
เรื่องเล่าชาว KM “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมดีอย่างไร” 
1. เกริ่นนํา 

จากท่ีคณะทํางานการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน 
ประจําปี 2555 ได้จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักวิทยาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ดิน ในเรื่อง “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่องาน
พัฒนาที่ดิน” ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนได้แนวทางการปฏิบัติงาน

ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการสัมมนาครั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดด้านการ
จัดการความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ นายอนุสรณ์  จันทนโรจน์ รองอธิบดี
ด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยผู้อํานวยการกองการ
เจ้าหน้าที่ (นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ) รับผิดชอบการจัดสัมมนาได้
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การสัมมนา ซึ่งผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 

(นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล) ประธานคณะทํางาน 
การจัดการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2555    
 ได้ร่วมพิธีเปิดและเข้าสังเกตการณ์  การสัมมนาครั้งนี้มีข้าราชการให้ความสนใจ     
เข้าสัมมนาแน่นห้องประชุม ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย นับจํานวนได้ 50 คนพอดี โดย
เรียนเชิญ รศ.ดร.พรทิพย์  อุดมสิน ซึ่งมีความรอบรู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

ภาคการเกษตร มาเป็นผู้นําการสัมมนาอีกครั้ง 
2. บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เวทีการสัมมนาวันนี้ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (นางกุลรัศมิ์  อนันต์พงษ์สุข) 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการสัมมนาได้มอบหมายข้าราชการในสังกัดขึ้นเวทีเสวนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย  โดยมี    

นางสุภา  บริกัปปกุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ความเส่ือมโทรมของที่ดิน เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร และทีม
ในคณะวิทายากร ได้แก่  ดร.นิสา  มีแสง  ดร.วรรยา  สธุรรมชยั  
นางเกษมศรี  มานิมนต์  และนายไพรัช  พงษ์วิเชียร  ได้มีการ
บอกเล่า ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
เข้มข้น ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าหลังพิธีเปิดดูจะเป็นทางการ 
แต่เมื่อ รศ.ดร.พรทิพย์  อุดมสิน ได้เริ่มเปิดประเด็นคําถาม
แลกเปลี่ยน เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า “งานวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมต่างจากงานวิจัยทั่วไปอย่างไร” และ “มีกระบวน 

การวิจัยอย่างไร” ทําให้ ผชช.สุภา  บริกัปปกุล  ซึ่งเป็นนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินที่ริเริ่มดําเนินการวิจัย
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมมาอย่างยาวนาน ต้องบอกเล่าอธิบาย
ความกันนานพอสมควร ซึ่งสรุปได้คือเป็นการวิจัยที่นําวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อแก้ปัญหาในสภาพการณ์เฉพาะไม่ได้มุ่งเน้น
เพื่อนําผลไปใช้กับสภาพการณ์อ่ืนๆ เป็นการวิจัยที่เน้นเพื่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (เกษตรกร ชาวบ้าน) ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา และเห็นปัญหาของตนเอง  
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แล้วมีการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและมีการทดลองโดยใช้วิธีการไม่ซับซ้อน  ทําการประเมินผลและ
คัดเลือกวิธีการไปทดสอบในพื้นที่ของตน  มีการประเมินแปลงทดสอบและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสม  สามารถ
ปฏิบัติได้แล้วจึงมีการขยายผลในระดับหมู่บ้านและจังหวัดต่อไป 

ดังนั้น ถ้าจะสรุปให้ชัดๆ ก็น่าจะเป็นกระบวนการวิจัยที่สนับสนุนให้ชาวบ้าน เกษตรกรได้คิดเอง 
ทําเอง แก้ปัญหาเอง นั่นเอง 
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

ระยะเวลาการบอกเล่าประสบการณ์ และการซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านไปพอสมควร 
จนแน่ใจว่าผู้สัมมนาทุกคนเข้าใจความหมายการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตรงกันแล้ว วิทยากรเสวนายังได้บอกเล่า
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมไว้ เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.1 เตรียมการเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยให้มีความพร้อมที่จะดําเนินงาน มีทีมงานที่ดี มีความรู้
ความเข้าใจการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

3.2 คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ  โดยจัดประชุมเกษตรกรเพื่อทําการวิเคราะห์พ้ืนที่ เช่น สภาพ
ปัญหาของเกษตรกรและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่พบในพื้นที่  ซึ่ งจากประสบการณ์ของ             
ผชช.สุภา  บริกัปปกุล ที่ได้ดําเนินการวิจัย “การจัดการดินแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมสําหรับการปลูกทุเรียน” ได้
คัดเลือกพื้นที่และวิเคราะห์พ้ืนที่โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประชุมเกษตรกรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดําเนิน 
โครงการวิจัยในพื้นที่ 

2. เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่  การใช้แรงงาน
ปริมาณน้ําฝนในรอบปีโดยใชวิ้ธีเมล็ดถั่ว (Bean method) 

3.  วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตปลูกทุเรียน 
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดลําดับความสําคัญของ

ปัญหาในการปลูกทุเรียน 
5. วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunity) และข้อจํากัด (Treat) ของการใช้ปุ๋ยเคมี  และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืช 
โดยนักวิจัยและเกษตรกรได้รว่มกันหาแนวทางแก้ปัญหาเกีย่วกับดินโดยการจัดการดินใหเ้หมาะสม เพื่อไมใ่ห้ดินมี
สภาพเป็นกรด เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยให้สอดคลอ้งกับความต้องการของพืชตามผลการ
วิเคราะห์ดินและพืช เพื่อไมใ่ห้มีการตกค้างสะสมของปุ๋ยเคมใีนดิน (ซึ่งพบในผลวิเคราะห์ดินในพืน้ทีท่ี่ปลูกทุเรียน 
เป็นจํานวนมาก) เกษตรกรในที่ประชุมได้เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและจากการให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดในการใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและพืช พบว่าเกษตรกรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการดินต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ถ้าใช้วิธีการจัดการดินตามผลวิเคราะห์ดินและพืช 

3.3 จัดทําแปลงวิจัยก่ึงสาธิตแบบเกษตรกร    
มีส่วนร่วม หลังจากเกษตรกรได้วิเคราะห์ปัญหา มองเห็นถึง
สภาพปัญหาแล้ว ต้องให้เกษตรกรสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทําแปลงวิจัยก่ึงสาธิต เพื่อให้เห็นของจริง ปฏิบัติจริง 

3.4 ประเมินผลแปลงวิจัยก่ึงสาธิต โดยให้
เกษตรกรเป็นผู้ประเมินผลแปลงวิจัยที่ได้ร่วมดําเนินการวิจัยไว้
เพื่อคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมจากแปลงวิจัย นําไปทดสอบให้
มีความมั่นใจ ที่จะใช้แก้ปัญหาได้ต่อไป 
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3.5 ทําแปลงทดสอบ เป็นขัน้ตอนที่นักวิจัยจะรับผิดชอบในส่วนของการวางแผนทางวิชาการใน
สิ่งทดสอบจากมุมมองของเกษตรกรที่ได้คัดเลือกมาข้างต้น เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือพร้อมมีการรวบรวมข้อมูล
สภาพทางกายภาพของพื้นที่ดําเนินการด้วย 

3.6 การประเมินผลแปลงทดสอบ  
ในการประเมินผลจะต้องให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วน
ในการประเมิน จึงใช้เทคนิคประเมินความชอบ และ
การจัดลําดับความชอบโดยใช้การลงคะแนนทีละ
คน และนับจํานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม ระบุ
เหตุผลที่ชอบโดยใช้ Card method ถ้าเกษตรกรมี
จํานวนน้อยให้ใช้วิธีการยกมือแล้วนับจํานวนในแต่
ละวิธีการและระบุเหตุผลที่ชอบในแบบสอบถาม และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Strength Weak Opportunity 
Threat (SWOT) เพื่อให้ทราบแนวความคิดเห็นของเกษตรกรต่อวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.7 การขยายผลในระดับหมู่บ้านและจังหวัด เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยจะต้องให้เกษตรกร
คัดเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเองจาก
แปลงทดสอบแล้วเกษตรกรนําวิธีการไปปฏิบัติในพื้นที่ 
เมื่อเกษตรกรในพื้นที่ เกิดการยอมรับแล้ว การนํา
เกษตรกรจากพื้นที่อ่ืนๆ  มาเยี่ยมชมแปลงจะสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั 
มีการนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น ซึ่ง
นักวิจัยของโครงการจะมีส่วนสนับสนุนทําให้มีโอกาส 

                                          ขยายผลในระดับจังหวัดต่อไป 
3.8 การติดตามผลหลังโครงการสิ้นสุดควรมีการติดตามผลการนําวิธีการที่เกษตรกรยอมรับ 

นําไปปฏิบัติในพื้นที่และให้การสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งมีการขยายผลการดําเนินงานระหว่างเกษตรกรใน
พ้ืนที่ต่างๆ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อาจมีการปรับวิธีการใหม่ๆ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพ
ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ย่ิงขึ้น 
บทสรุปฝากไว้จากสัมมนา 

จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ 
วิทยากรผู้เสวนายังได้กล่าวถึงประสบการณ์วิจัยแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วมไว้อีกหลายประการ ซึ่งพอสรุป
คําพูดเป็นข้อคิดแนวทางการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
อาทิ “การวิจัยแบบมีส่วนรว่มนี้อาจจะดูยุ่งยากหรือ
เหนื่อยในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อดําเนินการได้แล้ว ก็จะ
สบายในช่วงหลัง” “งานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
จะรู้สึกภูมิใจ ดีใจที่ชาวบ้านเกษตรกรยอมรับใน
ผลการวิจัย และนําไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกรเอง” “งบประมาณที่จะใช้เพื่องานส่งเสริมขยาย
ผลการวิจัยอาจใช้นอ้ยลง เพราะเกษตรกรจะบอกเล่าขยายผลกันเองในชุมชนหรือต่างชุมชน” แต่มีบางคําบอก
เล่าที่ ผชช.สุภา  บริกัปปกุล ได้พูดฝากไว้อย่างน่าคิดและประทับใจผู้ฟัง โดยเฉพาะผมเอง ซึ่งมิใช่นกัวิชาการ
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ด้านการวิจัยโดยตรง เช่น การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เมื่อร่วมดําเนินการแล้วมีประโยชน์หรือไม่? เกษตรกรได้
ประโยชน์อะไร? ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้หรือไม่? เกษตรกรมองเห็นถึงปัญหาด้วยตนเอง มิใช่ผู้วิจัยกําหนด
ปัญหาให้เกษตรกรเอง และที่น่าสนใจยิ่งนัก...ลองทบทวนถามตนเองว่างานวิจัยใดบ้างที่นําไปใช้ก่อนเกษียณ
หรือทํางานวิจัยพ้ืนฐานมาจนอายุ 60 ปี แลว้ยังไม่นําไปใช้ประโยชน์ใดเลย! 

วันนี้ คงเป็นเพียงบทสรุปหนึ่งที่เป็นแนวทางแห่งความคิดและแนวทางการปฏิบัติที่มุ่งหวัง
ต้ังใจให้นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินเป็นนักวิชาการที่ทรงความรู้ เป็นข้าราชการมืออาชีพ ที่ทุ่มเทอุทิศตน
เพื่อองค์กร และพี่น้องเกษตรกรได้เกิดประโยชน์สุขโดยทั่วกัน 

 
 

กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 


