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บทคัดยอ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร มีหลักการเหตุผลที่ผลงานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตรเริ่มมีความหลากหลายแตยังไมตอบสนองตอความตองการของผูใช ณ สถานการณปจจุบัน
ไดไมมากนัก สาเหตุเน่ืองจาก การขาดแคลนนักวิชาการดานงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตร ขาดการบูรณาการ 
เช่ือมโยงนักวิจัยจากหนวยงานตาง ๆ ในการลงไปดําเนินการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เพื่อแกปญหาและเพิ่มโอกาส
แกเกษตรกร / ชุมชนในพื้นที่ตลอดจนการใหโอกาสแกเกษตรกรเขามามีสวนรวมคอนขางนอย ในกระบวนการ
การรวมวิเคราะหปญหาและกําหนดความตองการเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงสงผลกระทบใหผลงานวิจัยของกรม
วิชาการเกษตรมีผูนําไปใชประโยชนนอยลง หลักสูตรการอบรมฯ เปนหลักสูตรที่มุงเนนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหนักวิจัยรุนใหม สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  ในการที่จะไดดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่เปนกระบวนการที่นําผลงานวิจัยสูการใชประโยชนโดยกลุมเปาหมายตอไป  การอบรมฯ มี
วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบใหสอดคลองกับพื้นที่และ
สภาพแวดลอมของเกษตรกรใหแกนักวิจัยที่เกี่ยวของของ สวพ. 1-8 ใหเปนไปในทางเดียวกันและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ปงบประมาณ2550 ไดจัดการอบรมฯ หลักสูตรพื้นฐาน 1 ครั้ง ที่ สวพ. 2 (พิษณุโลก) ระหวาง
วันที่ 11-14 กันยายน ผูเขารับการอบรมฯจํานวน 48 คน และปฯ 2551 การอบรมฯ จัดข้ึนจํานวน 4 ครั้ง จําแนก
เปนหลักสูตรพื้นฐาน จํานวน 2 ครั้ง ที่ สวพ 4 (จ.อุบลราชธานี) และ สวพ.6 (จ.จันทบุรี) ระหวางวันที่ 17-21 มีนาคม 
และ 16-20 มิถุนายน ตามลําดับ หลักสูตรประยุกตจํานวน 2 ครั้งที่ สวพ.1(จ.เชียงใหม) และสวพ. 8 (จ. สงขลา) 
ระหวางวันที่ 7-11 กรกฎาคม และ 18-22  สิงหาคม 2551 ตามลําดับ มีผูเขารับการอบรมฯ ครั้งละ 70 คน
เน้ือหาวิชา  ของหลักสูตรเปนการประยุกตหลักการวิจัยและพัฒนาที่ไดเคยใชเมื่อ10 ป กับวิธีการ ณ ปจจุบัน โดย
หลักสูตรพื้นฐาน ประกอบดวย 1) นโยบายงานวิจัยและพัฒนาพืชเชิงพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร  2) 
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่และการนําไปใชประโยชน 3) งานวิจัย พัฒนาระบบเกษตร 4) การวิเคราะห
ระบบนิเวศเกษตร  5) เทคนิคการคนหา และต้ังโจทยวิจัยเชิงพื้นที่กับชุมชนโดยใชเครื่องมือการสัมภาษณกลุม 
(Group Discussion) ประยุกตกับ PRA การดคํา (Card Technic) และ Matrix Board Analysis 6) การ
วิเคราะหและจัดทําโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 7) ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาในไรนาเกษตรกร หลักสูตร
ประยุกต เปนการตอยอดจากหลักสูตรพื้นฐานประกอบดวย  1) ระบบนิเวศเกษตร ณ ปจจุบันที่สัมพันธกับปจจัย
ตาง ๆ  ของระบบพืชและเทคโนโลยีการผลิตพืช  2) กระบวนการวิจัย ทดสอบเชิงระบบของพืช และเทคโนโลยี

                                                        
1ที่ปรึกษาดานกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที ่ กรมวิชาการเกษตร 
2ที่ปรึกษาดานระบบการปลูกพืช  กรมวิชาการเกษตร 
3 อดีตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการผลิตพืชภาคเหนือตอนลาง 
4 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการปลูกพืช กรมวิชาการเกษตร 
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การผลิต โดยเกษตรกรมีสวนรวม  3) การวิเคราะห ผูมีสวนไดเสีย/กลุมเปาหมาย ผูใชประโยชน การวิเคราะหหวง
โซอุปทาน (Supply Chain) ระบบ Logistics  การสรางนวัตกรรมจากผลงานวิจัย 4) การวิเคราะห ตนทุน 
ผลตอบแทน การยอมรับผลงานวิจัย การติดตามประเมินผล  5) การจัดทําโครงการนํารองเพื่อดําเนินงานตอเน่ือง
จากการอบรม และการบริหารโครงการใหเกิดการใชประโยชน 

วิธีการ  ขั้นตอน การอบรมฯ ประกอบดวย การบรรยาย การแบงกลุมเพื่อระดมความคิด การฝกปฏิบัติ
ในพื้นที่เกษตรกรการคนหาโจทยวิจัยจากชุมชน การวิเคราะหขอมูลระดับตาง ๆ และการนําเสนอสําหรับวิทยากร
ไดรับความอนุเคราะหจาก สํานักงานสนับสนุนกองทุนเพื่องานวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรฯ สํานักที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร 

ผลการอบรมฯ  บรรลุวัตถุประสงคมากรอยละ 58-70 ปานกลาง รอยละ 30-42 เน้ือหาวิชาการอบรมฯ 
เหมาะสมกับหลักสูตรมากรอยละ 62 – 87 ผูเขารับการอบรมฯ เห็นวาการอบรมฯ มีประโยชน แตละสวพ. จักได
นําความรู และทักษะไปปรับใชในการจัดทําโครงการวิจัย และสรางเครือขายนักวิจัยของหนวยงานตอไป 
 ผูเขารวมการฝกอบรมม ีขอเสนอแนะ เพื่อพิจารณา เปนประเด็นสําคัญ ไดแก การนําผลการฝกอบรมไป
ใชประโยชนโดยบูรณาการเปนรูปแบบของเครือขาย (Cluster) กับหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย ในการน้ีกรม
วิชาการเกษตร ไดจัดใหมีการอบรมฯตอเน่ืองในปงบประมาณ 2552  ซึ่งเปนการอบรมระหวางงาน (On the Job 
Training) ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 1–8 โดยมีการอบรมฯ รวม 8 ครั้ง (เขตละ 1 ครั้ง) การอบรม
ฯ สมควรมีเทคนิคและเครื่องมือวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรที่ไมซับซอน รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม ความเขาใจในหลักการพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรยังเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
นักวิจัยที่มีทักษะและประสบการณวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่นอย ทั้งน้ีมีเปาหมายที่งานวิจัยสอดคลองกับประเด็น
ปญหาการผลิตพืชชุมชน และนําไปสูเปาหมายของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน รายงานฉบับน้ีเปนการ
นําเสนอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร ป 2550–2551 ในบริบท
ของการฟนฟูและประยุกตเทคนิคและเครื่องมือทางระบบเกษตรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งนักวิจัย ของกรม
วิชาการเกษตร ตอไป 
 
Abstract 

The Department of Agriculture conductedfor training course on area-based research 
and development during the year 2507-2508 whereas the courses wereclassified into two 
basic and two advanced courses. 70 researchers attended 4 coures, totally 280 trainnees, 
were the on-farm researchers stationed at the eight Regional Office of Agricultural Research 
and Development, Region 1-8. (OARD 1 to 8).The first two basic course were conducted at 
OARD 4 (Ubon Ratchathani) and OARD 6 (Chantaburi) whereas the other two advanced were 
conducted at OARD 1 (Chiang Mai) and OARD 8 (Songkla) respectively.  The ojectives of the 
training were to strength the capability and skills of the researchers in conducting on-farm 
R&D appropriated to existing problems and opportunities, environmental and agro- socio 
economic conditions of the communities.The outcome of the training has been emphasized 
at more technologies establiushed by the Department would be utilized at farm level. 
Various technics, processess and tools were used during learning lesion. At basic course, 
technics and tools used were secondary information analysis, agro-ecosystem analysis, 
forcussed group, flash card technic, matrix board analysis etc. The advanced course, supply 
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chain, Porter‘s 5force model, cluster map, networking, logistics sytem, economic returns 
analylis and so on. The outputs of the training were evaluated and assessed .The results 
highlighted were  1.The trainings most  matched  objectives on average of 58-70 %, 
moderate at 30-42 %; the contents of the course were most usefull at 62-87 %. The trainees 
realized that the courses have been advantage to their mandates and agrred that the course 
should be conducted continuousely especially junior researchers.2. The Department should 
carry on strengthening networking the regional as well as central research authorities to work 
in integrated manner at the policy level. Nevertheless, the course should formulate and 
apply the technics and tools in house at each OARD on the following years. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


