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ภารกิจสถาบันอุดมศึกษา
ผลิตบัณฑิต

วิจัย

บริการสังคม

ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม



บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในระยะท่ีผานมา

นักเรียน นักศึกษา บัณฑิต

ความรู
นําเขา

ผูสอน
วิจัย

บริการสังคม

ชุมชนทองถิ่น
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

? ความรูท่ีได
จากการวิจัย



การวิจัยเพื่อทองถ่ิน
(Community Based Research-CBR) :

ทางเลือกของมหาวิทยาลัย



คุณลักษณะงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน

การวิจัย

การคนหา
ความรูใหม

ระบบความ
เชื่อ/คุณคา

ระบบนิเวศน/
การผลิต

ระบบ
ความสัมพันธเพื่อทองถ่ิน



การวิจัย คืออะไร

• “การซอกหา” ความรูใหม
• “สะราวจรีว” (สาวลงลึก)
• Re-search คนหา คนแลวคนเลา
• การคนหาความรูใหมโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 

หรือวิธีการอื่นใดท่ีเชื่อถือได
• การทําความเขาใจปรากฏการณทางธรรมชาติและ

สังคม



ทําไมตองวิจัยทองถ่ิน

• เพื่อใหรูจักตนเองและชุมชนทองถ่ินของตนเอง 
• การทําความเขาใจรากเหงาของชุมชนทองถ่ิน
• เพื่อใหไดทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมกับนิเวศนวัฒนธรรมทองถ่ิน
• สรางสํานึกรักทองถ่ิน
• สรางพลังอํานาจใหชุมชนทองถ่ิน
• การปลดปลอยทางปญญาของชุมชนทองถ่ิน
• เพื่อใหไดความรูใหมมาใชในการเรียนการสอน



เปาหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน

การสรางพุทธะ
ผูตื่น ผูรู ผูเบิกบาน

การสรางธรรมมะ
องคความรูการพัฒนา

การสรางสังฆะ
กลุมและเครือขาย

เกิดจิตสํานึกทองถ่ิน
ที่มาจากกระบวนการวิจัย

เกิดภูมิปญญาทองถ่ินและ
กระบวนการเรียนรู

ความเขมแข็งขององคกรและเครือขาย
และการขยายผลสูชุมชนทองถ่ินอื่น

การพัฒนา
แบบองครวม



คุณลักษณะสําคัญของการวิจัยเพื่อทองถิ่น
Community Based Research-CBR

ปญหาการวิจัยมา
จากทองถ่ิน

คนในทองถ่ินเปน
นักวิจัยหรือมีสวน

รวมในการวิจัย

มีปฏิบัติการ
เพื่อใหไดคําตอบ

ของปญหา



วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Participatory Action Research: PAR

Research
การวิจัย:

ไดความรูใหมจาก
การปฏิบัติการรวมกัน

Action
การปฏิบัติการ:

ไดวิธีการและกระบวน
การพัฒนา

Participatory
การมีสวนรวม:

ไดพลังของการพัฒนา
ของชุมชนทองถิ่น

แบบแผนโดยทั่วไปของการวิจัยเพื่อทองถ่ิน



รูปแบบและกระบวนการวิจัยเพื่อทองถ่ิน

การเตรียมคน 
พ้ืนที่ และ

พัฒนาโจทย
วิจัย

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห

ขอมูล

การวางแผน
ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ และ
ทบทวนสรุป

กิจกรรม
ตอเนื่อง
ภายหลัง

โครงการสิ้นสุด

พลัง คุณคาและ
ความสุข

นักวิจัยชุมชน ประมาณ 10-30 คน/โครงการ

ระบบการสนับสนุนของ พี่เล้ียง/Node/สกว.ภาค

ชุมชนทองถ่ิน

บริหารจัดการและปฏิบัติการวิจัย

การมีสวนรวมในการออกแบบและปฏิบัติการ

การเชื่อมภาคีครือขายเพื่อการสนับสนุนการวิจัย/
ปฏิบัติการ



แนวคิดในการพัฒนาโจทยวิจัย

การเลือกประเด็นวิจัย

การเลือกพื้นที่วิจัยการเลือกทีมวิจัย

สอดคลองกับ
ความสนใจ

ทีมชุมชน

ทีมนักพัฒนา

ทีมนักวิชาการ ความพรอม
ของพื้นท่ี

สอดคลองกับ
ปญหาทองถิ่น

ความเหมาะสม
ของระยะทาง



กระบวนการสรางโจทยวิจัยแบบมีสวนรวม

การวิเคราะห
ปญหาการพัฒนา

กําหนดปญหาการ
วิจัย

วางวัตถุประสงค
เพื่อตอบปญหา

การวิจัย



จัดทีมวิจัยสรางความรูใหม

นักวิชาการมหาวิทยาลัย
• ตองหาความรูมาผลิตบัณฑิต
• ใชความรูบริการสังคม/ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนทองถิ่น
• เจาของพ้ืนที่ เจาของชีวิต
• ผูรับผลโดยตรงของการพัฒนา

นักศึกษา
• ผูเรียน/เรียนวิธีหาความรู/สรางปญญา
• ผูตองใชปญญาในการพัฒนาในอนาคต



กระบวนการสําคัญ: อริยสัจจ 4 ประการ

ทุกข: การศึกษา
ความทุกขใหชัด

สมุทัย: การวิเคราะห
เหตุแหงทุกขเพื่อ

วางแผนปฏิบัติการให
พนทุกข

นิโรธ: การกําหนด
เปาหมายสูการดับ

ทุกข

มรรค: การลงมือ
ปฏิบัติการเพื่อการดับ

ทุกข

ความรูใหมไดจากการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

ความรูใหมไดจากการสรุปบทเรียน
และวิเคราะหผลการปฏิบัติการ



วิธีการของงานวิจัยทองถ่ิน

ทุกข: ความรู
ปญหา/

สถานการณ
ชุมชน

สมุทัย: 
คนหาเหตุ
แหงทุกข

โจทยจาก
ชุมชน

ชุมชนมีสวน
รวมในการ

วิจัย

มีการ
ปฏิบัติการหา

คําตอบ

นิโรธ: คนหา
ความดับทุกข

มรรค: คนหา
วิธีการ

ปฏิบัติการ
เพื่อดับทุกข

รายงาน
ความกาวหนา

รายงานฉบับ
สมบูรณ

Concept 
paper



กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน

การจัดและพัฒนา
ทีมวิจัย

การออกแบบ
การวิจัยเบื้องตน

การปฏิบัติการ
พัฒนา

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล

การออกแบบ
การพัฒนา

การพัฒนาประเด็น
และคําถามการวิจัย

การประเมินและ
สรุปผลการพัฒนา



ควรจะมีสวนรวมในข้ันตอนใดของการวิจัย รวมระดับใด

การจัดและพัฒนา
ทีมวิจัย

การออกแบบ
การวิจัยเบื้องตน

การปฏิบัติการ
1…2…3…n

การวิเคราะห
ขอมูล

ออกแบบ
ปฏิบัติการ
1…2…

การพัฒนาประเด็น
และคําถามการวิจัย การทบทวนสรุป

1…2…3…n

การเก็บ
รวบรวมขอมูล

การประเมิน
และสรุปผล

การเขียนรายงาน
การวิจัย



ทิศทางการขับเคล่ือนงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน

การสรางคุณภาพงานวิจัยเพื่อทองถิ่น

-การสรางพื้นท่ีรูปธรรม

การยกระดับงานวิจัยสูการขับเคล่ือนนโยบาย

-การสรางพื้นท่ีทางนโยบาย

การนํางานวิจัยสูการส่ือสารสังคม

-การสรางพื้นท่ีทางสังคม



คุณภาพการวิจัยเพื่อทองถ่ิน

คุณภาพนักวิจัย

(พุทธะ)

คุณภาพกลุม/องคกร/พ้ืนที่วิจัย

(สังฆะ)

คุณภาพความรูจากการวิจัย

(ธรรมะ)



คุณภาพนักวิจัย

พุทธะ 7  คน

ผูเบิก
บาน

ผูรู
ผูต่ืน



สองระบบความคิดของการพัฒนา
การพัฒนากระแสทุน

Gross Domestic Product-GDP

(ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ)
• ทุนท่ีเปนตัวเงิน
• การแขงขันอยางเสรี
• การคาอยางเสรี
• ทําใหเกิดการบริโภค
• ลัทธิวัตถุนิยม
• ความไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
• การพัฒนาแบบไมสมดุล

การพัฒนากระแสทางเลือก
Gross Domestic Happiness-GDH

(ความสุขมวลรวมประชาชาต)ิ
• ทุนมนุษยและสังคม
• การอยูรวมกัน
• การแลกเปล่ียนแบบเลือกเฟน
• ความพอเพียง  การออม
• การพัฒนาทางวัฒนธรรม จิตวิญาณ
• การเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
• การพัฒนาแบบมีสมดุล



สองขั้วของวิถีการพัฒนา
• วิถีโลกาภิวัฒน 

(Globalization)
• มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก
• มุงการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

เคร่ืองมือสําคัญ
• การผลิตแบบMass สูการทํากําไร

สูงสุด
• ระบบความสัมพันธแหงการแขงขัน
• เปาหมายคือความเปนหน่ึงเหนือบุคคล

อื่น

• วิถีทองถิ่น 
(Localization)

• มาตรฐานท่ีหลากหลายของทองถิ่น
• มุงการอยูรวมกับทรัพยากรอยางยั่งยืน
• ความเช่ือและเทคโนโลยีพื้นบานเปน

เคร่ืองมือสําคัญ
• การผลิตแบบพอเพียง สูการเก้ือกูล

แบงปน
• ระบบความสัมพันธแหงการรวมมือ
• เปาหมายคือการอยูรวมกันของสังคม



คุณภาพงานวิจัย

ธรรมะ: 
ความรูท่ีได
จากการวิจัย

ประวัติศาสตร
ทองถิ่น

สถานการณและ
สาเหตุ

ภูมิปญญาทองถิ่น

ชุดของการ
ปฏิบัติการ

แกปญหาของ
ทองถิ่น

ผลของการ
แกปญหาของ

ทองถิ่น



เราจะเขาใจชุมชนทองถ่ินไทยไดอยางไร

การเขาใจชุมชนทองถิ่นแบบองครวม

มีระบบ
คิด 

คุณคา

มีวิถีการ
ผลิต: 

ปากทอง

มี
ความสัม

พันธ 
คน/ชุมชน/ทองถิ่น



ระบบนิเวศนและวิถีชีวิตภาคอีสาน: 
เรามีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นมากนอยเพียงใด

นิเวศนทาม
•ที่ลุมลําน้ํา
•ปาทาม

นิเวศนทุง
•ที่ราบ
•นา

นิเวศนโคก
•ที่ดอน
•ปาโคก

นิเวศนภู

•ที่สูงลาดชัน

•ปาดง/ภู

 

วิถีชีวิตคนทาม
•หาปลา/รับจาง
•ของปา
•นาทาม
•เลี้ยงสัตว
•ปลาแดก/หมอแลกขาว
•ขายปลา/หมอซ้ือขาว
•วังปลา/เขตอภัยทาน

วิถีชีวิตคนทุง
•ทํานา/รับจาง
•เลี้ยงสัตว
•ปลูกพืชผัก
•ขาวแลกปลา/ของปา
•ขายขาว ซ้ือขาว/ปลา
•ผีตาแฮก/ปูตา

วิถีชีวิตคนโคก
•ทํานาดอน
•ทําไร/รับจาง
•ของปา
•เลี้ยงสัตว
•ขายพืชไร ซ้ือขาว/ปลา
•ปูตา/ผีปา

วิถีชีวิตคนดง/ภู
•ของปา
•เลี้ยงสัตว
•ทําไร/รับจาง
•ของปาแลกขาว
•ขายของปา/พืช
ไร ซ้ือขาว
•เจาปา/เจาดง



องคประกอบของชุมชนทองถิ่น

ระบบคุณคา

ระบบนิเวศน ระบบสังคม

คน กลุมคน
และชุมชน

•ความเช่ือศาสนา/ผี
•ลัทธิบริโภคนิยม
•เงินเปนพระเจา

•ความสัมพันธเชิงวัฒนธรรม
•ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ
•ความสัมพันธเชิงการเมือง

•นิเวศนน้ํา ทาม ทุง โคก ภู
•ความหลากหลายทางชีวภาพ
•ระบบการผลิต
•ภูมิปญญาการผลิต

ชวงเวลาการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ
T1……T2……T3……Tn



วิธีการเก็บขอมูล

• โสเหล (Focus group)

• โฮมกัน (Group Interview) 

• เวาสูฟง (Oral History)

• สอ (Indept-interview)

• ซอมเบิ่ง(Participant observation)

• จอบเบิ่ง(Observation)

-ใชแบบสอบถาม

จัดทําแผนที่กายภาพ
/บันทึก

สํารวจ เดินดู รวมกันกับผูรู



คุณภาพพื้นท่ีวิจัย

สังฆะ: ความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน

แหลงเรียนรู
ชองพื้นท่ีอื่น

ผลการ
เปลี่ยนแปลง

ในพื้นท่ี

กลุมคนท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะ
เคลื่อนงานตอ



ประเด็นท่ีนาสนใจ
• การจัดการ:  รานคาชุมชน  โรงสีชุมชน ตลาดชุมชน 
• สาธารณสุข: สุขภาพชุมชน สมุนไพร สิ่งแวดลอม กลุมขยะ
• การศึกษา: เด็กแรงงานกอสราง  รวมกลุมเยาวชน โรงเรียนอาชีพ
• สังคมศาสตร: การฟนฟูวิถีชุมชน วัฒนธรรมประเพณี ชุมชนศรัทธา
• บรรณารักษ: ชวนเด็กอานหนังสือ  หองสมุดเด็ก 
• เกษตร: เกษตรเขตเมือง  พืชผักปลอดสาร
• นิติศาสตร: สิทธิของชุมชน  การจัดการความขัดแยงของชุมชน
• รัฐศาสตร: องคกรชุมชน ผูนําชุมชน ประชาธิปไตยชาวบาน
• การเงิน: บัญชีครัวเรือน  บัญชีรานคา บัญชีกองทุน  บัญชีออมทรัพย



การพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อทองถ่ินใน
มหาวิทยาลัย



แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน

การสรางนักวิจัยเพื่อทองถิ่น

การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อทองถิ่น

การบูรณาการการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการแกสังคม



กระบวนการขับเคล่ือน

การยกระดับ
ความเปน
วิชาการ

ระบบ/กลไกการ
สนับสนุนภาค

กลาง

การประสาน
หนวยงาน/

งบประมาณ

การ Install 
ระบบวิจัยเพื่อ

ทองถ่ิน

การใชความรูเดิม
จากงานวิจัย

ทองถ่ิน

การสรางระบบ
ฐานขอมูลหนุน

งานวิจัย

การประสานผูใช/
นโยบายการสราง

คุณภาพงานใน
ภาค

การสรางทิศ
ทางการพัฒนา
อิสระของภาพ

การประสาน
งบประมาณรวม

การผลักดันเขา
ระบบงานวิจัย

สถาบัน



การบริหารจัดการงานวิจัย: 
ผลิตภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ผลิตภาพการวิจัย 

(Productivity)

ประสิทธิภาพการวิจัย

(Efficiency)

คุณภาพการวิจัย

(Quality)

จํานวน
โครงการขาข้ึน

จํานวน 
RE

พ้ืนที่วิจัย

นักวิจัย

งานวิจัย

ระยะ
เวลา
วิจัย

การใชจายใน
การวิจัย

จํานวนโครงการ
ขยาย/ลาชา

ความเปน
ภราดรภาพ



กอนตกผลึกความคิดสูการปฏิบัต:ิ 
ประสบการณการพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน

เผชิญปญหา
การผลิตในพื้นท่ี

รับจางกอสราง

อายุมากข้ึน
2 ศึกษารูปแบบ

ไกลแหลงนํ้า

เวทีโสเหล

1 ศึกษาดูงาน
รูปแบบเกษตร

4 ศึกษารูปแบบ
ท่ีใหคุณคาแลว

3 ศึกษารูปแบบ
ไมตองใชทุน

ปญหาแหลงนํ้า

ปญหาการลงทุน
ปญหาความขยัน

ปญหาระยะเวลา
ทํามานานแลว

5 ศึกษารูปแบบ
และวิธีคิด

ตกผลึกความคิด
ลงสูการปฏิบัติ

ศึกษาดูงานเพิ่มเติม
เฉพาะประเด็น

ศึกษาดูงาน
สรางเครือขาย



การวิจัยเพื่อทองถ่ิน: การหยุดทบทวนและต้ังสติ

เราเปนใคร

เรามาจากไหน

เราจะไปไหน

มีทางเลือกอื่นใดของชีวิตบางหรือไม



ขอพลัง คุณคา และความสุข
จงมีแดมวลมนุษยชาติ

บัญชร  แกวสอง


