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บทน า  
คณะเภสัชศำสตร์ได้ก ำหนดขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำคณะ    

เภสัชศำสตร์ในกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำอย่ำงชัดเจน ตำมพันธกิจในกำรผลิตบัณฑิต
ทำงเภสัฃศำสตร์ที่มีควำมรู้ ทักษะ และมีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพเภสัชกรรม ตลอดจนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
และสร้ำงงำนวิจัยให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล ในปีกำรศึกษำ 2558 คณะเภสัชศำสตร์จึงได้ก ำหนดหัวข้อในกำร
จัดกำรควำมรู้ 2 หัวข้อ ส ำหรับพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต คือเรื่อง แนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่
ปรึกษำ และส ำหรับพันธกิจด้ำนกำรวิจัย คือเรื่อง กำรพัฒนำผลงำนวิจัยของอำจำรย์ 
 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
ในปีกำรศึกษำ 2557 แม้ว่ำผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ใน

องค์ประกอบ  ที่ 2 กำรวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แต่มีประเด็นที่ควรพัฒนำ ได้แก่ ผลงำนทำงวิชำกำร
ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยของคณะฯ ทำงคณะเภสัชศำสตร์จึงได้
เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ในหัวข้อนี้ เพื่ออภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมเห็น และรวบรวมองค์ควำมรู้
ในกำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร เพ่ือให้ทำงคณะฯ มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ต่อไป 
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แผนการจัดการความรู้ 
แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ขอบเขต KM : การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะเภสัชศาสตร์สามารถจัดการความรู้ด้านการท าวิจัยของอาจารย์ได้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เคยผลิตผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 คน น าความรู้ด้านการท าวิจัยมาใช้ในการผลิตผลงานวิจัยได้ ภายในปีการศึกษา 2558 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู ้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะเภสัชศำสตร์ และกำรประชุมคณำจำรย์เพื่อร่วม
ก ำหนดประเด็นควำมรู้ทีส่อดคล้องกับกำรวิจัยของอำจำรย ์

 
30 

มี.ค. 2559 

 
บุคลำกรในคณะเภสัชศำสตร์มสี่วนร่วมในกำรก ำหนด
ประเด็นควำมรู้ทีส่อดคล้องกับกำรวิจัยของอำจำรย ์

 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
80 ของบุคลำกร 

 
- 

 
คณบด ี
คณะเภสัชศำสตร ์

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
     2.1 มีกำรแสวงหำควำมรู้จำกอำจำรย์ภำยในคณะที่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยเพื่อจัดท ำ 
- ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวจิัย คณะเภสัชศำสตร์ 
- กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในคณะเภสัชศำสตร์ เพื่อหำ
แนวทำงในกำรผลิตผลงำนวิจยั 
     2.2 มีกำรแสวงหำควำมรู้จำกวิทยำกรภำยนอก  
ผศ.ดร.ภญ. รัตนำภรณ์ อำวิพันธ์ คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่บรรยำยเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ  
กำรพัฒนำงำนวิจัยชุมชน 

 
23 - 27 

พ.ค. 2559 
 

 
 
13 - 17 

มิ.ย. 2559 

 
2.1 อำจำรย์ภำยในคณะที่มีประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย
เป็นผู้น ำในกำรจัดท ำองค์ควำมรู ้
 
 
 
2.2 วิทยำกรภำยนอกที่มีประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย 
บรรยำยเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ กำรพัฒนำงำนวิจัย
ชุมชน 

 
2.1 อย่ำงน้อย 2 คน 
ขึ้นไป 
 
 
2.2 อย่ำงน้อย 1 คน 

 
2,000 บำท 

 
คณะกรรมกำร
วิจัย คณะเภสัช
ศำสตร ์

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
     3.1 มีกำรจัดท ำ 
- ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวจิัย คณะเภสัชศำสตร์ 
- กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในคณะเภสัชศำสตร์ เพื่อหำ

 
13 - 17 

มิ.ย. 2559 

 
เอกสำร 
- ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวจิัยคณะเภสัชศำสตร ์
- กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในคณะเภสัชศำสตร์ เพื่อหำ

 
ครบถ้วนตำม
ประเด็นที่ก ำหนด 

 
- 

 
คณะกรรมกำร
วิจัย คณะเภสัช
ศำสตร ์
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ขอบเขต KM : การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะเภสัชศาสตร์สามารถจัดการความรู้ด้านการท าวิจัยของอาจารย์ได้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เคยผลิตผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 คน น าความรู้ด้านการท าวิจัยมาใช้ในการผลิตผลงานวิจัยได้ ภายในปีการศึกษา 2558 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทำงในกำรผลิตผลงำนวิจยั 
     3.2 คณำจำรย์กลุ่มวิชำบริบำลเภสัชกรรม กลุ่มวิชำ
เภสัชกรรมสังคม และกลุ่มวิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ ร่วม
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมเห็น และรวบรวมองค์ควำมรู้ใน
กำรพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยชุมชน 

แนวทำงในกำรผลิตผลงำนวิจยั 
- แนวปฏิบัติในกำรวิจัยชุมชนคณะเภสัชศำสตร ์  

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
     คณะกรรมกำรวิจัย คณะเภสชัศำสตร์ เป็นผู้พิจำรณำ
เนื้อหำ และควำมถูกต้อง เพื่อจัดท ำเป็นเอกสำร 
     - ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยคณะเภสัชศำสตร ์
     - กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในคณะเภสัชศำสตร์ เพื่อหำ
แนวทำงในกำรผลิตผลงำนวิจยั 
     - แนวปฏิบัติในกำรวิจัยชุมชนคณะเภสัชศำสตร ์  

 
13 - 17 

มิ.ย. 2559 

 
เล่มองค์ควำมรู ้ประกอบด้วย 
- ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวจิัยคณะเภสัชศำสตร ์
- กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในคณะเภสัชศำสตร์ เพื่อหำ
แนวทำงในกำรผลิตผลงำนวิจยั 
- แนวปฏิบัติในกำรวิจัยชุมชนคณะเภสัชศำสตร ์  

 
1 เล่ม 

 
- 
 
 
 
 

 
คณะกรรมกำร
วิจัย คณะเภสัช
ศำสตร ์

5 การเข้าถึงความรู้ 
     น ำเล่มองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีของคณะฯ โดย
กำรส่งเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ให้คณำจำรย์ทุกท่ำน และ
น ำไปใส่บนเวปไซด์ของคณะฯ และประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรภำยในคณะรับทรำบ 

 
20 - 24 

มิ.ย. 2559 

 
มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้บนฐำนควำมรู้ของ
มหำวิทยำลยัแจ้งในท่ีประชุมคณะฯ เพื่อให้บุคลำกร
รับทรำบ 

 
ภำยใน 1 สัปดำห์ 
หลังจำกได้เลม่
ควำมรู้ฉบับสมบูรณ ์
 

 
- 

 
คณะกรรมกำร
วิจัย คณะเภสัช
ศำสตร ์

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้      
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ขอบเขต KM : การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะเภสัชศาสตร์สามารถจัดการความรู้ด้านการท าวิจัยของอาจารย์ได้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เคยผลิตผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 คน น าความรู้ด้านการท าวิจัยมาใช้ในการผลิตผลงานวิจัยได้ ภายในปีการศึกษา 2558 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ำยในคณะเภสัชศำสตร ์
 

1 - 9 
ก.ค. 2559 

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภำยในคณะเภสัชศำสตร ์
 

อย่ำงน้อย 1 ครั้ง - คณะกรรมกำร
วิจัย คณะเภสัช
ศำสตร ์

7 การเรียนรู้ 
     อำจำรย์น ำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยไปใช้ในกำรท ำวิจัย 

 
ภำยในปี
กำรศึกษำ 

2558 

 
จ ำนวนอำจำรย์คณะเภสัชศำสตรซ์ึ่งเป็นนักวิจัยหน้ำ
ใหม่ ท่ีจัดท ำโครงรำ่งงำนวิจัยเสรจ็สิ้น 

 
อย่ำงน้อย 1 คน 

 
- 

 
คณะกรรมกำร
วิจัย คณะเภสัช
ศำสตร ์
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558 

คณบดีคณะเภสัชศำสตร์      ประธำนกรรมกำร 
 รองคณบดีฝ่ำยบริหำร      กรรมกำร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย    กรรมกำร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ  กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเคมีเภสัชและยำจำกธรรมชำติ   กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำบริบำลเภสัชกรรม     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเภสัชกรรมสังคม     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชพี     กรรมกำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 ประเด็นที่ 1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการผลิตผลงานวิจัย 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรวิจัย คณะเภสัชศำสตร์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเครำะห์

สถำนกำรณ์กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์และบุคลำกรของคณะเภสัชศำสตร์ ในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

พบว่ำ มีจ ำนวนนักวิจัยหน้ำใหม่ และมีกำรผลิตงำนวิจัยในแต่ละปีน้อยกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ท ำให้

งบประมำณกำรวิจัยของคณะโดยรวมน้อยกว่ำที่ควรเป็น นอกจำกนี้พบว่ำคณำจำรย์ภำยในคณะเข้ำสู่

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรช้ำกว่ำก ำหนด เนื่องจำกยังไม่มีผลงำนวิจัย จึงได้มีกำรทบทวนระบบและกลไก

กำรพัฒนำงำนวิจัย ของคณะเภสัชศำสตร์ และจัดท ำระบบระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย คณะเภสัชศำสตร์ 

สรุปประเด็น 
1. ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยใช้เงินอุดหนุนกำรวิจัย

จำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยพำยัพ  
 

 
 
 
 
 

คณาจารย์ที่ประสงค์ท างานวิจัย 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการผลิตผลงานวิจัย 
ปัจจัยกระตุ้นในการท าวิจัย 
1. กำรเข้ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ซึ่งจะท ำให้คณำจำรย์ได้รับค่ำตอบแทนของต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
2. กำรเข้ำบรรจุเป็นคณำจำรย์หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยพำยัพในระบบบัญชี 3 ซึ่งจะ

ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่สูงขึ้น แต่มีเง่ือนไขที่จะต้องผลิตผลวิจัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. เงื่อนไขในสัญญำจ้ำงระบุให้คณำจำรย์และบุคลำกรต้องผลิตผลงำนวิจัย 
4. ทุนวิจัยของมหำวิทยำลัยมีจ ำนวนเพียงพอและมีวงเงินสูงที่กระตุ้นให้ผู้สนใจสำมำรถท ำ

กำรวิจัยแล้วเสร็จได้โดยไม่ต้องแสวงหำเงินวิจัยจำกแหล่งทุนอื่นก็ได้ 
อุปสรรคที่พบ 
1. คณำจำรย์ภำยในคณะมีภำระงำนสอนที่มำกเกินไป จนไม่สำมำรถปลีกเวลำมำท ำวิจัยได้ 
2. จ ำนวนบุคลำกรภำยในคณะไม่เพียงพอ รวมถึงบุคลำกรสนับสนุน ท ำให้คณำจำรย์ต้อง

ท ำงำนต่ำงๆด้วยตนเอง 
3. คณำจำรย์หลำยท่ำนไม่ทรำบข้อมูลว่ำมีแหล่งทุนที่ใดบ้ำงทั้งแหล่งทุนภำยในและภำยนอก

มหำวิยำลัย 
4. คณำจำรย์ใหม่หลำยยังไม่ทรำบว่ำจะเริ่มต้นท ำกำรวิจัยในเรื่องใด และยังไม่มีเครือข่ำยกำร

วิจัยกับหน่วยงำนวิชำกำรอ่ืน  
5. มหำวิทยำลัยพำยัพยังไม่มี Ethic committee ท ำให้กำรผลิตผลงำนวิชำกำรยังไม่ครบ

องค์ประกอบ คือสำมำรถท ำวิจัยได้ แต่อำจติดปัญหำกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับ 
6. บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนของส ำนักวิจัย มหำวิทยำลัยพำยัพ ยังไม่มีประสบกำรณ์ ท ำให้มี

ปัญหำเมื่อต้องกำรขอรับงบประมำณสนับสนุน 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ 

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

ส านักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 
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แนวทางการแก้ไข 
1. เพ่ือลดปัญหำภำระงำนสอนที่มำกเกินไปของคณำจำรย์ อำจแก้ปัญหำโดยกำรรวมกลุ่มท ำ

วิจัยร่วมกัน โดยมีอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์เป็นหัวหน้ำโครงกำรก่อนในระยะแรก เมื่อมีกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ท ำวิจัยแล้ว จึงสลับกันเป็นหัวหน้ำโครงกำร 

2. มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงภำยในคณะ โดยอำจแบ่งตำมกลุ่มวิชำหลักๆ และมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรท ำวิจัยในแต่ละภำคกำรศึกษำหรือแต่ละเดือน โดยอำจจัดเป็นกิจกรรมแบบ research 
lunch 

3. กำรสร้ำงแรงจูงใจภำยในคณะ เช่น ให้งบประมำณสนับสนุนเบื้องต้นจำกคณะฯ กรณีของ
สำรเคมีในกำรท ำวิจัย เป็นต้น  

4. กำรค ำนวณภำระงำนของแต่ละกลุ่มวิชำฯ แล้วกระตุ้นให้เกิดกำรท ำวิจัย เนื่องจำกกำรท ำ
วิจัยมีกำรคิดภำระงำนค่อนข้ำงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกำรคิดภำระงำนสอน 

5. กำรจัดท ำกลุ่มเมล์ ของคณะกรรมกำรวิจัย โดยแยกจำกเมล์ academic เพ่ือเป็นช่องทำง
ในกำรสื่อสำรด้ำนกำรวิจัย เช่น กำรแจ้งแหล่งทุนวิจัย หรือ journal ต่ำงๆ โดยอำจใช้ระบบ google 
drive/drop box 

 ประเด็นที่ 2 การบริการวิชาการและงานวิจัยในชุมชน 
สืบเนื่องจำกคณะกรรมกำรวิจัย คณะเภสัชศำสตร์มหำวิทยำลัยพำยัพมุ่งหมำยที่จะให้

คณำจำรย์และบุคลำกรภำยในคณะผลิตผลงำนวิจัยเพิ่มมำกข้ึนซึ่งเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของ
คณำจำรย์และบุคลำกร เมื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรท ำวิจัยภำยในคณะที่ผ่ำนมำ พบว่ำยังมีปริมำณ
กำรท ำวิจัยน้อยมำก นอกจำกนี้จ ำนวนนักวิจัยหน้ำใหม่ของคณะก็มีจ ำนวนน้อยมำกเช่นกัน ในขณะที่
คณะเภสัชศำสตร์มีผลงำนกำรท ำบริกำรวิชำกำรกับชุมชนที่แวดล้อมมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่องแต่ยัง
ไม่เคยมีกำรพัฒนำขึ้นเป็นกำรวิจัยเลยเพื่อสร้ำงบรรยำกำศท่ีเหมำะสมให้แก่คณำจำรย์ที่ต้องกำร
ท ำงำนวิจัยในชุมชนแต่ยังไม่มีประสบกำรณ์และยังไม่รู้ว่ำจะเริ่มต้นอย่ำงไร คณะกรรมกำรวิจัยจึงได้
เรียนเชิญ ผศ.ดร.ภญ. รัตนำภรณ์ อำวิพันธ์ อำจำรย์ประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ผู้มีประสบกำรณ์คร่ ำหวอดกับกำรท ำบริกำรวิชำกำรและกำรท ำวิจัยในชุมชน มำเป็นวิทยำกรภำยใน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และกระตุ้นให้คณำจำรย์ภำยในคณะที่สนใจสำมำรถเริ่มต้นพัฒนำงำน
บริกำรวิชำกำรให้เป็นงำนวิจัยในชุมชนได้ 

จำกประสบกำรณ์วิทยำกรในกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และกำรท ำงำนของวิทยำกร 
เนื่องจำกมีควำมสนใจในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ได้มีควำมรู้จักชุมชนแต่มีควำมชอบและรักที่จะ
เรียนรู้ชุมชนเพ่ือที่จะช่วยเหลือในงำนคุ้มครองผู้บริโภค และโดยส่วนตัวเองก็ได้เรียนรู้จำกชุมชนด้วย  

เมื่อมีประสบกำรณ์และควำมสัมพันธ์กับชุมชนเพียงพอ ก็พำนักศึกษำออกไปลงชุมชนเริ่ม
จำกกำรพูดคุยก่อน แล้วบูรณำกำรเข้ำกับวิชำที่เปิดเป็นตัวเลือกที่เป็นปฏิบัติกำร เริ่มจำกชุมชนที่เป็น
ชนเผ่ำ นักศึกษำได้เรียนรู้วิธีคิดในลักษณะเฉพำะของชุมชนต่ำงๆ ที่เป็นพ้ืนฐำนเช่น วิธีคิด กำรด ำเนิน
ชีวิต ซึ่งสะท้อนไปยังกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสุขภำพ กิจกรรมที่พำนักศึกษำไปลงชุมชนท ำให้นักศึกษำ
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เห็นทั้งคุณค่ำในตัวเอง และคุณค่ำของชุมชน ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรที่นักศึกษำได้โอกำสที่สำมำรถให้
ควำมรู้ ถำมค ำถำม แสดงควำมคิดเห็น ซึ่งมันไม่สำมำรถสร้ำงสถำนกำรณ์ข้ึนได้ในห้องเรียน นักศึกษำ
ได้เห็นภำพในสถำนกำรณ์จริง และเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จำกนั้นก็พบปัญหำว่ำเภสัชกรปฐมภูมิเองที่ยังไม่มีควำมเข้ำใจชุมชน จึงมีโครงกำรเพ่ือให้
ควำมรู้เภสัชกรปฐมภูมิที่ท ำงำนจริงๆในชุมชน และเป็นพ่ีเภสัชกรที่คอยดูแลนักศึกษำที่ไปฝึกงำน ท ำ
ให้เกิดกำรพัฒนำเครือข่ำยเภสัชกรปฐมภูมิที่ครบวงจร ตั้งแต่นักศึกษำไปถึงเภสัชกรที่ท ำงำนในชุมชน 
 วิทยำกรได้ให้แนวคิดว่ำลักษณะกำรเรียนกำรสอนทำงเภสัชศำสตร์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนใน
ห้องเรียน กำรบริกำรวิชำกำรจึงอยู่ในรูปของโครงกำรกำรให้บริกำรชุมชนเป็นครั้งครำวโดยคณำจำรย์
ในลักษณะที่ปรึกษำโครงกำรต่ำงๆ 

กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำรจะต้องปรับตำมบริบทหรือปัญหำของ
พ้ืนที่เป็นหลัก นักศึกษำต้องมีกระบวนกำรกำรเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจชุมชนและสำมำรถ
เชื่อมโยงปัจจัยต่ำงๆ อำจำรย์ผู้สอนต้องมีกำรปรับกระบวนคิด วิธีกำรแนะน ำ และฝึกฝนมุมมองใน
กำรเป็นผู้กระตุ้นมำกกว่ำผู้ตัดสิน ซ่ึงในส่วนนี้ต้องใช้เครือข่ำยนักวิชำกำรอิสระ และผู้มีประสพกำรณ์
ในพ้ืนที่ได้แก่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข มำแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักศึกษำร่วมกับอำจำรย์เพ่ือให้เกิดกำร
ปรับมุมมองในส่วนของอำจำรย์ด้วย 

สรุปประเด็น 
1. สิ่งท่ีส าคัญ/ปัจจัยของความส าเร็จ ของงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คือ   
1.1 เครือข่ำย (ตั้งแต่กำรเรียนกำรสอน) เนื่องจำกงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนไม่

สำมำรถท ำเพียงคนเดียว หรือวิชำชีพเดียวได้ ได้แก่ เครือข่ำยกำรท ำงำนทั้งเภสัชกรด้วยกันเอง และ
วิชำชีพอ่ืน เช่น พยำบำล แพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ และเครือข่ำยของชุมชนตั้งแต่ระดับหัวหน้ำ ถึง
ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งน ำไปสู่กำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 

 ในมมุมองของชุมชนเองก็ทรำบว่ำชุมชนต้องมีเครือข่ำย ดังนั้นงำนบริกำรวิชำกำรและ
งำนวิจัยชุมชนเภสัชกรจะไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้เรำได้เรียนรู้ชุมชน และให้ชุมชนมีควำมรู้
เพ่ิมข้ึน 

1.2 องค์ควำมรู้ เช่น กำรให้ควำมรู้แก่ อสม. โดยกำรสอบถำมควำมต้องกำรของชุมชนก่อน 
แล้วค่อยสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมให้ชุมชน  

งำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเวลำเล็กๆ ที่เภสัชกรเข้ำไปใน
ชุมชน ซึ่งหลังจำกท่ีเภสัชกรเสร็จสิ้นงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนแล้วอำจไม่ยั่งยืน หรือ
เปลี่ยนแปลงไป งำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนที่ให้ลงในชุมชนจะถำวรคือองค์ควำมรู้นั้นต้อง
ลงตัวพอดีเข้ำกับสภำพแวดล้อมของชุมชนที่สุด 

1.3 กำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้ชุมชนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับเภสัชกรผู้ให้บริกำรวิชำกำรหรือ
งำนวิจัย เช่น ยั่งยืนด้วย อสม. ยั่งยืนด้วยระบบของชุมชนที่ขึ้นกับ CUP  

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการควรมีวัตถุประสงค์เพื่อ   
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2.1 ให้นักศึกษำมีทัศนคติท่ีดีต่อชุมชน และกำรท ำงำนในชุมชน 
2.2 นักศึกษำสำมำรถศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจชุมชน และศักยภำพของชุมชน 
2.3 นักศึกษำเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ทำงสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำของคนในชุมชน อย่ำง

องค์รวม 
2.4 นักศึกษำสำมำรถประมวลควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ทำงเภสัชศำสตร์ เพ่ือใช้ใน

กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรดูแลสุขภำพ ร่วมกับชุมชน บนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 

แนวทำงกำรสอนนักศึกษำในเรื่องกำรลงชุมชนเริ่มแรกโจทย์ของงำนบริกำรวิชำกำรและ
งำนวิจัยชุมชนจะยังไม่ชัดตั้งแต่ก่อนลงชุมชนเหมือนกับกำรท ำโจทย์ทำงคลินิก แต่ต้องให้นักศึกษำได้
พบปัญหำด้วยตนเอง และทุกครั้งหลังลงชุมชนต้องมีกำรถอดบทเรียนถึงแม้กำรลงชุมชนอำจำรย์อำจ
มองว่ำนักศึกษำท ำได้ไม่ดีแต่กำรถอดบทเรียนจะรู้ถึงผลลัพท์ได้มำก 

3. งานวิจัยในชุมชนสามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น Survey Qualitative และ
Participatory Action Research 

 ประเด็นที่ 3 องค์ความรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
วิทยำกรแนะน ำว่ำกำรวิจัยชุมชนเภสัชกรควรมีบทบำทเป็นเป็นผู้สนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้คน

ในชุมชนเป็นนักวิจัยด้วยตนเอง ท ำให้เป็นโจทย์วิจัยของชุมชนไม่ใช่โจทย์วิจัยของคนภำยนอก ซึ่ง
อำจจะใช้เวลำนำนในกำรท ำวิจัยและท ำยำกแต่จะยั่งยืนในชุมชน  

คณำจำรย์ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นว่ำกำรวิจัยชุมชนมีปัญหำ และอุปสรรคมำกมำย ซึ่ง
ท ำให้กำรวิจัยชุมชน ของคณะเภสัชศำสตร์ยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ เช่น 

- ประชำชนแต่ละชุมชนมีควำมแตกต่ำงกันตำมปัจจัยต่ำงๆ เช่น ภูมิภำค แต่ละภูมิภำค
ประชำชนจะมีนิสัยต่ำงกัน คนภำคอีสำนจะกระตือรือร้น คนภำคเหนือใจเย็น ชุมชนเมือง และชุมชน
ชนบทกำรให้ควำมร่วมมือ และควำมกระตือรือร้นก็ต่ำงกัน 

- ประชำชนแต่ละชุมชนให้ควำมร่วมมือมำกน้อยแตกต่ำงกัน เช่น กำรร่วมกันกิจกรรมต่ำงๆ 
เมื่อถึงก ำหนดเวลำอำจจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนกำรณ์ที่วำงไว้ 

- ทัศนคติของประชำชนในชุมชนที่มีต่อกำรที่เภสัชกรลงไปบริกำรวิชำกำร หรือกำรวิจัย 
ร่วมกับชุมชน 

- อำจำรย์ในคณะเภสัชศำสตร์ไม่มีประสบกำรณ์ท ำงำนร่วมกับอำจำรย์คณะอ่ืนใน
มหำวิทยำลัยพำยัพ เนื่องจำกไม่มีกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน  
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สรุปประเด็น 
1. การวิจัยชุมชน ควรใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR : 

Participatory Action Research) ซึ่งจำกกำรค้นคว้ำเพ่ิมเติมมีผู้ได้ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 
เป็นกำรวิจัยที่ผสมผสำนกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับกำรวิจัยเชิง

ปฏิบัติกำร (Action Research) รวมทั้งวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Quanlitative Research) เข้ำ
ด้วยกัน เพื่อได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัย ชุมชนและ
แกนน ำชำวบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ ร่วมตรวจสอบ
และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
(People-Centered Development) และแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ (Problem-Learning 
Process) 

  กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
1. ประชำกรผู้ท ำกำรวิจัย ได้เปลี่ยนจำกผู้วิจัยภำยนอก โดยให้ประชำชนในชุมชนได้มีโอกำส

เข้ำมำ เป็นนักวิจัยร่วมกันในกำรร่วมคิด วำงแผนและตัดสินใจในกำรวิจัย  
2. ขอบเขตของกำรมีส่วนร่วม จำกเดิมที่กำรมสี่วนร่วมจะอยู่ในวงจ ำกัดเพียงบำงขั้นตอนมำสู่

กำรมี ส่วนร่วมตลอดกระบวนกำรกำรวิจัย ตั้งแต่กำรศึกษำชุมชน วิเครำะห์ปัญหำ วำงแผน ลงมือ
ปฏิบัติ และ ติดตำมประเมินผล  

3. กำรเป็นประชำธิปไตย หลักของควำมเป็นประชำธิปไตยจะเพ่ิมมำกขึ้นใน PAR เนื่องจำก
กำรมีส่วน ร่วมของประชำชนในชุมชนก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่มำจำกชุมชนเอง ลดกำรพ่ึงพิงจำกสังคม
ภำยนอก ให้ประชำชนตัดสินใจร่มกัน ชำวบ้ำนเป็นศูนย์กลำง ก่อให้เกิดกำรพ่ึงตนเองได้ในที่สุด  

4. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เนื่องจำกเป็นกำรผสมผสำนควำมรู้ของนักวิชำกำรกับควำมรู้พื้นบ้ำน 
ให้เกิดควำมรู้ใหม่ ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน และกำรผสมผสำนควำมรู้จำกทฤษฎีและกำรปฏิบัติเข้ำ
ด้วยกัน  

5. ควำมรู้ที่ประชำชนได้รับ PAR เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ใช่กำรเข้ำใจเพียงอย่ำงเดียวดังกำรวิจัยที่
ผ่ำนมำ หำกแต่ต้องลงมือกระท ำให้ควำมเข้ำใจที่เป็นนำมธรรมออกมำสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ
พัฒนำควำมรู้ ที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่อง  

6. กำรวิจัยน ำไปสู่กำรพัฒนำ PAR เป็นกำรวิจัยที่น ำไปสู่กำรพัฒนำทั้งวิธีกำรวิจัยและกำร
พัฒนำมนุษย์  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
1. ชำวบ้ำน ประชำชน จะตื่นตัว ได้รับกำรศึกษำมำกขึ้น สำมำรถคิดและวิเครำะห์เหตุกำรณ์

ต่ำงๆได้ อย่ำงถูกต้อง  
2. ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำ กำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ มีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง

และเป็นธรรม รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรที่ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  
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3. ผู้วิจัยและนักพัฒนำจะได้เรียนรู้จำกชุมชน ได้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 
อัน ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจชุมชนได้ดีขึ้น และเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้จริง 

2. เทคนิคในงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พายัพ 

- ในกำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชน อำจำรย์ต้องทรำบว่ำควรติดต่อ
ประสำนงำนกับบุคคลใดในชุมชนเพ่ือให้งำนประสบผลส ำเร็จ 

- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชน อำจำรย์ต้องรับ
เป็นควำมรับผิดชอบของตนเองก่อน 

- กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนแบบสหสำขำวิชำชีพควรเริ่มต้นฝึกปฏิบัติ
ตั้งแต่กำรเรียนในมหำวิทยำลัย ดีกว่ำกำรเริ่มต้นเมื่อถึงเวลำท ำงำน 

  - กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนแบบสหสำขำวิชำชีพทุกฝ่ำยต้องเข้ำใจ 
ธรรมชำติกำรเรียนกำรสอนของกันและกัน เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนให้กำรบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย 
ชุมชนเหมำะสมส ำหรับทุกสำขำวิชำชีพ 
 - กำรเริ่มท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนภำยในคณะฯ ควรให้อำจำรย์ที่เคยมี 
ประสบกำรณ์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำกชุมชนต่ำงๆ เพื่อเลือกพ้ืนที่ชุมชนที่เหมำะสม จำกนั้นแนะน ำให้ 
อำจำรย์ที่ยังไม่เคยมีประสบกำรณ์เริ่มท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยตำมควำมสนใจของแต่ละ 
บุคคล เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้จำกงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยอย่ำงสนุกสนำน 
 - กำรศึกษำชุมชนจะท ำให้อำจำรย์ทรำบปัญหำของชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรวิจัยชุมชนได้ 

- กำรท ำวิจัยชุมชนสำมำรถน ำมำใช้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ 
 - เภสัชกรทุกสำยอำชีพ และทุกควำมเชี่ยวชำญสำมำรถท ำกำรวิจัยชุมชนได้ เช่น ระบำด 
วิทยำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค บริบำลเภสัชกรรม และสมุนไพร  
 - กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ำย อำจำรย์ต้องมีควำมตั้งใจและมี 
วัตถุประสงค์เริ่มต้นเพ่ือประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
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สรุปความรู้ที่ได้ 
1. ระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยใช้เงินอุดหนุนกำรวิจัย

จำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยพำยัพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการผลิตผลงานวิจัย 
ปัจจัยกระตุ้นในการท าวิจัย 
1. กำรเข้ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ซึ่งจะท ำให้คณำจำรย์ได้รับค่ำตอบแทนของต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
2. กำรเข้ำบรรจุเป็นคณำจำรย์หรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยพำยัพในระบบบัญชี 3 ซึ่งจะ

ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่สูงขึ้น แต่มีเง่ือนไขที่จะต้องผลิตผลวิจัยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. เงื่อนไขในสัญญำจ้ำงระบุให้คณำจำรย์และบุคลำกรต้องผลิตผลงำนวิจัย 
4. ทุนวิจัยของมหำวิทยำลัยมีจ ำนวนเพียงพอและมีวงเงินสูงที่กระตุ้นให้ผู้สนใจสำมำรถท ำ

กำรวิจัยแล้วเสร็จได้โดยไม่ต้องแสวงหำเงินวิจัยจำกแหล่งทุนอื่นก็ได้ 
อุปสรรคที่พบ 
1. คณำจำรย์ภำยในคณะมีภำระงำนสอนที่มำกเกินไป จนไม่สำมำรถปลีกเวลำมำท ำวิจัยได้ 
2. จ ำนวนบุคลำกรภำยในคณะไม่เพียงพอ รวมถึงบุคลำกรสนับสนุน ท ำให้คณำจำรย์ต้อง

ท ำงำนต่ำงๆด้วยตนเอง 

คณาจารย์ที่ประสงค์ท างานวิจัย 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ 

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

ส านักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 
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3. คณำจำรย์หลำยท่ำนไม่ทรำบข้อมูลว่ำมีแหล่งทุนที่ใดบ้ำงทั้งแหล่งทุนภำยในและภำยนอก
มหำวิยำลัย 

4. คณำจำรย์ใหม่หลำยยังไม่ทรำบว่ำจะเริ่มต้นท ำกำรวิจัยในเรื่องใด และยังไม่มีเครือข่ำยกำร
วิจัยกับหน่วยงำนวิชำกำรอ่ืน  

5. มหำวิทยำลัยพำยัพยังไม่มี Ethic committee ท ำให้กำรผลิตผลงำนวิชำกำรยังไม่ครบ
องค์ประกอบ คือสำมำรถท ำวิจัยได้ แต่อำจติดปัญหำกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับ 

6. บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนของส ำนักวิจัย มหำวิทยำลัยพำยัพ ยังไม่มีประสบกำรณ์ ท ำให้มี
ปัญหำเมื่อต้องกำรขอรับงบประมำณสนับสนุน 

แนวทางการแก้ไข 
1. เพ่ือลดปัญหำภำระงำนสอนที่มำกเกินไปของคณำจำรย์ อำจแก้ปัญหำโดยกำรรวมกลุ่มท ำ

วิจัยร่วมกัน โดยมีอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์เป็นหัวหน้ำโครงกำรก่อนในระยะแรก เมื่อมีกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ท ำวิจัยแล้ว จึงสลับกันเป็นหัวหน้ำโครงกำร 

2. มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงภำยในคณะ โดยอำจแบ่งตำมกลุ่มวิชำหลักๆ และมีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรท ำวิจัยในแต่ละภำคกำรศึกษำหรือแต่ละเดือน โดยอำจจัดเป็นกิจกรรมแบบ research 
lunch 

3. กำรสร้ำงแรงจูงใจภำยในคณะ เช่น ให้งบประมำณสนับสนุนเบื้องต้นจำกคณะฯ กรณีของ
สำรเคมีในกำรท ำวิจัย เป็นต้น  

4. กำรค ำนวณภำระงำนของแต่ละกลุ่มวิชำฯ แล้วกระตุ้นให้เกิดกำรท ำวิจัย เนื่องจำกกำรท ำ
วิจัยมีกำรคิดภำระงำนค่อนข้ำงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกำรคิดภำระงำนสอน 

5. กำรจัดท ำกลุ่มเมล์ ของคณะกรรมกำรวิจัย โดยแยกจำกเมล์ academic เพ่ือเป็นช่องทำง
ในกำรสื่อสำรด้ำนกำรวิจัย เช่น กำรแจ้งแหล่งทุนวิจัย หรือ journal ต่ำงๆ โดยอำจใช้ระบบ google 
drive/drop box 

3. แนวทางงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
3.1 สิ่งที่ส าคัญ/ปัจจัยของความส าเร็จ ของงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คือ   
3.1.1 เครือข่ำย (ตั้งแต่กำรเรียนกำรสอน) เนื่องจำกงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนไม่

สำมำรถท ำเพียงคนเดียว หรือวิชำชีพเดียวได้ ได้แก่ เครือข่ำยกำรท ำงำนทั้งเภสัชกรด้วยกันเอง และ
วิชำชีพอ่ืน เช่น พยำบำล แพทย์ เทคนิคกำรแพทย์ และเครือข่ำยของชุมชนตั้งแต่ระดับหัวหน้ำ ถึง
ระดับปฏิบัติกำร ซึ่งน ำไปสู่กำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ 

 ในมมุมองของชุมชนเองก็ทรำบว่ำชุมชนต้องมีเครือข่ำย ดังนั้นงำนบริกำรวิชำกำรและ
งำนวิจัยชุมชนเภสัชกรจะไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้เรำได้เรียนรู้ชุมชน และให้ชุมชนมีควำมรู้
เพ่ิมข้ึน 

3.1.2 องค์ควำมรู้ เช่น กำรให้ควำมรู้แก่ อสม. โดยกำรสอบถำมควำมต้องกำรของชุมชนก่อน 
แล้วค่อยสร้ำงองค์ควำมรู้ที่เหมำะสมให้ชุมชน  
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งำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเวลำเล็กๆ ที่เภสัชกรเข้ำไปใน
ชุมชน ซึ่งหลังจำกท่ีเภสัชกรเสร็จสิ้นงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนแล้วอำจไม่ยั่งยืน หรือ
เปลี่ยนแปลงไป งำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนที่ให้ลงในชุมชนจะถำวรคือองค์ควำมรู้นั้นต้อง
ลงตัวพอดีเขำ้กับสภำพแวดล้อมของชุมชนที่สุด 

3.1.3 กำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้ชุมชนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับเภสัชกรผู้ให้บริกำรวิชำกำรหรือ
งำนวิจัย เช่น ยั่งยืนด้วย อสม. ยั่งยืนด้วยระบบของชุมชนที่ขึ้นกับ CUP  

3.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการควรมีวัตถุประสงค์เพื่อ   
3.2.1 ให้นักศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และกำรท ำงำนในชุมชน 
3.2.2 นักศึกษำสำมำรถศึกษำ และท ำควำมเข้ำใจชุมชน และศักยภำพของชุมชน 
3.2.3 นักศึกษำเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ทำงสุขภำพที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ยำของคนในชุมชน 

อย่ำงองค์รวม 
3.2.4 นักศึกษำสำมำรถประมวลควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ทำงเภสัชศำสตร์ เพ่ือใช้ใน

กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรดูแลสุขภำพ ร่วมกับชุมชน บนพ้ืนฐำนของจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 

แนวทำงกำรสอนนักศึกษำในเรื่องกำรลงชุมชนเริ่มแรกโจทย์ของงำนบริกำรวิชำกำรและ
งำนวิจัยชุมชนจะยังไม่ชัดตั้งแต่ก่อนลงชุมชนเหมือนกับกำรท ำโจทย์ทำงคลินิก แต่ต้องให้นักศึกษำได้
พบปัญหำด้วยตนเอง และทุกครั้งหลังลงชุมชนต้องมีกำรถอดบทเรียนถึงแม้กำรลงชุมชนอำจำรย์อำจ
มองว่ำนักศึกษำท ำได้ไม่ดีแต่กำรถอดบทเรียนจะรู้ถึงผลลัพท์ได้มำก 

3.3 งานวิจัยในชุมชนสามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น Survey Qualitative และ
Participatory Action Research 

3.4 เทคนิคการบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
- ในกำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชน อำจำรย์ต้องทรำบว่ำควรติดต่อ

ประสำนงำนกับบุคคลใดในชุมชนเพ่ือให้งำนประสบผลส ำเร็จ 
- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดในกำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชน อำจำรย์ต้องรับ

เป็นควำมรับผิดชอบของตนเองก่อน 
- กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนแบบสหสำขำวิชำชีพควรเริ่มต้นฝึกปฏิบัติ

ตั้งแต่กำรเรียนในมหำวิทยำลัย ดีกว่ำกำรเริ่มต้นเมื่อถึงเวลำท ำงำน 
  - กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนแบบสหสำขำวิชำชีพทุกฝ่ำยต้องเข้ำใจ 

ธรรมชำติกำรเรียนกำรสอนของกันและกัน เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนให้กำรบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย 
ชุมชนเหมำะสมส ำหรับทุกสำขำวิชำชีพ 
 - กำรเริ่มท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนภำยในคณะฯ ควรให้อำจำรย์ที่เคยมี 
ประสบกำรณ์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจำกชุมชนต่ำงๆ เพื่อเลือกพ้ืนที่ชุมชนที่เหมำะสม จำกนั้นแนะน ำให้ 
อำจำรย์ที่ยังไม่เคยมีประสบกำรณ์เริ่มท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยตำมควำมสนใจของแต่ละ 
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บุคคล เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้จำกงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยอย่ำงสนุกสนำน 
 - กำรศึกษำชุมชนจะท ำให้อำจำรย์ทรำบปัญหำของชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรวิจัยชุมชนได้ 

- กำรท ำวิจัยชุมชนสำมำรถน ำมำใช้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ 
 - เภสัชกรทุกสำยอำชีพ และทุกควำมเชี่ยวชำญสำมำรถท ำกำรวิจัยชุมชนได้ เช่น ระบำด 
วิทยำ กำรคุ้มครองผู้บริโภค บริบำลเภสัชกรรม และสมุนไพร  
 - กำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัยชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ำย อำจำรย์ต้องมีควำมตั้งใจและมี 
วัตถุประสงค์เริ่มต้นเพ่ือประโยชน์ในกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

4. การวิจัยชุมชน ควรใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR : 
Participatory Action Research) ซึ่งจำกกำรค้นคว้ำเพ่ิมเติมมีผู้ได้ให้ควำมหมำยไว้ดังนี้ 

เป็นกำรวิจัยที่ผสมผสำนกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำร (Action Research) รวมทั้งวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Quanlitative Research) เข้ำ
ด้วยกัน เพื่อได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัย ชุมชนและ
แกนน ำชำวบ้ำนมีส่วนร่วมในกำรวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ ร่วมตรวจสอบ
และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
(People-Centered Development) และแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ (Problem-Learning 
Process) 

  กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้  
1. ประชำกรผู้ท ำกำรวิจัย ได้เปลี่ยนจำกผู้วิจัยภำยนอก โดยให้ประชำชนในชุมชนได้มีโอกำส

เข้ำมำ เป็นนักวิจัยร่วมกันในกำรร่วมคิด วำงแผนและตัดสินใจในกำรวิจัย  
2. ขอบเขตของกำรมีส่วนร่วม จำกเดิมที่กำรมีส่วนร่วมจะอยู่ในวงจ ำกัดเพียงบำงขั้นตอนมำสู่

กำรมี ส่วนร่วมตลอดกระบวนกำรกำรวิจัย ตั้งแต่กำรศึกษำชุมชน วิเครำะห์ปัญหำ วำงแผน ลงมือ
ปฏิบัติ และ ติดตำมประเมินผล  

3. กำรเป็นประชำธิปไตย หลักของควำมเป็นประชำธิปไตยจะเพ่ิมมำกขึ้นใน PAR เนื่องจำก
กำรมีส่วน ร่วมของประชำชนในชุมชนก่อให้เกิดกำรพัฒนำที่มำจำกชุมชนเอง ลดกำรพ่ึงพิงจำกสังคม
ภำยนอก ให้ประชำชนตัดสินใจร่มกัน ชำวบ้ำนเป็นศูนย์กลำง ก่อให้เกิดกำรพ่ึงตนเองได้ในที่สุด  

4. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ เนื่องจำกเป็นกำรผสมผสำนควำมรู้ของนักวิชำกำรกับควำมรู้พื้นบ้ำน 
ให้เกิดควำมรู้ใหม่ ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน และกำรผสมผสำนควำมรู้จำกทฤษฎีและกำรปฏิบัติเข้ำ
ด้วยกัน  

5. ควำมรู้ที่ประชำชนได้รับ PAR เป็นกำรปฏิบัติที่ไม่ใช่กำรเข้ำใจเพียงอย่ำงเดียวดังกำรวิจัยที่
ผ่ำนมำ หำกแต่ต้องลงมือกระท ำให้ควำมเข้ำใจที่เป็นนำมธรรมออกมำสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ
พัฒนำควำมรู้ ที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่อง  

6. กำรวิจัยน ำไปสู่กำรพัฒนำ PAR เป็นกำรวิจัยที่น ำไปสู่กำรพัฒนำทั้งวิธีกำรวิจัยและกำร
พัฒนำมนุษย์  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
1 .ชำวบ้ำน ประชำชน จะตื่นตัว ได้รับกำรศึกษำมำกขึ้น สำมำรถคิดและวิเครำะห์เหตุกำรณ์

ต่ำงๆได้ อย่ำงถูกต้อง  
2 .ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำ กำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำง ๆ มีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง

และเป็นธรรม รวมทั้งข้อมูลข่ำวสำรที่ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  
3 .ผู้วิจัยและนักพัฒนำจะได้เรียนรู้จำกชุมชน ได้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชน 

อันก่อให้เกิดควำมเข้ำใจชุมชนได้ดีข้ึน และเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงแท้จริง 
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ภาคผนวก 

 รูปภำพประกอบ 
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