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บทความวิจัย

กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
พื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
พัสรินณ์ พันธุ์แน่นa เพ็ญประภา ภัทรานุกรมb ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่นc

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน
เมืองเขตหลักสี่ 2) พัฒนาระบบและกลไกในการหนุนเสริม 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และ 4) ถอดบทเรียนในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยพบว่า การติดตามและ
หนุนเสริมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้นนักวิจัยชุมชนโครงการย่อยมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำข้อค้นพบไปใช้ในการแก้ปัญหา ส่วนการพัฒนาระบบและกลไกการหนุนเสริม
ได้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัยชุมชนโครงการย่อยทั้งด้านวิชาการ และด้าน
การทำงานร่วมกับชุมชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยชุมชนโครงการย่อยในพื้นที่
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน 3 พื้นที่ ได้แก่
1) ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ งานวิ จั ยเพื่ อ ท้ องถิ่ น ในการบริห ารจั ดการชุ ม ชนเมื อง ณ ชุ ม ชนบางบั ว เขตบางเขน
2) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ณ ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม และ 3) ศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ณ มหาวิทยาลัยเกริก โดยประเด็นสำคัญที่ได้จากการถอดบทเรียนในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
มี 4 ประเด็ น คื อ 1) กระบวนการติ ด ตามและหนุ น เสริ ม 2) ปั ญ หาในการทำงานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
3) การหนุนเสริมด้านวิชาการ และ 4) กระบวนการสื่อสารระหว่างทีมวิจัยฯ กับนักวิจัยชุมชนโครงการย่อย
คำสำคัญ: กระบวนการหนุนเสริม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุมชนเมือง
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Abstract
This research aims to 1) monitor and reinforce the community-based researches in Laksi
district, Bangkok. 2) develop the systems and reinforcing mechanisms, 3) investigate the method
for developing the learning centers, and 4) analyze the lesson learned for community-based
research. The results of the study revealed that the researchers conducted the project on
monitoring and reinforcing the activities that conformed with the according to the objectives in
developing the systems and mechanisms for the researchers both in the academic areas and in
the cooperation with the community people. The research found that: firstly, there had been
guidelines for the developing the community learning centers in three areas: 1) the Learning
Center for the Urban Community Management, Bang Bua community, Bangkhen district,
Bangkok, 2) the Learning Center for the Organic Agricultural Garden, Poonsap community, SaiMai district, Bangkok, and 3) the Learning Center for Community Research at Krirk University.
Secondly, there were four vital issues of the lesson learned from the reinforcement of
community-based research were 1) the monitoring and the reinforcement process, 2) problems
in working with the community people, 3) academic reinforcement and 4) communication
process between the mechanisms researchers and the subproject researchers.
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บทนำ
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นระบบและกลไกที่สำคัญในการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการศึกษาวิจัยเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
และการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน ส่งผลให้มีการบูรณาการพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน (The Committee for the Development Plan of Krirk University, 2016)
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์
ระยะแรกในปี พ.ศ. 2556-2557 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริกภายใต้
การสนับสนุนของ สกสว. ได้มีการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนบางบัว
จำนวน 6 โครงการ ในประเด็นประวัติศาสตร์ชุมชนสร้างพลังความร่วมมือของคนสายคลองบางบัว การ
จัดการความรู้ทางบัญชีและบริหารการเงินพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน การจัดทำบัญชีกองทุนเมือง ชุมชนบาง
บัว การจัดการขยะของเยาวชน การบริหารจัดการสวัสดิการเครือข่ายองค์กรชุมชน เขตบางเขน และการ
จัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว ซึ่งการหนุนเสริมใน
ระยะแรกได้เข้ามามีบทบาทในช่วงปลายของโครงการวิจัยชุดย่อย เนื่องจากในขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกริก
อยู ่ ใ นช่ ว งเปลี ่ ย นผ่ า นการวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (Participatory Action
Research : PAR) สู่การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research : CBR) อย่างไรก็ดีพบว่าการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการแก้ปัญหาของชุมชนโดยกระบวนการวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้จากกระบวนการวิจัย
ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ส่วนนักวิจัยอาจารย์เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญต่อการทำงานวิจัยชุมชน
โดยเปลี่ยนบทบาทตนเองจากการให้ความรู้ชาวบ้านเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนและเป็นผู้หนุนเสริม
งานวิจัย (Piyachan, Pattaranukrom & Kamonsirisakul, 2020)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2558-2559 มีการขยายพื้นที่และประเด็นการวิจัยที่ตอบสนองพันธกิจด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น รวมถึงการทดลองนำร่อง
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยใช้ระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เข้มข้ นมากขึ้นกว่าใน
ระยะแรก โดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาพื้นที่วิจัยและทีมนักวิจัยชาวบ้าน การค้นหาและพัฒนาโจทย์วิจัย
รวมถึงอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งเป็นการหนุนเสริมในระยะต้นน้ำต่อเนื่องจนถึงระยะกลางน้ำ
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ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น การอบรมเชิงวิชาการ
ที่เกี่ยวกับการเก็บและรวบรวมข้อมูลงานวิจัย อบรมเทคนิคการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยอาจารย์และนักวิจัยชาวบ้าน ตลอดจนการหนุนเสริมในระยะ
ปลายน้ำโดยการอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อท้องถิ่น การจัดเวทีนำเสนอข้อ
ค้นพบจากงานวิจัย และการถอดบทเรียนในการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยการนำบทเรียน
เกี่ยวกับระบบและกลไกในการหนุนเสริมที่ได้จากข้อค้นพบในระยะแรกมาปรับใช้ ซึ่งต่างจากการหนุน
เสริมในระยะแรกที่ยังไม่มีระบบและกลไกชัดเจนมากนัก ส่งผลให้เกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่เขต
สายไหม 3 โครงการ ในประเด็นการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมืองโดยชุมชน การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่ วนร่วมของชุมชน ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3
โครงการสามารถขับเคลื่อนผ่านทีมระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเกริก และสำเร็จลุล่วงตามแผนการ
ดำเนินงานสามารถพัฒนานักวิจัยชุมชนทั้งในส่วนของอาจารย์และชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังปรากฏผ่านการมีเครือข่ายนักวิจัยในชุมชนที่หลากหลายครอบคลุมทุกภาคส่วน รวมถึงชุมชนพูนทรัพย์
ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรในเมือง มีการพัฒนากิจกรรมระหว่างภาคีเครือข่าย
ในหลายรูปแบบ และมีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่วิจัย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการพัฒนาโจทย์วิจัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ ในประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการบ้านมั่นคง การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน และรูปแบบการฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญใน
การทำวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้ จริง ดังนั้น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
เกริกจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการติดตามงานวิจัยเดิมและการ
พัฒนาโจทย์ใหม่ ทำให้การดำเนินโครงการวิจัยทุกโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผน ส่งผลให้ในปี
พ.ศ.2561 มีการพัฒนาโจทย์ใหม่จำนวน 3 โครงการ ในประเด็น (1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการกิจกรรมและบัญชีชุมชน (2) การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และ (3) การพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับ
โครงการบ้านมั่นคงในชุมชนเมือง
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงเป็นบทบาทสำคัญในการผลักดัน
งานวิจัยในชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษาพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างโครงการวิจัยให้เป็นรูปธรรม และการ
พัฒนากระบวนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานซึ่งโจทย์วิจัยมาจากชุมชน มีชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ และมุ่งให้
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีการทำงานในลักษณะศูนย์
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ประสานงาน สังกัดสถาบันการศึกษา ยังมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นที่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (social lab) ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการลดความเหลื่อมล้ ำ
ทางสังคมที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริกได้
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของ สกสว. มาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี พบว่าจากการลง
พื้นที่ทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนัก วิจัยอาจารย์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในชุมชนชุมชน
กล่าวคือ เกิดนักวิจัยชาวบ้านมากกว่า 170 คน ที่เข้าใจกระบวนการวิจัยและสามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน มีการต่อยอดการดำเนินงานของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสวนเกษตรส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำทั้งในด้านความรู้ พื้นที่ สิ่งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ
ในขณะที่นักวิจัยอาจารย์ก็ได้มีการสั่งสมทักษะและองค์ความรู้ซึ่งเป็นฐานที่สำคัญในการพัฒนา
โจทย์วิจัยในชุมชน รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของชุมชนทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาอื่ น ๆ เช่น ฝ่ายพัฒนาชุ มชนและสวัสดิก ารสั ง คม
สำนักงานเขต การศึกษานอกระบบฯ สำนักงานการเคหะแห่งชาติ ชุมชนออเงิน และเครือข่ายส่งเสริม
การวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เหตุนี้ กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงมีบทบาทสำคัญต่องานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุนเมือง กรุงเทพมหานครที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนในมิติต่าง ๆ
เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่ างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือข่ายในการ
ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุมชนเมืองโดยการเผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (stakeholders) เพื่อขยายพื้นที่และแนวคิดในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุมชนเมืองให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในแวดวงนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงองค์กรชุมชน และ
ภาคเครือข่ายอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมืองเขตหลักสี่
2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการหนุนเสริม
3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
4) เพื่อถอดบทเรียนในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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ทบทวนวรรณกรรม
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมุ่งติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาระบบและกลไกหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในการทำงาน โดยการหาแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและในมหาวิทยาลัยเกริก และการถอดบทเรียนชุดความรู้ระบบและกลไกใน
การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้การหนุนเสริมโครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
โดยมีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1. แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-based Research) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เป็นงานวิจัยที่เริ่มต้นจากฐานคิดที่ว่าเจ้าของปัญหาที่แท้จ ริงคือเจ้าของพื้นที่ ดังนั้นเจ้าของปัญหาจึงควร
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และออกแบบงานวิจัย และต้องมีใจปรารถนาอยากจะลุกขึ้นมา
ค้นหาความรู้ร่วมกับคนอื่นเพื่อการแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง ต้องร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจตนเองว่าชุ มชนเป็นใคร ชุมชนมาจากไหน ชุมชนจะไปไหน และต้องร่วมค้นหา
ทางเลือกผ่านกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาทางออกของปัญหาที่เหมาะสม นอกจากนั้น บัญชร แก้วส่อง
ยังชี้ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนการวิจัยมีกลไกที่เรียกว่าพี่เลี้ยง หรือหน่วยประสานงาน (node) เป็นหัวใจ
สำคัญที่จะช่ว ยให้การวิจัยมีคุณภาพ (Kaewsong, 2015) ซึ่งขั้นตอนของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดย
Kanchana Kaewthep (2016 : 49-57) ได้ให้ขั้นตอนไว้ 7 ขั้นตอนคือ 1) การแสวงหาตัวนักวิจัย 2) ขั้น
พัฒนาโจทย์วิจัย/พัฒนาโครงการวิจัย 3) การออกแบบงานวิจัย 4) การสร้างความเข้าใจร่วม 5) การ
จัดการข้อมูล 6) การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 7) การถอด/สรุปบทเรียน นอกจากนี้การวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นจัดอยู่ในประเภทการวิจัยประยุกต์ (applied research) ที่มีรูปแบบและวิธีการวิจัยที่มี
ลั ก ษณะเฉพาะแตกต่ า งไปจากการทำวิ จ ั ย ประเภทอื ่ น ๆ เริ ่ ม ตั ้ ง แต่ ก ารตั ้ ง หั ว เรื ่ อ งและปั ญ หาการ
วิ จ ั ย (research problem) การออกแบบวิ จ ั ย (research design) ไปจนถึ ง การกำหนดวิ ธ ี ก าร
วิจัย (research methods) โดยตลอดทั้งกระบวนการทำวิจัยจำเป็นต้ องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนท้องถิ่นมากกว่าบทบาทการดำเนินการโดยนักวิจัยฝ่ายเดียว นอกจากนี้การทำความเข้าใจ
ปัญหาข้อเท็จจริงของชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนั้น นักวิจัยจำเป็นต้อง “เข้าถึง” แหล่งข้อมูลด้วยการลงไป
“คลุ ก คลี ต ี โ มง” อยู ่ ใ นพื ้ น ที ่ ใ นระยะเวลาที ่ น านและเข้ ม ข้ น เพี ย งพอเพื ่ อ ให้ ไ ด้ ค วามเข้ า ใจและข้ อ
ค้นพบ (research findings) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การสร้างองค์ความรู้ใหม่การหักล้าง
ความรู้เดิมหรือการนำไปต่อยอดวางแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง (Sriyaran, 2017)
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กล่าวโดยสรุป การวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีเป้าหมายงานวิจัยที่เน้นชาวบ้านเป็นนักวิจัยที่สามารถนำ
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนได้จริง ซึ่งนับได้ว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากข้อค้นพบของชุมชนเองและสามารถนำไปใช้เพื่อการอ้างอิงอย่า งเป็น
ทางการได้ ส่วนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนั้นมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ทางวิชาการโดยนักวิชาการ/
นักวิจัยเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญร่วมกันตั้งแต่กระบวนการวิจัยตั้งแต่การตั้งโจทย์ปัญหาการวิจัย การกำหนด
วัตถุประสงค์งานวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเพื่อนำใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง และเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
1.2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ (concepts of learning centers) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับ
ประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ
เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน ที่ดำเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน
ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการสำคัญคือ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกด้าน ทุก
รูปแบบไม่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน 2) เป็นศูนย์กลางที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้
ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน และ 3) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน Chiangrai Provincial Community Development Office (2017)
1.3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (networking) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการ
สร้างพันธมิตรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน มาร่วมมือ ร่วมทำงาน วางแผนแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อแบ่งปัน
ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไป แต่ถ้ามี
ความจำเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องระยะยาวก็ได้และมีการเชื่อมโยงของคนของกลุ่ม หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงการของคนในเครือข่ายด้วยความ
เป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นได้มีผู้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่
Boonrittanon & Ruangdejsuwan (2016) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่เอื้อต่อการวิจัยเชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าจากที่มีการพัฒนาระบบและกลไก
ส่งผลให้ทำให้เกิดคณะทำงานเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และลดขั้นตอนระเบียบทางการเงิน มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการการวิจัยเพื่อภารกิจเฉพาะด้าน มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุดโครงการอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยและประชาคมในพื้นที่ อีกทั้งยังได้มีการปรับ กระบวนการ
ทำงานพัฒนาชุมชนที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่ Buaphan (2011) ได้ศึกษาโครงการการพัฒนากระบวนการสนับสนุนโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพ สำหรับพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน พบว่าความสำเร็จของการวิจัยมาจากโจทย์ที่คิดโดย
ชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้การนำของหัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์ มีการเตรียมพร้อมก่อน
การทำวิจัย การคืนข้อมูลรวมถึงการจัดเวทีต่าง ๆ โดยผ่านการประสานงานกับทั้งองค์กรภายในและ
ภายนอก รวมถึงเสนอแนะให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
Nimanong (2017) ศึกษาเรื่องกระบวนการสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าการ หนุนเสริมการ
ทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์ประสานงานฯ กับกลไกหนุนเสริม มีรูปแบบกระบวนการ หนุนเสริมที่แตกต่าง
กัน โดยมีชุดความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านความรู้ที่เป็นหลักการสําคัญ และเป็นแนวทาง
หลักในการดําเนินงาน ทั้งนี้ชุดความรู้ที่เหมาะสมในการประกอบด้วยการหนุนเสริมตั้งแต่การแสวงหาตัว
นักวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย การออกแบบวิจัย การทําความเข้าใจร่วมกัน การจัดการข้อมูล การใช้
ประโยชน์ จ ากข้ อ มู ล การถอดและสรุ ป บทเรี ย น นอกจากนี ้ Liangjindathaworn, Samnuanyen,
Anpimrungrassami, Panchirasuphadol & Sutanthangjai (2016) ได้ ศ ึ ก ษารู ป แบบการบริ ห าร
จัดการงานวิจัยเพื่อการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพบว่ารูปแบบ
การบริหารจัดการประชาคมวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้นควรมีองค์กรในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่
ชัดเจน กำหนดระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวคิดการวิจัยเพื่อท้อง ถิ่น
หลักเกณฑ์ และกระบวนการบริหารจัดการของแหล่งทุน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด
ทั้งกระบวนการ ส่วนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในรูปแบบประชาคมวิจัย ควรประกอบด้วย การ
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ การหนุนเสริมของ
พี่เลี้ยง และการหนุนเสริมให้มีการพัฒนานักวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้มากขึ้น
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สำหรั บ งานวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ น ั ้ น Baiyam, Phongphaibun &
Wiwatamongkol (2015) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เ หมาะสม เพื่อการ
จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการจัดการเรียนรู้ ขั้นการให้บริการ ขั้นการเชื่อมโยง
ความรู้สู่ชุมชน ขั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และขั้นประเมินผลและเผยแพร่
ในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือนั้น Wipooupparakhot, Areesophonphichet & Phonsaram
(2017) ศึกษารูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ของการพัฒนาภูมิภาค
สู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทำให้ได้องค์ประกอบที่สำคัญของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 ด้าน
(The POWERS : Elements of Regional University Network) คือ ด้านพันธมิตรและสมาชิกเครือข่าย
ด้านวัตถุประสงค์และพันธกิจ ด้านคณะทำงาน ด้านการทำงานร่วมและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
ด้านการจัดการในระดับภูมิภาค และด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และนำองค์ประกอบที่ได้มาสู่ขั้นตอนการ
พั ฒ นารู ป แบบเครื อข่ ายมหาวิ ทยาลั ยในระดั บภู ม ิ ภาคอาเซี ยนที ่ ม ี ความเหมาะสมในบริ บทปั จจุ บั น
เพื่อเป้าหมายการบรรลุผลประโยชน์ของการพัฒนาภูมิภาคและมุ่งมั่นสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยที่เริ่มจากการหาโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาจากชุมชน และความ
ต้องการของชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน ผ่านกระบวนการดูแลของพี่เลี้ยงหรือ ชุดกลไกซึ่งมีรูปแบบ
กฎระเบียบ ข้อกำหนด นโยบายที่ชัดเจน เพื่อหนุนเสริมงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จและสามารถพัฒนา
อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ สู่รูปแบบการพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ และการจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงช่วย
สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น จนกลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้มแข็งต่อไป

วิธีการวิจัย
การวิ จ ั ย นี ้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการวิ จ ั ย เพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น ( Community Based
Research : CBR) ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำวิจัยโดยมุ่งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยในทุก
ขั้นตอนเพื่อฝึกให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นนักวิจัยและเพื่อสร้างงานวิจัยของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน
ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินการวิจัยดังนี้
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1. กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบและกลไก การพั ฒ นาระบบและกลไกเพื ่ อ ติ ด ตามหนุ น เสริ ม
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว ทีมนักวิจัยฯ ได้ใช้รูปแบบการ
พัฒนาโจทย์งานวิจัยของพื้นที่เขตหลักสี่ โดยมีนักวิจัยอาจารย์และนักวิจัยชาวบ้านร่วมกันดำเนิน
โครงการวิจัย โดยการหนุนเสริมในด้านการรวบรวมข้ อมูล การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ของพื้นที่วิจัย การเขียนรายงาน และ
การนำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปปรับปรุงการเขียน
รายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. กิจกรรมการพัฒนาโจทย์โครงการวิจัย คณาจารย์ที่สนใจในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประชุม
ร่วมกับชาวบ้านในเขตพื้นที่เป้าหมาย คือ เขตบางเขน เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตสายไหม โดยใช้
แนวทางการพัฒนาโจทย์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่วิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว คือ ชุมชนริมคลอง
บางบัว เขตบางเขน และชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม จึงทำให้เกิดกลุ่มนักวิจัยอาจารย์และนักวิจัย
ชาวบ้านซึ่งมีความสนใจที่จะนำกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเบื้องต้นโดยมีประเด็นปัญหาในการทำโครงการวิจัย (1) ประเด็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนสะพานปูน (2) ประเด็นปัญหาด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์เคหะสถาน
เพื่อรองรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย (3) ประเด็นการใช้เทคโนโลยีหรือสารสนเทศในการบริหารจัดการชุมชน
และ (4) ประเด็นโครงการวิจัยต่ อยอดในประเด็นปัญหาของการพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ของสวนเกษตรชุมชน ในชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม
3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชน
ทั้ง 4 เขต ในกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยชุมชนให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้ตาม
เป้าหมาย ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาโดยผ่านกระบวนการนำเสนอเพื่อรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อให้ทีมนักวิจัยชุมชนได้เติมเต็มข้อค้นพบจาก
งานวิจัยในรายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยชุมชน
4. การพัฒนาศักยภาพทีมนักวิจัยระบบและกลไก โดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้และทักษะใน
การทำงานของทีมนักวิจัยระบบและกลไกฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการหนุนเสริมการทำงานวิจัย
เพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น โดยมี ก ารแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั บ ศู น ย์ ป ระสานงานวิ จ ั ย เพื ่ อ ชุ ม ชนเครื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการศึกษาดูงานพื้นที่วิจัยเพื่อท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
จากผลการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการทำงาน
ร่วมกับเครือข่ายการหนุนเสริมวิจัยเพื่อท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทีมนักวิจั ย
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ระบบและกลไกฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักวิจัยอาจารย์และนักวิจัยชาวบ้าน
ในพื้นที่ดำเนินงานวิจัย
5. การค้นหาแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทีมวิจัยฯ ได้ใช้แนวทางรูปแบบ
การจัดศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี 6 รูปแบบ ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้แสดงประวัติชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ลักษณะชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน 2)
ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน มีลักษณะเป็นแหล่งรวมและบริการข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชน 3)
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน เป็ นลักษณะของศูนย์ฝึกอบรมสารพัดวิชาที่คนในชุมชนอยากเรียน
4) ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับบริการคนนอกชุมชน เป็นเสมือนห้องสมุดของชุมชนที่ทุกคนเข้าไปหาหนังสืออ่าน
หรือยืม 5) ศูนย์รวม วีดีโอ แผ่นซีดี แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับ ที่เกี่ยวกับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อาชีพ ครอบครัว ชุมชน มีลักษณะเป็นสถานที่ต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้มาเยือน เยี่ยมชมชุมชน และ
6) ศูนย์การประชุมของชุมชน มีลักษณะเป็นสถานที่พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในและคน
นอกชุมชน (Department of Community Development, 2020) ทั้งนี้ทีมนักวิจัยฯ ได้ศึกษาดู งาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรูง้ านวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน
4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลวิจัยเชิงพื้นที่และวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้
การวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาจากผลการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ หมู่บ้านแม่กำปอง
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น คณะเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงานจากสวนเกษตรมูลนิธิเกษตรยัง่ ยืน สวนผักคนเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทำให้ทีมวิจัย
ได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการสวนเกษตรในเมืองตั้งแต่การออกแบบสวนเกษตร กระบวนการผลิตไป
จนถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตโดยมีเครือข่ายสวนผักอินทรีย์ทั่วประเทศที่
สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าซึ่งกันและกัน
6. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำชุดความรู้ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการในการหนุนเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจากพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัยที่
ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้เป็นชุดความรู้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้
มีการดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการวิจัยที่ในพื้นที่ตั้งแต่ระยะการพัฒนาโจทย์ปัญหา
การวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย กระบวนการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนตั้งแต่การสร้างทีมนักวิจัย การออกแบบ
งานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการวิจัย
และจัดเก็บความรู้ในด้านการหนุนเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้
การดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่หนุนเสริมเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การศึ ก ษากระบวนการหนุ น เสริ ม เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นงานวิ จ ั ย เพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น ในพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร มีข้อค้นพบจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. การติดตามและหนุนเสริมโครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชนเมือง เขตหลักสี่ พบว่านักวิจัยชุมชน
โครงการย่อยได้มีการดำเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นตามแผนการดำเนินงานของ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการดำเนินงานซึ่งเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์ในพื้นที่ การนำโจทย์
มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ตลอดจน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงวิจัย เช่นการศึกษาดูงาน การประชุมสรุปบทเรียน ในแต่ละครั้งที่มีการ
ทำกิจกรรมในการหนุนเสริมในงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการจัดทำรายงาน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักวิจัยชาวบ้านในทุกกระบวนการซึ่งเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้
การหนุนเสริมจากทีมนักวิจัยฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยวิเคราะห์กิจกรรมให้สามารถตอบโจทย์วิจัย
โดยใช้เครื่องมือตารางวิเคราะห์เหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) เพื่อให้เห็นผลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้ทีมนักวิจัยชุมชนโครงการย่อยมีทกั ษะในการลงพื้นที่ การสื่อสาร รวมถึง
การจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยชาวบ้านกับ
นักวิจัยอาจารย์ในพื้นที่ชุมชนบางบัวและชุมชนพูนทรัพย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำงานวิจัยแล้วเสร็จ ทำให้พบว่า
การเข้าร่วมกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนักวิจัยชาวบ้าน ไม่เพียงแต่พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
ชาวบ้านในเรื่องของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเท่านั้น หากแต่กระบวนการวิจัยยังได้ ขัดเกลาวิธีการ
สื่อสาร คิดวิเคราะห์ การใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในระดับครอบครัวเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ กลายเป็นการใช้ระบบการสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เกิดการยอมรับและเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวได้แสดงความคิดเห็น มี ความสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้เหตุ
และผลในการพูดคุยและตัดสินใจร่วมกัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างดำเนินโครงการยังพบว่า การหนุนเสริมโดยการจัดอบรมให้ความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการแก่นักวิจัยชุมชนโครงการย่อยยังไม่เพียงพอ แม้ ว่าทีมนักวิจัยฯ จะมีการหนุนเสริมในพื้นที่ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถสะท้อนปัญหาและข้อค้นพบในการ
แก้ปัญหาของชุมชน รวมถึงสามารถนำผลที่ชัดเจนดังกล่าวมาจัดทำรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แต่การนี้นักวิจัยชุมชนโครงการย่อยในแต่ละโครงการมีพื้นฐานในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ต่างกัน ทำให้ทีมวิจัยฯได้บทเรียนเกี่ยวกับการวางแผน และการเตรียมการใน
การจัดกิจกรรมเพื่อหนุนเสริมความรู้ให้นักวิจัยชุมชนแต่ละกลุ่มให้สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้อย่าง
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เหมาะสม โดยมีการเชื่อมโยงผลการวิจัยไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา
สวนเกษตรของชุมชนพูนทรัพย์ สามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านความรู้ในการทำสวนเกษตร และลดความเหลื่อม
ล้ำด้านเศรษฐกิจเนื่องจากมีรายได้จากการทำสวนเกษตร เป็นต้น
สำหรั บการติ ดตามหนุ นเสริ มงานวิ จ ั ยเพื ่ อท้ องถิ ่ นในครั ้ งนี ้ นอกจากจากติ ดตามหนุ นเสริ ม
โครงการวิจัยชุดย่อยในเขตพื้นที่หลักสี่แล้ว ทีมนักวิจัยฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาโจทย์โครงการวิจัย
ชุดใหม่ในเขตพื้นที่ดอนเมือง หลักสี่ และสายไหม ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดโครงการใหม่ที่มีความต่อเนื่อง
รวมถึงการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างนักวิจัยชุมชนโครงการย่อยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัย
และนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกัน จากการพัฒนาโจทย์ดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการวิจัยชุดใหม่จำนวน 4 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการ “การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” 2) โครงการ
“การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมและบัญชีชุมชนเมืองของชุมชนบูรพา 18 เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร” 3) โครงการ “การพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสหกรณ์เคหะสถานเพื่อรองรับ
บ้านมั่นคง” และ 4) โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนเกษตรชุมชน โดย
มีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร”
2. การพัฒนาระบบและกลไกหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตั้งแต่ระยะแรกจนถึงปัจจุบันทำให้งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลจากการหนุนเสริมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ผ่านการอบรมให้ความรู้ โดยเชิญวิทยากร ทำให้นักวิจัยชุมชนโครงการย่อยทั้งนักวิจัยอาจารย์ และนักวิจัย
ชาวบ้านได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในระหว่างการอบรมและ
การลงพื้นที่วิจัยทำให้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถสร้างความเข้าใจให้กับทีมวิจัยได้อย่างแท้จริง มี
การสร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีประสบการณ์ ทำให้นักวิจัยทั้งเก่าและใหม่มีแรงบันดาลใจ จนสามารถพัฒนา
นักวิจัยเก่ามาเป็นพี่เลี้ยงร่วมลงพื้นที่ สังเกตการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้า
แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันกับนักวิจัยใหม่ จากประสบการณ์และกระบวนการหนุนเสริมดังกล่าว ส่งผลให้
(1) การทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยชุมชนทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถทำงาน
ร่วมกันด้วยความเข้าใจแม้ในระหว่างการดำเนินการวิจัยจะเกิดปัญหาอยู่บ้างหากแต่นักวิจัยอาจารย์และ
นักวิจัยชาวบ้านสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม จนสามารถได้ตสมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ
ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ (2) สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยอาจารย์ เนื่องจากการดำเนินงานวิจัยเริ่มต้นโดยการระดม
สมองเพื่อสรุปประเด็นปัญหาของชุมชนแล้วจึงเริ่มพัฒนาโจทย์ร่วมกันระหว่างนักวิจัยอาจารย์และนักวิจัย
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ชาวบ้านจนได้โจทย์วิจัยที่ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และ (3) ทำให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจยั ที่
ได้รับสนับสนุน สามารถนำกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปใช้ในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่าน
การเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินโครงการวิจัย นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักวิจัยจากโครงการอื่น ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปสู่การ
เขียนรายงานได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการ สำหรับการพัฒนาระบบและ
กลไกหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำเสนอได้ดังภาพต่อไปนี้

การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายหลัก
การเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายรอง
ภาพที่ 1 : กระบวนการติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ที่มา : Phannan, Pattaranukrom & Thongglin, 2019 : 4-7.
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3. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานคร จากประสบการณ์ในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน
(NGOs) และสำนักงานเขตในพื้นที่ โดยมีโครงการที่สามารถดำเนินการวิจัยและเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
ในการแก้ปัญหาให้กบั ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การดำเนินงานวิจัยด้านการจัดทำบัญชีชุมชน ส่งผล
ให้ชุมชนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ ประกอบกับมีการจัดทำเอกสาร
ประกอบการจัดทำบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม ทำให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาด้านการ
บริหารการเงินที่มีความโปร่งใส และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกชุมชน และแหล่งเงินทุนที่ให้การ
สนับสนุนชุมชน เป็นต้น ประกอบกับการศึกษาดูงานในการใช้พื้นที่วิจั ยเพื่อท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ
ในพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
ศูนย์ข้อมูลวิจัยเชิงพื้นที่ และวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน โดยมีการอบรมสำหรับบริการคนนอกชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประชุม
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในและคนนอกชุมชน นอกจากนี้ทีมนักวิจัยฯ ยังได้เรียนรู้กับศูนย์
เรียนรู้การวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาจากผลการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ หมู่บ้านแม่
กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดง
ประวัติชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ลักษณะชุมชน ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน และมีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของชุมชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชน และเป็นสถานที่พบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างคนในและคนนอกชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเกษตรและสหกรณ์ มหาวิท ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งถือเป็นศูนย์ที่เป็นแหล่ง
รวมข้อมูลความรู้ ของคนในชุมชน และเป็นแหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในและนอก
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานจากสวนเกษตรมูลนิธิเกษตรยั่งยืน
สวนผักคนเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทำให้ทีมวิจัยได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการสวนเกษตรในเมืองตั้งแต่
การออกแบบสวนเกษตร กระบวนการผลิตไปจนถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต
โดยมีเครือข่ายสวนผักอินทรีย์ทั่วประเทศที่สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการยังได้แนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน 3
พื้นที่ ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนเมือง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะมีการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนเมือง โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือในการให้ความรูด้ ้านการบริหารจัดการชุมชนเมือง 2) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน
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พูนทรัพย์ เขตสายไหม เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผักไร้สารเคมี รวมถึงด้านการ
บริ ห ารจั ด การผลผลิ ต การแปรรู ป และการตลาด และ 3) ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ง านวิ จ ั ย เพื ่ อ ท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชน บางบัว เขต
บางเขน ชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม และมหาวิทยาลัยเกริก โดยให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เพื่อแสดงประวัติชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ลักษณะและวิถีชีวิตชุมชน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ชุมชน เป็นแหล่งรวมและบริการข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านวิดีโอ แผ่นซีดี โปสเตอร์ แผ่นพับที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน เป็นสถานที่ต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้มาเยือนหรือผู้มาเยี่ยมชม
ชุมชน อย่างไรก็ดีศูนย์การเรียนรู้ใน 3 พื้นที่ จะมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในงานวิจัยระยะที่ 4 ต่อไป
4. การถอดบทเรียนชุดความรู้กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน
พื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยการถอดบทเรียนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดโครงการย่อย
สามารถสรุปบทเรียนได้เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ (1) กระบวนการติดตามหนุนเสริม นักวิจัยชุมชนโครงการ
ย่อยทั้งนักวิจัยอาจารย์และนักวิจัยชาวบ้าน (2) ปัญหาของทีมโครงการวิจัยย่อย ในการทำงานร่วมกับ
ชุมชน (3) การหนุนเสริมในด้านวิชาการให้แก่ นักวิจัยชุมชนโครงการย่อย และ (4) ความเหมาะสมของ
กระบวนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างนักวิจัยฯซึ่งทำหน้าที่หนุนเสริมกับ นักวิจัยชุมชนโครงการย่อย
ทั้งนี้กระบวนการติดตามหนุนเสริม นักวิจัยชุมชนโครงการย่อยควรให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการ
พัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของชุมชน หากแต่ที่ผ่านมานักวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น อาจจะยังไม่ สามารถเข้าถึงกลุ่มชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในขณะที่
นักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนมีความรู้และทักษะในการพัฒนาโจทย์ร่วมกับ
ชาวบ้านได้ดีกว่า ดังนั้น การหนุนเสริมจึงต้องให้ความรู้และสร้างความมั่นใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยที่เคยผ่านการทำวิจัยร่วมกับชุมชนมาแล้วให้มากขึ้น ซึ่งจะทำ
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีความมั่นใจในการพัฒนาสู่การเป็นหัวหน้าทีมวิจัยต่อไป
นอกจากนี้ นักวิจัยโครงการวิจัยชุดย่อยยังมีปัญหาด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญในการทำงานร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนักวิจัยยังต้องให้
ความสำคัญในการหนุนเสริมในเชิงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชนในขณะลงพื้นที่ทำวิจยั
อีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญในการหนุนเสริมของทีมนักวิจัยฯ คือการหนุนเสริมในด้านวิช าการ
ที่จะต้องมีการหนุนเสริมโดยจัดกิจกรรมทั้งในระยะต้นน้ำ ได้แก่ การค้นหาประเด็นปัญหาในชุมชน
การสร้ า งที ม นั ก วิ จ ั ย อาจารย์ แ ละนั ก วิ จ ั ย ชาวบ้ า น การพั ฒ นาโจทย์ ว ิ จ ั ย และการเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัย ระยะกลางน้ำ ได้แก่ การนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อของงบประมาณ การประชุมชี้แจง
โครงการกับชุมชน การออแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุปข้อมูล สุดท้ายในระยะ
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ปลายน้ำ ได้แก่ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย และการนำเสนอข้อค้นพบ
จากการวิจัย เพื่อให้ทีมวิจั ยโครงการชุดย่อยมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตาม
แผนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการหนุนเสริมในเชิงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากกระบวนการทำวิจัยที่มีจำนวนมากและหลากหลาย แต่ยังไม่ได้มีการจัดระบบข้อมูลให้มี ความ
เชื่อมโยงกันเพื่อนำเสนอเป็นข้อค้นพบในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในขณะเดียวกันกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ยังช่วยพัฒนาให้เกิดนักวิจัยชาวบ้าน
ได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการในการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนด้วยตนเอง โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้ามามีส่วนสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง องค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) ให้การหนุนเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนา
เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้กับชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การทำแปลงผัก
การประชาสัมพันธ์ผ่านวีดีโอ ในขณะที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เขตสายไหม ให้การสนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ เช่น อบรมหลักสูตรการแปรรูปน้ำพริกเห็ด
การให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นต้น ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ
พอช. ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณการก่อสร้างสหกรณ์ร้านค้าชุมชน และสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นในการดำเนินโครงการวิจัย เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ดิน นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความรู้ด้านการ
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชตามฤดูกาล ดังนั้นข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงสามารถนำไปใช้
ในการป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง นับเป็นการลดความเหลื่อ มล้ำในชุมชนและสังคม
ได้ในหลากหลายมิติ เช่น ในมิติด้านความรู้ ชาวบ้านสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น
ทั้งการสืบค้นข้อมูลจากการเป็นนักวิจัยชุมชน การรับความรู้และข้อมูลข่าวสารจากการอบรมจาก
นักวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีวิชาการต่างๆร่วมกับนักวิจัยอาจารย์ และมีนักวิจัย
ชาวบ้านหลายคนต้องการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อ กศน. ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส่วนมิติด้านสังคม ชาวบ้านมีสังคมใหม่จากการทำวิจัยร่วมกับนักวิชาการ มีเครือข่ายที่
หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาหนุนเสริมทั้งในรูปแบบของกิจกรรมและงบประมาณ ทำให้คุณภาพ
ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น และในมิติด้านเศรษฐกิจ พบว่าพืชผักในสวนเกษตรชุมชนทำให้ชาวบ้านสามารถลด
รายจ่ายจากการซื้อผักจากตลาดมารับประทาน รวมถึงการมีอาหารที่ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
นอกจากนี้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้การหนุนเสริมของทีมระบบและกลไก ยังได้มีการสร้าง
นักวิจัยอาจารย์ซึ่งถือเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงวิชาการ ให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทั้งนี้ในระยะเวลาที่ ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเกริกได้มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อย
กว่า 28 โครงการ ดังที่ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ” ทำให้นักวิจัยอาจารย์ได้มีโอกาส
นำความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้พัฒนาความรู้ผ่าน
ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยที่หลากหลายนอกเหนือจากงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ที่นักวิจัยอาจารย์มีความคุ้นเคย รวมถึงทำให้นักวิจัยอาจารย์ได้เรียนรู้องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน
ซึ่งถือเป็นทุนเดิมที่ชุมชนได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพียงแต่ไม่ได้มีการถ่ายทอดหรือจัดเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวนักวิจัยชุมชน
มาผสมผสานกับความรู้ทางทฤษฎีกับประสบการณ์เชิงปฏิบัติของนักวิจัยอาจารย์เพื่อเพิ่มเติมความรู้เข้า
สู่วงการ “วิชาการเพื่อสังคม” (Kaewthep, 2016) และเกิดเป็นความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของ
ชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม
ทั ้ ง นี้ กระบวนการหนุ น เสริ ม เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นงานวิ จ ั ย เพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น ในพื ้ น ที ่ ช ุ ม ชนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ถือเป็นระบบและกลไกที่สำคัญฯ ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยการหนุน
เสริมให้นักวิจัยอาจารย์ทำงานร่วมกับนักวิจัยชาวบ้าน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกัน
ตั้งแต่ในระยะต้นน้ำ ได้แก่ การพัฒนาทีมวิจัย การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์ การออกแบบงานวิจัย
ระยะกลางน้ำได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองใช้ รวมถึงระยะ
ปลายน้ำ ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อค้นพบเพื่อใช้ในการการปัญหาของชุมชน นอกจากนี้
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครยังช่วย
ในการประสานงานระหว่างนักวิจัยชุมชนกับหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ และองค์กรต่าง ๆ ที่มี
ส่ ว นได้ เ สี ย (stakeholders) ในการดำเนิ น โครงการวิ จ ั ย เพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น ในการนำความรู ้ และทั ก ษะ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดกระบวนการ
แก้ปัญหาของชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างแท้จริงและ
มีประสิทธิภาพ
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนากระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการในระยะที่ 4 ประกอบด้วย
(1) ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (concept paper) ทีมนักวิจัยฯ ควรหนุนเสริมด้วยการ
ร่ ว มพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิ จ ั ย โดยเฉพาะในประเด็ น การออกแบบกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย ระยะเวลาการดำเนินโครงการ และงบประมาณโครงการ เพื่อช่วยให้กิจกรรมภายใต้
โครงการวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างสมเหตุสมผล โดยใช้เครื่องมือ logical framework
ในการวิเคราะห์กิจกรรมดังกล่าวในการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(2) กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ ควรให้ ความสำคัญกับนักวิจยั รุ่น
ใหม่ที่ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เนื่องจากนักวิจัยรุ่นใหม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
เชิงวิชาการ แต่ยังขาดความเข้าใจในกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน ดังนั้น ทีมนักวิจัย จึงต้องให้
ความสำคัญในการทำงานร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปแบบของพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด (coaching) เพื่อให้
นักวิจัยรุ่นใหม่มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทำวิ จ ั ย จนสามารถดำเนิ น งานวิ จ ั ย ภายใต้ ก รอบและกระบวนการทำวิ จ ั ย เพื ่ อ ท้ อ งถิ ่ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(3) การหนุนเสริมในด้านการจัดทำรายงานความก้าวหน้า โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ทีมนักวิจัย
ควรให้ความสำคัญในการหนุนเสริมตั้งแต่ในระยะแรกของการรายงานความก้าวหน้า เพื่อช่วยทำความ
เข้าใจในประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับทีมนักวิจัยโครงการย่อยให้เข้าใจอย่างถูกต้อ ง
ตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินโครงการวิจัยในช่วงระยะหลังที่จะสามารถดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาของการวิจัยอย่างเหมาะสม
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