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แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

1. ระบบบริหารงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ คณะเภสชัศาสตร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลง่ทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพายัพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการผลิตผลงานวิจัย 

ปัจจัยกระตุ้นในการทาํวิจัย 
1. การเข้าตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหค้ณาจารย์ได้รับค่าตอบแทนของตําแหน่งทาง

วิชาการ 
2. การเข้าบรรจุเป็นคณาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพในระบบบัญชี 3 ซึ่งจะ

ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้น แต่มีเง่ือนไขที่จะต้องผลิตผลวิจัยตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. เง่ือนไขในสัญญาจ้างระบุให้คณาจารย์และบุคลากรต้องผลิตผลงานวิจยั 
4. ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมจีํานวนเพียงพอและมีวงเงินสูงที่กระตุ้นให้ผูส้นใจสามารถทํา

การวิจัยแล้วเสร็จได้โดยไม่ต้องแสวงหาเงินวิจัยจากแหล่งทนุอ่ืนก็ได้ 
  

คณาจารย์ทีป่ระสงค์ทาํงานวิจัย 

หัวหน้ากลุ่มวิชา 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร ์

คณบดี คณะเภสัชศาสตร ์

สํานักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 



ปีการศึกษา 2558  โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

อุปสรรคท่ีพบ 
1. คณาจารย์ภายในคณะมีภาระงานสอนที่มากเกินไป จนไม่สามารถปลีกเวลามาทําวิจัยได้ 
2. จํานวนบุคลากรภายในคณะไม่เพียงพอ รวมถึงบุคลากรสนับสนุน ทําให้คณาจารย์ต้อง

ทํางานต่างๆด้วยตนเอง 
3. คณาจารย์หลายท่านไม่ทราบข้อมูลว่ามีแหล่งทุนที่ใดบ้างทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก

มหาวิยาลัย 
4. คณาจารย์ใหม่หลายยังไมท่ราบว่าจะเริ่มต้นทําการวิจัยในเรื่องใด และยังไม่มีเครือข่ายการ

วิจัยกับหน่วยงานวิชาการอ่ืน  
5. มหาวิทยาลัยพายัพยังไม่มี Ethic committee ทําให้การผลิตผลงานวิชาการยังไม่ครบ

องค์ประกอบ คือสามารถทําวิจัยได้ แต่อาจติดปัญหาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทีเ่ป็นที่ยอมรับ 
6. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนของสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ยังไม่มีประสบการณ์ ทําให้มี

ปัญหาเมื่อต้องการขอรับงบประมาณสนับสนุน 
แนวทางการแก้ไข 

1. เพ่ือลดปัญหาภาระงานสอนท่ีมากเกินไปของคณาจารย์ อาจแก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มทํา
วิจัยร่วมกัน โดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการก่อนในระยะแรก เมื่อมกีารถ่ายทอด
ประสบการณ์ทําวิจัยแล้ว จึงสลับกันเป็นหัวหน้าโครงการ 

2. มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงภายในคณะ โดยอาจแบ่งตามกลุ่มวิชาหลักๆ และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการทาํวิจัยในแต่ละภาคการศึกษาหรือแต่ละเดือน โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมแบบ research 
lunch 

3. การสร้างแรงจูงใจภายในคณะ เช่น ให้งบประมาณสนับสนุนเบ้ืองต้นจากคณะฯ กรณีของ
สารเคมีในการทําวิจัย เป็นต้น  

4. การคํานวณภาระงานของแต่ละกลุ่มวิชาฯ แล้วกระตุ้นให้เกิดการทําวิจัย เน่ืองจากการทํา
วิจัยมีการคิดภาระงานค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการคิดภาระงานสอน 

5. การจัดทํากลุ่มเมล ์ของคณะกรรมการวิจัย โดยแยกจากเมล์ academic เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารด้านการวิจัย เช่น การแจ้งแหล่งทุนวิจัย หรือ journal ต่างๆ โดยอาจใช้ระบบ google 
drive/drop box 
3. แนวทางงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

3.1 สิ่งทีส่ําคญั/ปัจจัยของความสาํเร็จ ของงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คือ   
3.1.1 เครือข่าย (ต้ังแต่การเรียนการสอน) เน่ืองจากงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ชุมชนไม่สามารถทําเพียงคนเดียว หรือวิชาชีพเดียวได้ ได้แก่ เครือข่ายการทํางานทั้งเภสัชกร
ด้วยกันเอง และวิชาชีพอ่ืน เช่น พยาบาล แพทย์ เทคนิคการแพทย์ และเครือข่ายของชุมชน
ต้ังแต่ระดับหัวหน้า ถึงระดับปฏิบัติการ ซึ่งนําไปสู่การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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 ในมมุมองของชุมชนเองก็ทราบว่าชุมชนต้องมีเครือข่าย ดังน้ันงานบริการวิชาการ
และงานวิจัยชุมชนเภสัชกรจะไปเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนให้เราได้เรียนรู้ชุมชน และใหชุ้มชนมี
ความรู้เพ่ิมขึ้น 

3.1.2 องค์ความรู้ เช่น การให้ความรู้แก่ อสม. โดยการสอบถามความต้องการของ
ชุมชนก่อน แลว้ค่อยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมให้ชุมชน  

งานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนเป็นแค่ส่วนหน่ึงของเวลาเล็กๆ ที่เภสัชกรเข้า
ไปในชุมชน ซึ่งหลังจากที่เภสัชกรเสร็จสิ้นงานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนแล้วอาจไม่
ย่ังยืน หรือเปลี่ยนแปลงไป งานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนที่ให้ลงในชุมชนจะถาวรคือ
องค์ความรู้น้ันต้องลงตัวพอดีเข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่สุด 

3.1.3 การสร้างความย่ังยืนให้ชุมชนเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับเภสัชกรผู้ให้บรกิารวิชาการ
หรืองานวิจัย เช่น ย่ังยืนด้วย อสม. ย่ังยืนด้วยระบบของชุมชนที่ขึ้นกับ CUP  
3.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการควรมีวัตถุประสงคเ์พื่อ   

3.2.1 ให้นักศกึษามีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และการทํางานในชุมชน 
3.2.2 นักศึกษาสามารถศึกษา และทําความเข้าใจชุมชน และศักยภาพของชุมชน 
3.2.3 นักศึกษาเข้าใจกับสถานการณ์ทางสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาของคนใน

ชุมชน อย่างองค์รวม 
3.2.4 นักศึกษาสามารถประมวลความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ทางเภสัชศาสตร์ 

เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพ ร่วมกับชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

แนวทางการสอนนักศึกษาในเรื่องการลงชุมชนเริ่มแรกโจทย์ของงานบริการวิชาการ
และงานวิจัยชุมชนจะยังไม่ชัดต้ังแต่ก่อนลงชุมชนเหมือนกับการทําโจทย์ทางคลินิก แต่ต้องให้
นักศึกษาได้พบปัญหาด้วยตนเอง และทุกครั้งหลังลงชุมชนต้องมีการถอดบทเรียนถึงแม้การ
ลงชุมชนอาจารย์อาจมองว่านักศึกษาทําได้ไม่ดีแต่การถอดบทเรียนจะรู้ถึงผลลัพท์ได้มาก 
3.3 งานวิจัยในชุมชนสามารถเป็นได้ในหลายรปูแบบ เช่น Survey Qualitative และ

Participatory Action Research 
3.4 เทคนคิการบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

- ในการทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน อาจารย์ต้องทราบว่าควรติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลใดในชุมชนเพ่ือให้งานประสบผลสําเร็จ 

- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชน อาจารย์
ต้องรับเป็นความรับผิดชอบของตนเองก่อน 

- การทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนแบบสหสาขาวิชาชีพควรเร่ิมต้นฝึก
ปฏิบัติต้ังแต่การเรียนในมหาวิทยาลัย ดีกว่าการเริ่มต้นเมื่อถึงเวลาทํางาน 
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  - การทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนแบบสหสาขาวิชาชีพทุกฝ่ายต้อง
เข้าใจธรรมชาติการเรียนการสอนของกันและกัน เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนใหก้ารบริการวิชาการ
และงานวิจัยชุมชนเหมาะสมสําหรับทุกสาขาวิชาชีพ 

- การเริ่มทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนภายในคณะฯ ควรใหอ้าจารย์ที่
เคยมีประสบการณ์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ เพ่ือเลือกพ้ืนที่ชุมชนที่เหมาะสม 
จากน้ันแนะนําให้ 

อาจารย์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เริ่มทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากงานบริการวิชาการและงานวิจัยอย่าง
สนุกสนาน 
 - การศึกษาชุมชนจะทําให้อาจารย์ทราบปัญหาของชุมชนเพ่ือนําไปสู่การวิจัยชุมชน
ได้ 

- การทําวิจัยชุมชนสามารถนํามาใช้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 
 - เภสัชกรทุกสายอาชีพ และทุกความเช่ียวชาญสามารถทําการวิจัยชุมชนได้ เช่น 
ระบาดวิทยา การคุ้มครองผูบ้ริโภค บริบาลเภสัชกรรม และสมุนไพร  
 - การทํางานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนไม่ใช่เรื่องง่าย อาจารย์ต้องมีความ
ต้ังใจและมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4. การวิจัยชุมชน ควรใช้หลกัการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR : 
Participatory Action Research) ซึ่งจากการค้นคว้าเพ่ิมเติมมีผู้ได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 

เป็นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เข้า
ด้วยกัน เพ่ือได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหมใ่นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัย ชุมชนและ
แกนนําชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอน ต้ังแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสนิใจ ร่วมทํา รว่มตรวจสอบ
และร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(People-Centered Development) และแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Problem-Learning 
Process) 

 การวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สรปุสาระสําคัญได้ดังนี ้ 
1. ประชากรผู้ทําการวิจัย ได้เปลี่ยนจากผู้วิจัยภายนอก โดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาส

เข้ามา เป็นนักวิจัยร่วมกันในการร่วมคิด วางแผนและตัดสนิใจในการวิจัย  
2. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม จากเดิมที่การมีส่วนร่วมจะอยู่ในวงจํากัดเพียงบางขั้นตอนมาสู่

การมี ส่วนร่วมตลอดกระบวนการการวิจัย ต้ังแต่การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ และ ติดตามประเมินผล  
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3. การเป็นประชาธิปไตย หลักของความเป็นประชาธิปไตยจะเพ่ิมมากขึ้นใน PAR เน่ืองจาก
การมีส่วน ร่วมของประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมาจากชุมชนเอง ลดการพ่ึงพิงจากสังคม
ภายนอก ให้ประชาชนตัดสินใจร่มกัน ชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง ก่อให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ในที่สุด  

4. การสร้างองค์ความรู้ เน่ืองจากเป็นการผสมผสานความรู้ของนักวิชาการกับความรู้พ้ืนบ้าน 
ให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และการผสมผสานความรู้จากทฤษฎีและการปฏิบัติเข้า
ด้วยกัน  

5. ความรู้ที่ประชาชนได้รับ PAR เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่การเข้าใจเพียงอย่างเดียวดังการวิจัยที่
ผ่านมา หากแต่ต้องลงมือกระทําให้ความเขา้ใจที่เป็นนามธรรมออกมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ
พัฒนาความรู้ ที่ได้รับอย่างต่อเน่ือง  

6. การวิจัยนําไปสู่การพัฒนา PAR เป็นการวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาทั้งวิธีการวิจัยและการ
พัฒนามนุษย์  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม  

1 .ชาวบ้าน ประชาชน จะต่ืนตัว ได้รับการศึกษามากขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆได้ อย่างถูกต้อง 

2 .ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมทั้งข้อมูลขา่วสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  

3 .ผู้วิจัยและนักพัฒนาจะได้เรียนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับชุมชน 
อันก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง 

 


