวิจยั ปฏิบัติการ

คําถามที่ 2

เราจะทําอยางไร?

คําตอบ

คือ วางแผนการทํางาน

คําถามที่ 3

เราจะทําใหดีไดอยางไร?

คําตอบ

คือ ทํางานตามแผน แลวสังเกต รับฟง บันทึกสิ่งที่ทําและผลที่เกิดขึน้ ไว

คําถามที่ 4

เราสามารถทําใหดีขนึ้ ไดอยางไร?

คําตอบ

คือ นําผลที่ไดจากการสังเกต รับฟง และบันทึกไวมาปรับปรุงแผนการ
ทํางานตอไป

แนวทางวิจัยปฏิบัติการ

เมื่อเราสามารถตอบคําถามเหลานี้ได เราจะไดแนวทางวิจัยปฏิบตั ิการ ดังนี้

การวิจัยปฏิบตั ิการ

ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ
1) วางแผน (plan)
2) ปฏิบัติ (act)
3) สังเกต (observe)
4) สะทอนผล (reflect)
เปนวงจรตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด ดังแผนภูมิดานลาง

วางแผน
สะทอนผล

AR1

สังเกต

วางแผน
ปฏิบัติ

สะทอนผล

AR2

ปฏิบัติ

สังเกต

แผนภูมทิ ี่ 1 วงจรการทําวิจยั ปฏิบัติการ

AR…

ขั้นที่ 1 วางแผน (plan) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
การเลือกปญหาในการทําวิจยั
กําหนดโจทยวิจัย
กําหนดวัตถุประสงค
วางแผนในการทําวิจัย

ขอควรพิจารณาในการเลือกปญหาในการทําวิจัยปฏิบตั กิ าร มีดังนี้
เปนปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานของตนเอง ทําใหสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปนปญหาทีอ่ ยูในความสนใจของนักวิจยั จริง ๆ จะทําใหมีความมุงมัน่ และตั้งใจในการ
ดําเนินการวิจยั จนสําเร็จลุลว งไปได
เปนประสบการณการปฏิบัติงานของตนเองจริง ๆ
ควรเลือกปญหาในการปฏิบัติงานที่ตนเองมีความถนัดหรือชํานาญการ เหมาะสมกับความรู
ความสามารถของผูวิจัย
เปนปญหาที่ไดรับความรูใหม เกิดองคความรูใหมที่เปนของนักวิจัยเอง
ไมซ้ําซอนกับผลงานของคนอื่น
เหมาะสมกับเวลา แรงงาน และความจําเปนเรงดวน

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (act)
เปนขั้นตอนทีล่ งมือทําวิจัย ดวยการดําเนินการตามแผนที่วางไว
ปรับแผนใหเหมาะสมตามสถานการณได

ขั้นที่ 3 สังเกต (observe)
เปนขั้นตอนเก็บขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติ
วิธีการที่ใช คือ การสังเกต จดบันทึก หรืออัดเทป เปนตน

ขั้นที่ 4 สะทอนผลกลับ (reflect)
การสะทอนขอมูลกลับ มี 4 ดาน คือ
 เปนการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับ ความรู ที่ใหกับกลุมเปาหมาย
 เปนการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับ ความรูสึก ของผูเขารวมวิจยั
 เปนการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับ ผลที่ไดรับจากการวิจัยปฏิบัติการ
 เปนการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับ ขอคนพบ ทีไ่ ดจากการวิจยั
การสะทอนผลกลับสามารถทําได 4 ระดับ คือ
 ระดับที่ 1 บรรยายสภาพที่เกิดขึ้นในการทํางาน และขอคนพบตาง ๆ
 ระดับที่ 2 การประเมินขอคนพบวาสิ่งที่ดาํ เนินการหรือสิ่งที่คนพบดีหรือไม
อยางไร เพราะอะไร
 ระดับที่ 3 การอธิบายขอคนพบ เปนการวิพากษเพื่อหาคําอธิบายตอสิ่งที่คนพบ
 ระดับที่ 4 การประยุกตใชสิ่งที่คนพบ เพื่อนําผลที่คนพบไปใชประโยชนหรือ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานในครั้งตอไป

ขั้นตอนการทําวิจัยปฏิบัติการ

1. ขั้นวางแผน (plan)

สํารวจและวิเคราะห
สถานการณการ
ทํางานในปจจุบัน

2. ขั้นปฏิบัติ (act)

แบงงานตาม
ความสามารถ

3. ขั้นสังเกต
(observe)

ชวยเหลือกัน /
ทํางานเปนทีม

นํามาเปรียบเทียบ
กับเปาหมายที่
ตองการใหเกิดขึ้น

วิเคราะห จัดลําดับ
ความสําคัญ

ปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนที่วางไว

สนใจ /
ตั้งใจทําจริง

สังเกต/
จดบันทึก/
ประเมินผล

กําหนดโจทยวิจัย

กําหนดวัตถุประสงค

สรุปบทเรียน

แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
ระหวางผูรวม
วิจัย

กําหนดผูรวมทําวิจัย

วางแผนการวิจัย

ขอมูลยอนกลับเพื่อ
ปรับปรุง
ที่มา: ดัดแปลงจาก พิมพันธ เดชะคุปต และพะเยาว ยินดีสุข, 2549.

4. ขั้นสะทอนผล
(reflect)

สวนที่ 2

ตัวอยางการวิจัยปฏิบัติการดานการเกษตร
การวิจัยปฏิบตั ิการทางการเกษตร เปนการผสมผสานงานวิจยั เขาไปกับการทํา
การเกษตร เพือ่ พัฒนาการเกษตรใหดีขึ้น
ตัวอยางการวิจัยปฏิบตั ิการทางการเกษตร ในเอกสารฉบับนี้ขอนําเสนอ 3 ตัวอยาง คือ
1. การวิจัยปฏิบัติการโดยเกษตรกร
การเพิ่มผลผลิตขาว สามารถใชการวิจยั ปฏิบัติการ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม ในการ
เพิ่มผลผลิตในที่นาของตนเอง
โดยปกติเกษตรกรไดทําวิจัยในชีวิตประจําวันอยูแ ลว โดยการสังเกต พูดคุยซักถามกับ
เพื่อนเกษตรกรดวยกัน หรือผูรูในทองถิ่น เพื่อหาวิธกี ารที่เหมาะสม เชน การหาพันธุที่ใหม ๆ
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือแมกระทัง่ ชนิดของปุยและปริมาณทีใ่ ช เปนตน
การทําวิจยั ปฏิบัติการโดยเกษตรกร เปนสิง่ ที่เกษตรกรดําเนินการอยูแลว เพียงเพิ่ม
ขั้นตอนการจดบันทึก การคิด วิเคราะห พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูมีประสบการณ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงการปลูกขาวในปตอไปใหไดผลผลิตสูงขึ้น

ตัวอยางที่ 2.1 โครงการเสนทางสูนักวิจัยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนจังหวัดนาน
สํานักงานเกษตรจังหวัดนานไดรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program:
BRT) ใหดําเนินโครงการการพัฒนาแผนอนุรักษและองคความรูทองถิ่นที่เกีย่ วของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร ( Conservation Planning and Local Knowledge Development Related to
Farmland Biodiversity) หนึง่ ในกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาวเปนกิจกรรมสรางนักวิจยั ชุมชน คือ
เกษตรกรในโครงการเสนทางสูนักวิจยั ชุมชน : กรณีศกึ ษาชุมชนจังหวัดนาน มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 วางแผน (plan)
ปญหา ขาวพันธุหวัน 1 กับขาวพันธุ กข. 6 ขาวพันธุใดใหผลผลิตมากกวากัน
ที่มาของการวิจัย เนื่องจากนักวิจัยชุมชนกลุมนี้มีอาชีพทํานา และปลูกขาวโดยใชขา วพันธุ
กข.6 มาเปนเวลานานและมีความเชื่อวาไมมีขาวพันธุใดจะเหมาะสมเทาขาวพันธุ กข.6 อีกแลว
ตอมาในป 2549 ไดรับรูขาวสารจากเพื่อนเกษตรกรวาขาวพันธุหวัน 1 ซึ่งเปนพันธุขาวเหนียว
เชนกัน มีผลผลิตสูงกวาขาวพันธุ กข.6 จึงอยากทราบขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือก
พันธุขาวเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลตอไป
การตั้งสมมุตฐิ านการวิจัยวา ขาวพันธุหวัน 1 จะใหผลผลิตดีกวา ขาวพันธุ กข.6
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตระหวางขาวพันธุ กข.6 กับขาวพันธุหวัน 1

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (act)
วิธีการ
แบงแปลงนาออกเปน 8 แปลงยอย ขนาดแปลงยอย 5×5 เมตร
สิ่งทดลองประกอบดวยขาวพันธุหวัน 1 และ ขาวพันธุ กข.6 เปนสิ่งเปรียบเทียบ
แตละสิ่งทดลองทํา 4 ซ้ํา
หลังจากเตรียมดิน และมีตน กลาพรอมทําการปกดํา โดยใชระยะระหวางตน 25
เซนติเมตร เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 หลังปกดําประมาณ 7 วัน หวานปุย เคมีสูตร 21-0-0 อัตรา
25 กิโลกรัมตอไร พรอมหวานสารเคมีกําจัดวัชพืชเพื่อคุมหญา คูบลาแทค อัตรา 3 กิโลกรัมตอไร
ใสปุยเคมีครั้งที่ 2 สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หลังใสครั้งแรก 30 วัน และใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เวลาขาวตั้งทอง หมัน่ ตรวจดูแปลงนา มิใหขาดน้ําตลอดฤดูปลูก
และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน
การบันทึกขอมูล ในแตละแปลงยอยสุมวัดความสูงตนขาวทุก 2 สัปดาห และศึกษา
การแตกกอ ความยาวรวง เมล็ดตอรวง น้ําหนัก 100 เมล็ด จํานวนเมล็ดลีบตอรวงและผลผลิต

ขั้นที่ 3 สังเกต (observe)
จากการบันทึกขอมูลพบวา ขาวพันธุหวัน 1 ใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุ กข.6 โดยขาว
พันธุหวัน 1 ใหผลผลิตที่ 615 กิโลกรัมตอไร และขาวพันธุ กข.6 ใหผลผลิต 565 กิโลกรัมตอไร

การเจริญเติบโต พบวาขาวทัง้ 2 พันธุ มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
จากความสูง วัดที่ชว งอายุตา ง ๆ หลังจากปกดํา ดังแสดงในภาพที่ 1
การเจริญเติบโต (ความสูง) ของขาวพันธุหวัน 1 และ พันธุ กข.6
ทดสอบในไรเกษตรกร ต.กองควาย อ.เมือง จ.นาน ระหวาง
กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2550
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อายุขาวหลังปกดํา
หวัน 1

กข.6

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของขาวพันธุหวัน 1 และพันธุ กข.6 ปลูกในนาเกษตรกร ตําบลกองควาย
อําเภอเมือง จังหวัดนาน ระหวางเดือน กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2550
องคประกอบผลผลิต ขาวพันธุหวัน 1 มีลกั ษณะการแตกกอและองคประกอบผลผลิตไมตาง
จากขาวพันธุ กข.6 ยกเวนจํานวนเมล็ดลีบตอรวงที่มีนอยกวา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแตกกอและองคประกอบผลผลิตขาวพันธุหวัน 1 และพันธุ กข.6
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ขั้นที่ 4 สะทอนผล (reflect)
จากการทําวิจยั ครั้งนี้ พบวา ขาวพันธุหวัน 1 จะมีลักษณะทางการเกษตรและองคประกอบ
ผลผลิตไมแตกตางจากขาวพันธุ กข.6 แตการแสดงออกในองครวม ดีกวาขาวพันธุ กข.6
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะจํานวนเมล็ดลีบ/รวง ขาวพันธุหวัน 1 จะเดนกวาขาวพันธุ กข.6 ตรงที่
มีจํานวนเมล็ดลีบนอยกวา
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา มีความเปนไปไดทจี่ ะปลูกขาวพันธุหวัน 1 แทนขาวพันธุ
กข.6 เพราะ ขาวพันธุหวัน 1 ใหผลผลิตตอไรสูงกวาขาวพันธุ กข. 6 และจํานวนเมล็ดลีบนอยกวา

2. การวิจัยปฏิบัติการโดยกลุม/สถาบัน/องคกรเกษตรกร

เพื่อพัฒนากลุม ใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการนําการวิจัยปฏิบัติการเขาไปใชในกระบวนการพัฒนากลุมในดานตาง ๆ ตั้งแต
การบริหารจัดการกลุม การจัดการการเรียนรูของกลุม การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุม รวมถึงการ
ขยายตลาด เปนตน

ตัวอยางที่ 2.2 การวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ป 2550
กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง ตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การทําวิจยั ปฏิบัติการ ในกลุมนี้ก็เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหไดคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขัน
ในตลาดได โดยสมาชิกกลุม ไดพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ
เจาหนาทีก่ รมสงเสริมการเกษตร ทั้งในสวนกลาง เขต จังหวัด และหนวยงานในพื้นที่ที่
เกี่ยวของไดเขารวมทําวิจยั กระตุนใหกลุมคิด วิเคราะหเพื่อคนหาจุดออน จุดแข็ง ปญหาอุปสรรค และ
แนวทางแกไขปญหาของกลุม เพื่อใหการสนับสนุนที่ตรงกับความตองการของกลุม

ขั้นที่ 1 วางแผน (plan)

วิเคราะหสถานการณและปญหา การพัฒนาผลิตภัณฑที่มคี ุณภาพของวิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง ควรดําเนินการอยางไร

ที่มาของการวิจัย จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน
เกษตรกรจิกสูง เพื่อวิเคราะหปญหาที่ตองการพัฒนา พบวาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับดี
แตยังมีขอปรับปรุงในการบริหารจัดการเรื่องการผลิต คือ วัตถุดิบในการผลิตตองนําเขามาจากทองถิ่นอื่น
คุณภาพผลผลิตไมเปนที่ตองการของตลาด และตนทุนการผลิตสูง ดังนั้น ทีมวิจยั จึงไดดําเนินการวิจัย
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพของวิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง

ขั้นที่ 2 ปฏิบตั ิ (act)
จัดเวทีเรียนรู โดยประชุมกลุมยอย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการทํากิจกรรมของกลุมและ
การศึกษาดูงาน ผูเขารวมเวทีประกอบดวย เจาหนาที่สง เสริมการเกษตรจากสวนกลาง เขต จังหวัด และ
ชุมชน
เวทีที่ 1 ทีมวิจยั ชีแ้ จงทําความเขาใจ สรางความคุน เคย พรอมเก็บขอมูลกลุมในประเด็น
ตาง ๆ โดยเฉพาะการผลิตของกลุมเพิ่มเติม
เวทีที่ 2 กลุมวิเคราะหสถานการณของกลุม เพื่อใหวิสาหกิจชุมชนรูจกั ตนเอง โดย
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และความคาดหวังของกลุม
ปญหาที่พบ คือ 1) ตองใชวัตถุดิบ คือ หอม กระเทียมจากภายนอก ทําใหมีตนทุนการ
ผลิตสูง นอกจากนี้ราคายังไมคงที่ คุณภาพไมสม่ําเสมอ ไมสามารถเก็บไวใชในชวงที่ตลาดมีความ
ตองการผลิตภัณฑของกลุมในปริมาณมาก
2) ผลิตภัณฑเดนของกลุม คือ น้ําพริกนรก มีรสชาติเผ็ดเกินไป ซึ่ง
ธรรมชาติของผูบริโภคในจังหวัดนครนายก และผูบริโภคในภาคกลางสวนใหญไมนิยมบริโภคน้าํ พริก
ที่เผ็ดมาก
ความคาดหวังของกลุม คือ ตองการลดตนทุนการผลิต และขยายตลาดโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของตลาด
เวทีที่ 3 กลุมรวมกันกําหนดเปาหมายและจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑ โดยหาวิธีการ
ลดตนทุนการผลิตและขยายตลาด
เวทีที่ 4 วิเคราะหและประชาสัมพันธแผนใหชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ทราบ
เวทีที่ 5 ศึกษาดูงาน เรือ่ งการตลาดของกลุมแมบานเกษตรกรบึงหลุมบัว อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก

หลังจากกลุมแมบานเกษตรกรพูดคุยแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานแลวจึงไดลงมือทํา ดังนี้
1) การพัฒนาผลิตภัณฑตวั ใหม คือ น้ําพริกสวรรค โดยปรับปรุงน้ําพริกนรกใหมี
ความเผ็ดนอยลง และใชหอม กระเทียม ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีราคาแพงลดลง และเพิ่มปริมาณน้ําตาลเขาไป
ไดเปนผลิตภัณฑตวั ใหมทมี่ ีรสหวาน และเผ็ดนอยลง โดยตั้งชื่อผลิตภัณฑตัวใหมวา น้ําพริกสวรรค
2) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ โดยใชวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปราศจากเชื้อรา
และนําผลิตภัณฑไปตรวจสอบคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอจนผลิตภัณฑทกุ ชนิด
ของกลุมไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑอาหารและยา (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ขั้นที่ 3 สังเกต (observe)
การสังเกต เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจากสวนกลาง เขต และจังหวัด ไดใชเทคนิคการสังเกต
เมื่อเขารวมเวทีกับสมาชิกกลุม พบวาในเวทีแรก ๆ สมาชิกกลุมยังไมกลาแสดงความคิดเห็นมาก
นัก เพราะยังไมคุนเคยกับนักวิจยั ทั้งจากสวนกลางและจังหวัด แตเมื่อเขารวมเวทีในเวทีที่ 4 หรือ
เวทีที่ 5 เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น เพราะมีความคุนเคย กลาแสดงออก นอกจากนี้สมาชิก
กลุมมีความสัมพันธที่ดีตอกันมากขึ้น
การจดบันทึก เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจากสวนกลาง เขต และจังหวัด ชวยกันจดบันทึกการ
ดําเนินการในแตละเวที โดยมีตัวอยางการจดบันทึกในการจัดเวทีเรียนรู เวทีที่1 ประเด็น ดังนี้

กิจกรรม
สถานที่
ผูที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้น

จัดเวทีเรียนรูแ กวิสาหกิจชุมชน
ที่ทําการวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สํานักงานเกษตรอําเภอปากพลี
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
กรมสงเสริมการเกษตร และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 30 คน
เพื่อชี้แจงทําความเขาใจวัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อสรางความคุนเคยระหวางทีมวิจยั และวิสาหกิจชุมชน
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเติม
สรางความคุนเคยกับสมาชิกกลุม และชี้แจงโครงการวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิก เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานความเปนมา
ของกลุม กิจกรรมกลุม และการตลาด รวมถึงปญหาที่พบ
สมาชิกกลุมมีอาชีพหลัก คือ ทํานา การรวมกลุมทําน้ําพริกเปน
อาชีพเสริม
กิจกรรมของกลุมนี้ คือ การทําน้ําพริกชนิดตาง ๆ มีจุดเดน
คือ รสชาติดี สะอาด เก็บไวไดนาน และราคาถูก
ตลาด มีทั้งในหมูบาน ในจังหวัดปราจีนบุรี และกรุงเทพฯ

ขั้นที่ 4 สะทอนผล (reflect)
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยปฏิบตั ิการ
กลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง ไดรับรูสถานการณของกลุม ทั้งจุดแข็ง จุดออน ปญหา
อุปสรรค
กลุมแมบานเกษตรกรจิกสูง ไดรูจักตนเองมากขึ้น สมาชิกกลุมมีความสามัคคี มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และมีการประชุมพบปะกันมากขึ้น เพื่อวางแผนพัฒนากลุม
สมาชิกกลุมสามารถวางแผนพัฒนาการทํางานของกลุมได และเขียนโครงการเพื่อพัฒนา
กลุมที่มาจากปญหา ความตองการของกลุมที่แทจริง
กลุมไดองคความรูใหม ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑตัวใหม คือ น้ําพริกสวรรค จากการดูงาน
และแลกเปลีย่ นเรียนรู
กลุมเริ่มมีการศึกษาจุดคุมทุนในการผลิต ดานการตลาด กลุมมีการสํารวจตลาด เพื่อขยาย
ตลาด และไดตลาดใหมเพิ่มขึ้น

3. การวิจัยปฏิบัติการในองคกร

เปนการวิจัยเพือ่ พัฒนางานประจําที่ทําอยูใ หดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูวิจัย คือ ผูปฏิบัติงาน
สิ่งที่ไดจากการวิจัย
พัฒนางานที่ทาํ ในระหวางกระบวนการทําวิจัย
ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพรใหผูสนใจนําไปใชประโยชนตอไป
ความภาคภูมิใจในตัวเอง

ตัวอยางที่ 2.3 การวิจัยระบบสงเสริมการเกษตรแบบมีสว นรวม 2551
กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต สํานักงานเกษตรจังหวัด และ สํานักงานเกษตรอําเภอ 6 แหง ไดแก
อําเภอบางบาล จังหวัดอยุธยา อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
รวมกันทําวิจยั ปฏิบัติการ เรื่องระบบสงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม 2551
ประเด็นการวิจัยมาจากการที่กรมสงเสริมการเกษตรมีความประสงคทจี่ ะปรับปรุงระบบ
สงเสริมการเกษตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการศึกษาวิจัยระบบสงเสริมการเกษตรแบบมีสวน
รวม
จุดเนน คือ กระบวนการทํางานในระดับอําเภอ
เพื่อศึกษากระบวนการทํางานสงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุน/ปจจัยอุปสรรคในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในระดับ
พื้นที่ ซึ่งมีขั้นตอนในการวิจยั ดังนี้

ขั้นที่ 1 วางแผน (plan)
กรณีตัวอยาง จังหวัดนครนายกในขัน้ ตอนการวางแผนการวิจัยระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
มีสวนรวม 2551 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ดําเนินการวางแผน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหสถานการณการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตรที่เปนอยูในปจจุบัน
ตามองคประกอบของระบบในแตละอําเภอ เปนการทําความรูจักตนเองวาเราทําอะไรอยูบาง รวมทั้ง
คนหาผลสําเร็จเพื่อเปนตัวอยางใหกับอําเภออื่น ๆ และคนหาปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแกไข
ตอไป
ขั้นตอนที่ 2 นําผลที่ไดตามขั้นตอนที่ 1 มาเทียบเคียงกับผลผลิตหรือเปาหมายของระบบสงเสริม
การเกษตรวาเราอยูตรงไหนในแตละองคประกอบตามระบบสงเสริมการเกษตร
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดเทียบเคียงแลวก็จะรูวาเราอยูตรงไหนในแตละองคประกอบของระบบสงเสริม
การเกษตร วิเคราะหวาเราไปถึงเปาหมายที่ตั้งไวแลวหรือยัง ถายังไมถงึ (ยังมีชองวางอยู) เราก็จะได
ประเด็นพัฒนาในแตละเรื่องหรือโจทยวจิ ัยนั่นเอง
จากโจทยวิจยั จะนําไปสูการกําหนดวิธีพัฒนาในแตละเรือ่ งวาจะดําเนินการอยางไร เชน จากการจัด
เวทีพูดคุยระหวางเจาหนาที่เกษตรอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก พบวาในชวงเดือนกันยายน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีการนําแผนพัฒนาตําบลเขาสูสภาตําบล ดังนัน้ สํานักงานเกษตรอําเภอ
องครักษจึงตองการหาแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอองครักษวา
ตองทําอยางไร เพื่อใหแผนพัฒนาการเกษตรสามารถบรรจุเขาไปในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.)ได จึงไดโจทยวจิ ัยวาการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบลที่มีประสิทธิภาพควรทํา
อยางไร

ขั้นตอนที่ 4 เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ พูดคุย วิเคราะห ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางทีมเจาหนาที่เกษตรตําบลที่สามารถนําแผนพัฒนาการเกษตรเขาสู อบต. ไดกับตําบลที่ไม
สามารถนําแผนเขาสู อบต. เพื่อคนหาแนวทาง และวางแผนในการจัดแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล
ที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเกษตรอําเภอองครักษตอไป

ขั้นที่ 2 ปฏิบตั ิ (act)
กรณีตัวอยาง จังหวัดบุรีรัมย ในขั้นตอนการปฏิบตั ิการวิจัยระบบสงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม
2551 อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย ดําเนินการปฏิบตั ิ ดังนี้
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จัดเวทีเพื่อพูดคุย วิเคราะห ถอดบทเรียน
โดยแบงหนาที่การดําเนินการในเวที คือ คุณอํานวย คุณลิขิต และคุณกิจ
เมื่อพูดคุยไปได 2-3 เวที ไดแนวทางในการจัดทําขอมูล คือ การเก็บขอมูลกลุมเกษตรกรที่
ไดรับการสงเสริมโดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งของกรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน หรือ กรมการ
ปกครอง เปนตน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสงเสริมการเกษตรของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยตอ ไป
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
รวมกันออกแบบฟอรม เพือ่ เก็บขอมูลกลุมเกษตรกรและนําไปทดลองใช โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตําบลทดลองนําไปเก็บขอมูลกับกลุมเกษตรกรในตําบล แลวนําผลมาพูดคุยในเวทีตอ ไป

เมื่อไดทดลองนําแบบฟอรมไปเก็บขอมูล แลวนํามาพูดคุยในเวที เพื่อปรับแบบฟอรมให
สะดวกตอผูเก็บขอมูล และไดขอมูลที่ครบถวน รวมถึงหนวยที่ใชในการเก็บขอมูล ควรเปนหนวย
สากลที่ใชเหมือนกันทั้งจังหวัด และใชในการรายงานกรมสงเสริมการเกษตร หรือหนวยงานอื่น ๆ ได
เชน พื้นที่ปลูกออยมีหนวยเปนไร เปนตน สามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาการเกษตรของอําเภอ
เมือง และใชเปนแบบอยางใหกับอําเภออื่นได

ขั้นที่ 3 สังเกต (observe)
กรณีตัวอยาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในขั้นตอนการสังเกตในการวิจัยระบบสงเสริมการเกษตร
แบบมีสวนรวม 2551 อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจากสวนกลาง เขต และจังหวัด ไดใชเทคนิคการสังเกต เมื่อเขา
รวมเวทีกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในแตละอําเภอ
พบวาในเวทีแรก ๆ มักเปนเวทีของสวนกลาง และจังหวัด เพราะเปนการชี้แจงทําความ
เขาใจวัตถุประสงคของโครงการวิจยั ในขณะที่เจาหนาทีข่ องอําเภอยังไมแสดงความคิดเห็นมากนัก
เพราะยังไมคนุ เคยกัน (หรือยังงงวาจะทําอะไร)
ในเวทีที่ 3 หรือเวทีที่ 4 เริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น เพราะเริ่มเขาใจแลววาจะทําอะไร
กัน เริ่มคิด วิเคราะหสถานการณการทํางานของตนเอง ปญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อหาแนวทางแกไข
ลองลงมือทํา และสรุปบทเรียนรวมกัน

การจดบันทึก ในแตละเวทีผูวจิ ัยมีการจดบันทึก โดยมีประเด็น ดังนี้

จัดเวทีเรียนรูระหวางเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และ สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
เพื่อวิเคราะหสถานการณขอมูลของอําเภอเทียบกับเปาหมายในการ
ดําเนินงานของอําเภอวาขอมูลที่มีอยูเพียงพอตอการนํามาใชในการวางแผน
พัฒนาการเกษตรหรือไม
พบวาขอมูลที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําเปนตองมี เพื่อใชในการ
ผลที่เกิดขึ้น
สงเสริม คือ ขอมูลพื้นฐานการเกษตร ซึ่งตองปรับปรุงใหเปนปจจุบนั
ขอมูลกลุม/สถาบันเกษตรกร เปนขอมูลที่มีอยูแลว
ขอมูลเทคโนโลยีการผลิตพืช ตองปรับปรุงใหเปนปจจุบนั เชน ตนทุน
การผลิตขาว
ภารกิจรับผิดชอบมากจึงทําใหไมไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ปญหา/อุปสรรค
ระบบการจัดเก็บขอมูล ตองปรับปรุงใหสามารถนํามาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บขอมูลในพื้นที่ของหนวยงานตาง ๆ
การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของทุกระดับ เพื่อ
แนวทางแกไข/
ลดความซ้ําซอน
ขอเสนอแนะ
ออกแบบเก็บขอมูลที่ครอบคลุม สามารถนํามาใชในการวางแผน
พัฒนาการเกษตรไดครอบคลุม ลดปริมาณงานลง
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรตําบลแบงทีมกันจัดเก็บขอมูล
สิ่งที่ตองดําเนินการตอไป คือ การจัดระบบขอมูล ใหใชไดสะดวก
สรุปผล
สามารถเรียกใชไดงาย
การแบงทีมกันทํางานเรื่องขอมูล และมาพูดคุยกันเพือ่ ใหทุกคนรับรู
ขอมูลของตําบลเหมือน ๆ กัน
วิธีดําเนินงาน

ขั้นที่ 4 สะทอนผล (reflect)
กรณีตัวอยาง จังหวัดบุรีรัมย ในขัน้ ตอนการสะทอนผลการวิจัยระบบสงเสริมการเกษตรแบบมีสวนรวม
2551 อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย และอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยปฏิบัติการในการวิจัยระบบสงเสริมการเกษตรแบบมีสว นรวม
2551 อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย และอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลสะทอนที่เกิดจาก
การทําวิจยั ไดดังนี้
ระดับอําเภอ

ทีมวิจัยไดพัฒนาแบบสําหรับเก็บขอมูลกลุมเกษตรกรที่ไดรับการ
สงเสริมในตําบลตาง ๆ ในอําเภอ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาการเกษตร
ของอําเภอตอไป
ระดับจังหวัด

สํานักงานเกษตรจังหวัด ไดนําแนวทางการพัฒนาระบบสงเสริม
การเกษตรที่ไดจากการจัดเวทีพูดคุยของสํานักงานเกษตรอําเภอ ไปใชเปนแนวทาง
การดําเนินงานของอําเภออืน่ ๆ ในจังหวัดตอไป
เจาหนาที่ผูรวมวิจัย

เจาหนาที่ผูเขารวมวิจยั มีความเขาใจสถานการณการ
ทํางานในอําเภอ กลาพูด และกลาแสดงออกมากขึ้น

สวนที่ 3

รูปแบบการรายงานผลการวิจยั

รูปแบบการรายงานผลการวิจัยมี 2 รูปแบบ คือ
1. การเขียนรายงานวิจัยแบบไมเปนทางการ โครงสรางของเนื้อหาสาระของรายงานการวิจัยที่
นําเสนอเหมือนรายงานการวิจัยเชิงวิชาการ แตไมยึดรูปแบบการนําเสนอ มักนําเสนออยางสั้น ๆ ใหมี
สาระครบถวนทําใหเขาใจสิ่งที่ศึกษาและสิ่งที่คนพบ
ตัวอยาง 3.1 การเขียนรายงานวิจัยแบบไมเปนทางการ เรื่อง กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพือ่ การ
พึ่งตนเองวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทุงฆอ ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม
จังหวัดสงขลา
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทุงฆอ เปนกลุมตัวอยางในการผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนากระบวนการผลิต ตั้งแตการคัดเลือกพันธุที่เหมาะสม การ
เตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาที่ถูกตอง เพื่อใหไดเมล็ดพันธุถั่วลิสงที่
มีคุณภาพ หลังจากนั้นพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อใหคุณภาพไดมาตรฐานสากลสามารถแขงขันกับ
ภายนอกชุมชนได
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทุงฆอ กอตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสตรีแมบานใน
ภาคเกษตรของหมูที่ 2 บานทุงฆอ ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา เริ่มมีการรวมตัวกัน
ครั้งแรกจากสมาชิก 19 ครัวเรือน รวมกันทํากิจกรรมเพิม่ รายไดและลดรายจาย โดยสมาชิกปลูกถั่วลิสง
ในที่ดนิ วางเปลาเพื่อเปนอาชีพเสริม และแปรรูปถั่วลิสงคั่วทราย มีกลุมผูผลิตจํานวน 20 ราย และกลุมผู
แปรรูปจํานวน 5 ราย จําหนายใหกับโรงเรียนในหมูบ าน ตลาดในชุมชน งานประเพณี และรานคา
สวัสดิการ รวมถึงเพื่อนบานใกลเคียง ปญหา อุปสรรคที่พบในการดําเนินกิจกรรมกลุม คือ ขาดเงินทุน
ขยายกิจกรรม ขาดการบริหารจัดการภายในกลุมที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการผลิตและการตลาด รวมทัง้ ขาด
ผูใหคําแนะนําปรึกษาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจากการวิเคราะหศักยภาพของกลุมทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค จึงไดโจทยวิจัยวาการพัฒนากระบวนการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรบานทุงฆอควรทําอยางไร

การดําเนินงานวิจยั ปฏิบัติการในกลุม เริ่มจากการจัดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สมาชิกภายในกลุม และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ จากการจัดเวทีที่ 4 ทําใหกลุมสามารถ
วางแผนมีการวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตถั่วลิสง และกระบวนการแปรรูปถั่วลิสง
ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการทําวิจัยปฏิบัติการ พบวา กลุมไดวิเคราะหการทํางานของ
ตนเอง และมีประสบการณในการทดลองปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิต และการแปรรูป ทําใหพัฒนา
ผลิตภัณฑของกลุมใหเปนทีย่ อมรับของตลาดได และควรดําเนินการวิจัยปฏิบัตกิ ารตอไป ซึ่งทําใหกลุม
สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น นอกจากนีก้ ลุมมีเครือขายในการดําเนินการกิจกรรมกลุม โดยดําเนิน
การบูรณาการรวมกับโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงจัดทําแปลงสาธิตการปลูกถั่วลิสง ในสวน
ของเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนในเรื่องความรู
รวมทัง้ กระตุนใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

2. การเขียนรายงานวิจัยแบบเปนทางการ รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ มี
โครงสรางของเนื้อหาสาระที่นําเสนอสําหรับการวิจยั เชิงวิชาการสวนใหญมีการนําเสนอที่มีรูปแบบ
โดยมีหวั ขอสําคัญดังตอไปนี้
ตัวอยาง 3.2 การนําเสนอรายงานวิจัยปฏิบัติการที่นําเสนอดวยรูปแบบเปนทางการ
กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทุงฆอ
ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
ผูทําวิจัย สําราญ นิลรัตน และคณะ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานทุง ฆอ เพื่อ
การพึ่งตนเอง
ระเบียบวิธีวิจัย
ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม (Participatory Action Research : PAR)
โดยใชเวทีชุมชน และเวทีสรุปบทเรียน สวนเครื่องมือทีใ่ ช คือ แบบสอบถาม และ mind map
ผูรวมดําเนินการวิจัย ไดแก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานทุงฆอ จังหวัดสงขลา เจาหนาที่เกษตรอําเภอ
นาหมอม จังหวัดสงขลา เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก เจาหนาที่สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เจาหนาที่กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา จากการจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องของผูเขารวมกระบวนการวิจยั
เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุม แมบานเกษตรกรบานทุงฆอเพื่อการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนากลยุทธ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน 3 ดาน คือ 1) การบริหารจัดการกลุม มีการทบทวนกฎระเบียบขอบังคับ
และปรับปรุงใหม ใหมีการพัฒนาคนรุนใหมมาดําเนินกิจการ 2) การพัฒนาดานผลิตภัณฑและกิจกรรม
ุ ภาพ ตั้งแตจดั หาพันธุด ี การเตรียมแปลงปลูก
กลุม โดยการพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดิบใหมีคณ
การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวตามหลักวิชาการ การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน ตั้งแตการทําความสะอาดเมล็ดถั่วลิสง การเตรียมทราย และการวิธีการคั่วถั่วลิสง รวมทั้ง
ปรับปรุงบรรจุภัณฑใหนาสนใจ 3) การพัฒนาดานการตลาด กลุมมีการขยายตลาดจากการไดไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จและไดนํามาปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ
ของกลุมเพิ่มขึ้น มีการขยายตลาดนอกพื้นที่และตลาดเครือขาย โดยหาตัวแทนจําหนาย นอกจากนัน้ ได
มีการพัฒนารูปแบบการจําหนายในลักษณะการขายเปนแพ็คเกจ เชน ขายถั่วลิสงคั่วทรายพรอมน้ําดื่ม
และดอกไมจนั ทน
สรุปผล
การวิจยั ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และวิสาหกิจชุมชน
กลุมแมบานเกษตรกรบานทุง ฆอ ทําใหกลุม ไดเรียนรูการบริหารจัดการองคกร โดยสนับสนุนใหคนรุน
ใหมเขารวมเปนสมาชิกกลุม การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อแขงขันในตลาดได และ
ไดเรียนรูการขยายตลาดใหกวางขวางขึ้น ดังนั้นกลุมควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนากลุมใหพึ่งพาตนเองได

สวนที่ 4

ประโยชนที่ไดจากการวิจัยปฏิบัติการ
ประโยชนของการวิจัยปฏิบตั ิการในงานสงเสริมการเกษตร
การวิจยั ปฏิบัติการ เปนกระบวนการแกปญหาในงานที่ทําอยางเปนระบบ เปนการพัฒนางาน
ใหดีขึ้น รวมถึงพัฒนาผูที่ทําวิจยั ไปพรอมกัน ดังนัน้ ทุกคนสามารถทําวิจัยปฏิบัตกิ ารได ซึ่งเปนงานที่
มีคุณคาและเกิดประโยชนตอ เกษตรกร/กลุม/สถาบันเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และตอ
องคกร ดังนี้
1. คุณคาตอเกษตรกร/กลุม/สถาบันเกษตรกร
เกษตรกรจะไดรับการปรับปรุงแกไขในสิ่งทีไ่ มบรรลุหรือไดรับการสงเสริมพัฒนาองคความรู
ใหมีมากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้น
การทําวิจยั ปฏิบัติการโดยเกษตรกร ทําใหเกษตรกรสามารถแกไขปญหาดวยตนเองได เพราะ
ประสบการณหรือภูมิปญญาในการประกอบอาชีพมากมาย
แตอาจจะขาดในเรื่องกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ เพือ่ หาคําตอบใหกับปญหาทีพ่ บในการทําการเกษตรของตนเอง
ดังนั้นการวิจยั ปฏิบัติการเปนวิธีการงาย ๆ ที่ชวยใหเกษตรกรสามารถพัฒนางานของตนเอง
ได โดยการวางแผน ปฏิบัติ สังเกต และติดตามผล เพื่อนําขอมูลมาใชแกไขปญหาการทํางานของตนเอง
ในครั้งตอไปได เปนกระบวนการที่ทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น

2. คุณคาตอเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
กระบวนการวิจัยปฏิบตั ิการเปนการเรียนรูแ ละสรางความรูเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง
ผลการวิจัยที่ได ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองไปสูความเปนนักสงเสริมมืออาชีพมากขึ้น
สามารถพึ่งตนเองไดในการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด และกระบวนการทํางานของตนเอง
ผลพลอยได คือ 1) เจาหนาที่ไดองคความรูทางการสงเสริมการเกษตรที่ตนเองพัฒนาขึ้นมา
เองและสามารถนําไปปรับใชกับเกษตรกรในที่อื่น ๆ ตอไป
2) เจาหนาที่เกิดการปรับเปลี่ยนตนเอง สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนรูใหกับเกษตรกร
3) เจาหนาที่ไดรายงานวิจยั ที่เปนผลงานของตนเอง ถาผลงานมีความ
สมบูรณและมีคุณภาพมากเพียงพอ สามารถใชเลื่อนวิทยฐานะของตนเองไดในโอกาสตอไป
3. คุณคาตอองคกร
เมื่อไดมีการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในองคกรจะเกิดองคกรแหงการเรียนรูทางการวิจัย
ระหวางเพื่อนรวมงาน ระหวางผูบริหารองคกรกับผูใตบังคับบัญชา และระหวางองคกรกับชุมชน
นอกจากนี้เจาหนาที่ที่ทําการวิจัยปฏิบัติการจะมีเครือขายการเรียนรูทางการวิจยั เพิ่มขึน้
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