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บทความวิชาการ 

1  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย / รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

การบริหารจดัการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นในระบบอดุมศึกษา 
 

วิเชียร  พนัธเครือบุตร 1 
 
งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน Community based 

research-CBR) เปนที่รูจักกันดี ในกลุมนักวิชาการ
จํานวนหนึ่งที่ เห็นวา ทองถ่ินเปนรากฐานที่
สําคัญตอสังคมโดยรวม หากชวยทําใหทองถ่ิน
เขมแข็ง สังคมก็นาอยู เศรษฐกิจก็จะยั่งยืน นั่น
คือตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาจากขางลาง 
ส่ิงที่ตองเรียนรูก็คือ ทองถ่ินที่กว างใหญ 
ตองการผูที่เขาไปชวยกันทํางานนี้เปนจํานวน
มาก การเขาไปจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
เรียนรู เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อทองถ่ิน คุณลักษณะ
งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน เปาหมายงานวิจัยเพื่อ
ทองถ่ิน รูปแบบการวิจัยเพื่อทองถ่ิน การพัฒนา
โจทยวิจัย และตัวอยางงานวิจัยทองถ่ินกอน 

 
ภารกิจอุดมศึกษา 

เปนที่ ทราบกันดีอยู แล วว าสถาบัน 
อุดมศึกษา มีภารกิจอุดมศึกษา จํานวน 4 ภารกิจ คือ 
การจัดการเรียนรู การวิจัย  การบริการสังคม และ การ
ทํานุบํ ารุงศาสนาศิลปและวัฒนธรรม ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ ทํา
ภารกิจทั้ง 4 ประการ แตเปนการแยกกันทําแตละ
ภารกิจ  ซ่ึงในความเปนจริง เราแยกกันทําแตละ
ภารกิจไมได ตองเชื่อมโยงแตละภารกิจเขาดวยกัน 
โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ การผลิตบัณฑิตเพื่อไป
รับใชสังคม 

อุดมศึกษา ทําตัวเปนโรงงานผลิตบัณฑิต 
โดยมีนักเรียน เปนปจจัยนําเขา อาจารยผูสอนเปนผู
กอใหเกิดกระบวนการผลิตโดยการเอาความรู ทฤษฎี 
ตางประเทศ ใสเขาไปในหัว ทีละวิชา ครบทุกวิชา  
แลวบอกวาไดผลผลิตเปนบัณฑิต แมวาในระหวาง
การเรียนรายวิชานั้น นักศึกษาจะมีการทํากิจกรรม
ตางๆ  ทั้งเปนการบริการสังคม และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม สวนอาจารยก็มีการทําวิจัยไปดวยก็
ตาม แตส่ิงที่มีคุณคา คือ การที่นักศึกษา ลงไป
บริการสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ในทองถ่ิน ความรูที่ไดรับ ไมไดถูกเอาไปใชในการ
เรียน ตลอดจน ความรูที่อาจารยไดจากการวิจัยใน
ทองถ่ิน ก็ไมไดถูกเอาไปสอน ทําใหนักศึกษาเรียน
จบแลว จึงหางไกลทองถ่ิน ไมสามารถนําความรูไป
พัฒนาทองถ่ินได 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงในการผลิตบัณฑิต 

นักเรียน นักศึกษา นักศึกษา 

ผูสอน 

         วิจัย              บริการสังคม         ทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

   ทองถิ่น 
 

ความรูที่ไดจากการวิจัย              ความรูที่ไดจากทองถิ่น 
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การที่อาจารยจะเปนสวนหนึ่งของการ
วิจัยทองถ่ิน เพื่อใหไดความรูจากการวิจัย นําไป
ถายทอดใหกับนักศึกษาไดนั้น เรามาทําความ
เขาใจ กับการวิจัยทองถ่ินกันกอน เพื่อใหการ
ทํางานกับทองถ่ินจะได เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น 
 งานวิจัยทองถ่ิน หลายคนคงอาจเปนที่
สงสัยวามันคืออะไร การวิจัยทองถ่ินเปนการทํา
เร่ืองเล็กๆในทองถ่ินพนจากความทุกข การชวย
คนใหพนจากความทุกขเปนงานที่มีคุณคา การ
ทํางานวิจัยทองถ่ินจึงเปนเรื่องที่มีคุณคา โดย
ปกติในทองถ่ินมีวิถีชีวิตตามวัฎจักรที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ อยูในวงจรของความยากจน หลายเรื่อง
ชุมชนไดแกไปแลวดวยตนเอง แตชุมชนตองการ
นักวิชาการในสถาบัน อุดมศึกษา เปนผูให
ความรู  เปนผูใหขอมูล เปนพี่ เล้ียง ในการ
แกปญหา ชาวบานในชุมชน ในทองถ่ินเปนผูลง
มือทํา(เปนผูวิจัย)เปนผูลงมือปฏิบัติการหาทาง
แกปญหาเอง  การที่มีนักวิชาการเขาไปเพื่อให
งานที่ทํามีคุณคามากขึ้น แกปญหาไดดีขึ้น 
แกปญหาไดเร็วขึ้น 
 
คุณลักษณะงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 
 งานวิจัยในทองถ่ินตองเริ่มจากฐานราก
ของชุมชน ตองตอบคําถามวาเรื่องที่สนใจนั้น 1) 
เขาทํากันอยางไร มีปญหาอะไร เชนปลูกขาว ใช
ปุย ใชยาฆาแมลง ตนทุนสูง ไดผลผลิตนอย ได
รายไดนอย 2) เขาแกปญหาอยางไร  วิธีการ
แกปญหาเปนเหตุ เปนผลทางวิทยาศาสตร
หรือไม ถาไม เขามีแนวทางจะแกอยางไร อธิบาย

ภูมิปญญาดวยวิทยาศาสตรไดหรือไม และวิธี
ดังกลาวสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันที่ดี
ใหกับชุมชนหรือไม 
 ส่ิงที่ตองระลึกไวเสมอคือ งานวิจัยใน
ทองถ่ิน ไมใชงานวิจัยในแปลงทดลอง ชุมชน
หรือทองถ่ินตองทําวิจัยในลักษณะ ทําไป ใชไป 
วิเคราะหผลไป และไดผลที่เกิดขึ้นเปนรายทาง
ดวย เพื่อใชเล้ียงชีพ ดังนั้น จึงตองใชเวลา และ
ความระมัดระวังอยางสูง 
 ดังนั้น คุณลักษณะที่สําคัญจึงประกอบ 
ดวย  ปญหาการวิจัยตองมาจากทองถ่ิน มีการ
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อใหไดคําตอบ และคนใน
ทองถ่ินเปนนักวิจัย/มีสวนรวมในการวิจัย 
 
เปาหมายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 
 “บานเมืองนี้มีความพอมีพอกิน...จง
ชวยกันรักษาความพอมีพอกินไวใหลุกหลาน...
เพียงเทานี้ จะเปนของขวัญวันเกิดที่ยั่งยืนสถาพร
ใหกับเรา”  
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

(รัชกาลปจจุบนั) 
แผนดินนี้แมของลูกใชปลูกขาว 
กี่แสนกาวที่เดนิซ้ําย่าํหวานไถ 
บํารุงดนิจนอดุมสมดังใจ 

หวงันาไทยเปนของไทยไปนิรันดร 
สมเดจ็พระนางเจาสิริกิต 

 จากพระราชดํารัสของสองพระองค คง
พอจะเปนเรื่องที่ใหเราไดเขาใจทองถ่ิน วาเปน
หนาที่ของเราทุกคนที่จะตองชวยกันทําวิจัยใน
ทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณในทองถ่ิน 
การวิจัยในทองถ่ินปจจุบันไมไดเร่ิมจากศูนย 
ทองถ่ินมีการทําวิจัยกันมากขึ้นแตยังนอย และ
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บางเรื่องก็ทํากันไมถูกตอง เชน การแกปญหา
ขาวตัดเขียว  
 ขาวตัดเขียว เปนปรากฎการณที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปลูกขาวซอมแซมสวนที่มันตายไป 
ไมเต็มแปลงนา พอเก็บเกี่ยวขาวสวนที่ปลูกซอม
แกไมทันกับขาวที่ปลูกตอนแรก เมื่อเก็บเกี่ยวจึง
มีสีเขียวปนอยูในขาวที่นําไปขาย ซ่ึงจะถูกพอคา
กดราคา ขายไดราคาไมดี  ชาวบานแกปญหาโดย
ไดขอคนพบ(วิจัย)วาถาฉีดยาฆาแมลง ลงไปใน
แปลงนาขาวกอนเก็บเกี่ยวสองสัปดาห ขาวจะไม
เขียว พอคาก็ไมรู ขายไดโดยราคาไมตก นับวา
เปนขอคนพบที่แกปญหาไดก็จริง แต  ขาว
ดังกลาว ไมสามารถสงไปขายตางประเทศได 
ลองคิดดูวา ขาวที่มีสารเคมีอันตรายดังกลาวจะ
ขายใหกับใคร ใครบางที่ไดจะรับผลกระทบนี้  

การวิจั ยที่ทองถ่ินไดทํ าแลว และ
ประสบผลสําเร็จก็มีกรณีศึกษาหลายเรื่อง เชน 
คุณ เชาววัช หนูทอง  คุณตะวัน หางสูงเนิน เปน
ตน แตเปนสวนนอยของสังคม ปญหาสวนใหญ
ที่พบคือ การยังไมเขาใจความหมายของการวิจัย
อยางแทจริง  การวิจัยทองถ่ินที่แทจริงคือการหา
ความรูใหมที่ยังไมมีใครรู ไปหาที่ไหนก็ไมได 
เราตองสาวไปเรื่อยๆ คอยๆสาวไป สาวลงไป
ลึกๆ จนกวาจะเจอวาอะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล 
ซ่ึงตองใชเวลา สาวใหเห็นประวัติศาสตร เห็น
บริบทของทองถ่ิน และเห็นแนวทางในการ
พัฒนา เพราะถาเราอยากจะกระโดดใหสูงเราตอง
กมตัวใหต่ํา นั่นคือเราตองเขาถึงความจริงใหมาก
ที่สุด จึงจะแกปญหาไดดีที่สุด  กระบวนการทีเ่รา
เขาไปในทองถ่ินจึงไมใชเราเดินเขาไปทําวิจัยเอง
ในทองถ่ินแลวเอาผลที่ไดกลับออกมา แตเราจะ
เขาไปสรางนักวิจัยในทองถ่ิน ทํางานรวมกับ

นักวิจัยทองถ่ิน เปนการสรางคนธรรมดา(คนใน
ทองถ่ิน) ใหเปนนักวิจัย เปนนักวิจัยในทองถ่ินที่
ปฎิบัติการแกไขปญหาในทองถ่ินไดจริงและ
ยั่งยืน 

ส่ิงที่ตองทําความเขาใจคือ การวิจัย
ทองถ่ินไมใชยาที่รักษาไดสารพัดโรค สามารถ
ทําไดเปนบางเรื่อง เหมือนการแพทยแผนไทย 
รักษาไมไดครบทุกโรค ชาวบานหรือคนใน
ทองถ่ินตองคนหาตัวเอง จัดการดวยตัวเอง ตั้งแต
เร่ืองงายๆจนถึงเรื่องยากดวยตัวเอง จัดการเรื่อง
การเงินดวยตัวเอง เพื่อใหความรูที่เปนความรูราก
หญา (grounded theory) ดวยตนเอง  ไมใชอาจารย
จากมหาวิทยาลัยเขาไปในทองถ่ินไปชักชวนให
เขาทําเรื่องโนนเรื่องนี้ ดวยความเปนชาวบานก็
ตามใจอาจารย ยินดีและเต็มใจชวยอาจารยทั้งที่
ไมใชปญหาการวิจัยที่ทองถ่ินตองการ เรียกวา
เปนการยัดเยียดโจทยวิจัยใหกับทองถ่ิน ผลที่
ได รับก็คือการถอดความรูจากทองถ่ิน ถอด
บทเรียนจากทองถ่ิน เรียนรูประวัติศาสตร แต
ไมไดสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทองถ่ิน ใน
ที่สุดก็ลมเหลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 เปาหมายการวิจยัเพื่อทองถ่ิน 

 นักวิจัย การทําวิจัย  
(เกิดจิตสํานึก
ทองถิ่น) 

องคความรู การ
พัฒนา 

(เกิดภูมิปญญา
ทองถิ่น) 

การสรางกลุม 
เครือขาย 
(เกิดความ
เขมแข็ง) 
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เปาหมายสําคัญที่จะทําใหเกิดขึ้นคือให
คนในชุมชนเปนนักวิจัย เพื่อที่จะไดรูจักตนเอง 
เขาใจรากเหงาของทองถ่ิน เห็นทางเลือกในการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับนิเวศนวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ซ่ึงจะสรางสํานึกรักทองถ่ิน ไมใชเกลียดทองถ่ิน 
หนีทองถ่ิน สรางพลังอํานาจใหชุมชน สรางกลุม
สรางเครือขาย ใหรูวาเรารวมตัวกันได เราจัดการ
กันเองได เกิดความเขมแข็ง  พรอมที่จะจัดการ
กับปญหาทุกปญหาได  ผลที่ได รับจากการ
แกปญหานั่นคือองคความรู หรือการพัฒนาของ
ทองถ่ิน  และหากมีการพัฒนาจนประสบ
ผลสําเร็จเกิดเปนภูมิปญญาของทองถ่ินนั่นเอง  

กลาวโดยสรุปไดวา เปาหมายการวิจัย
เพื่อทองถ่ิน ในสวนของทองถ่ิน เปนการ
ปลดปลอยทางปญญาของชุมชน  สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา ก็ไดองคความรูที่นํากลับไป
ใชในการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆตอไป 
 
รูปแบบการวิจัยเพื่อทองถิ่น 
 การวิจัยเพื่อทองถ่ินมีหลายรูปแบบ เชน 
PAR (Participatory action research) CBR 
(Community based research) ฯลฯ  รูปแบบหนึ่ง
ที่นาสนใจมาจากพื้นฐานในเรื่อง CBR หรือ
งานวิจัยที่ใชทองถ่ินเปนฐาน เปนทางเลือกหนึ่ง
ที่นาสนใจสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบการวิจยัเพือ่ทองถ่ิน(ดัดแปลงจาก ผศ.ดร. บัญชร แกวสอง) 

 

ระบบการสนับสนุนของพี่เลี้ยง ภาคีเครือขายสนับสนุนการวิจัย 

นักวิจัยชุมชน ประมาณ 10-30 คน 

                      บริหารจัดการ และปฏิบัติการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
                     การมีสวนรวมในการออกแบบและปฏิบัติการ 

เตรียม 
- คน 
- พ้ืนที่ 
- โจทย 
   วิจัย

-เก็บรวบรวม 
  ขอมูล 
- วิเคราะห 
   ขอมูล 

-วางแผน 
-ปฏิบัติการ 
-ทบทวน 
-สรุปผล 

กิจกรรม 
ตอเนื่อง 
ภายหลัง 
โครงการ 
สิ้นสุด

พลัง 
คุณคา 
ความสุข 
ที่เกิดขึ้น 
ในชุมชน 

(ไมขัดแยง 
ไมแตกแยก) 

ชุมชน ทองถิ่น 
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รู ปแบบการวิ จั ยแบบนี้ สถาบั น 
อุดมศึกษาเปนผู สร างนักวิ จั ยในทองถ่ิน 
โครงการละ 20-30 คน โดยนักวิชาการทําหนาที่
เปนเพียงพื่เล้ียงที่สนับสนุน ใหกระบวนการวิจัย
เปนไปตามหลักวิชาการ และความตองการชอง
ชุมชน ทองถ่ิน ผานการบริหารจัดการ และ
ปฎิบัติการของนักวิจัยในทองถ่ิน และการมีสวน
รวมออกแบบปฎิบัติการ ของชุมชนทองถ่ิน 
ตั้ งแต เร่ิมตน ถึงสิ้นสุดโครงการตลอดไป
จนกระทั่ งติ ดตามความยั่ ง ยื นของการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีภาคีเครือขายตาง  ๆเชน กศน. 
อบต .  สถาบัน  หน วยงานราชการ  สถาน
ประกอบการ ตางๆ ใหการสนับสนุนปฏิบัติการ
วิจัย ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน ตัวอยาง
งานวิจัยในรูปแบบนี้ เชน การพัฒนาภูทับเบิก 
จังหวัดพิษณุโลก ให เปนแหลงทองเที่ยว ใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวภูทับเบิก เปนตน 
 การทํ าหน าที่ ของผู ที่ เป นพี่ เ ล้ี ยง
สนับสนุน  ใหคํ านึ งถึ งหลักทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ ใชหลักคิด 
หลักวิชา และหลักปฎิบัติ โดยหลักคิด ใหพี่เล้ียง
ชวยนักวิจัยทองถ่ินตอบใหไดวาปญหาคืออะไร 
จะแกปญหาอยางไร หลักวิชาใหพี่ เล้ียงชวย
แนะนํานักวิจัยทองถ่ินเพื่อตอบใหไดวา ทาง
วิชาการอธิบายเรื่องนั้นอยางไร  และหลักปฏิบัติ 
ใหพี่เล้ียงชวยแนะนํานักวิจัยทองถ่ินเพื่อตอบให
ไดวา การประยุกตเพื่อนําไปใชทําไดอยางไรบาง 
แล วใหทองถ่ินเปนผู เ ลือกวิ ธีที่ เ รี ยบง าย 
ประหยัด และเนนทางสายกลาง ถึงแมวาจะชา 
แตชาๆแลวมั่นคง ดีกวาทําแบบไฟไหมฟาง ไมมี
ประโยชน 

 ส่ิ งที่ สํ าคัญในการทํ างานวิจั ยเพื่ อ
ทองถ่ิน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงใน
ทองถ่ิน ใหนักวิชาการ ยึดหลักการมีเหตุผล 5 
ประการ  คือ  
 1. ยึดหลักความประหยัด ตัดทอน
รายจายที่ไมจําเปนออกไปใหหมด 
 2. ยึดถือความถูกตอง สุจริต จริงใจ 
แมวาจะตกอยูในภาวะขาดแคลนก็ตาม 
 3. ละ เลิก การแกงแยง ทั้งในสวนที่เปน
ผลประโยชน หนาที่การงาน หรือทางการคา 
เพราะที่ใดมีการแขงขัน ที่นั่นจะมีคนแพ มีคน
ชนะ การทํางานจะเหนื่อยเปลา มีแตความทุกข 
 4. การทําสิ่งตาง  ๆตองไมหยุดนิ่ง เพราะ
ตองชวยกันทํางานเพื่อใหทองถ่ินหลุดพนจาก
ความยากลําบาก 
 5. การทําสิ่งตางๆ ตองไมทํารายตัวเอง 
ไมทํารายผูอ่ืน ไมกอช่ัว ลดกิเลศ ลดความอยาก
ไดในสิ่งที่ไมควรได 
 
การพัฒนาโจทยวิจัย 
 โจทยวิจัย หรือปญหาการวิจัย เปน
ประเด็นสําคัญมากสําหรับนักวิชาการ ทีจ่ะตองตี
ใหแตกหรือสาวไปใหถึงวา อะไรคือปญหาที่
แทจริงของทองถ่ิน ซ่ึงนอกจากจะไมใชประเด็น
ที่นักวิชาการยัดเยียดใหทองถ่ินทั้งที่ตั้งใจและ
ไมตั้งใจแลว อีกสวนหนึ่งก็คือนักวิชาการเองพึง
ระลึกไวเสมอวา นักวิชาการก็อยาตามชาวบาน
จนเกินไปเชนกัน  ประเด็นที่นาสนใจเปนโจทย
วิจัยนั้น ควรเปนเรื่องที่นักวิชาการเองก็สนใจ 
ชุมชน ทองถ่ิน ก็สนใจ และ สอดคลองกบัปญหา
ของชุมชน ทองถ่ินดวย 
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ภาพที่ 4  กระบวนการในการทาํวิจยัเพื่อทองถ่ิน 

 
ทีมนักวิจัย นอกจากนักวิชาการแลว 

ควรมีนักศึกษาอยูในทีมดวย เพื่อจะเชื่อมโยงสู
การเรียนการสอนได แตในการพัฒนาโจทยวิจัย 
ตองใหเกิดขึ้นจากทีมชุมชน ทองถ่ิน เทานั้น  
เพราะเขาเปนเจาของชีวิตของเขา เขาเทานั้นที่จะ
เปนผูตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา 

ในกรณีที่ โจทยวิจั ย เปนเรื่ องทาง
การเกษตร นักวิชาการ ตองสรางนักวิจัยทองถ่ิน
ใหมี คุณสมบัติที่สําคัญ คือ ตองระลึกอยูเสมอวา 
 1. เราตองพึ่งตัวเอง  
 2. เราตองไมเอาเปรียบกันเอง 
 3. หากมีปจจัยการผลิต เราตองผลิต
ปจจัยการผลิตดวยตนเอง 
 4. หากตองมีผลผลิตที่ตองจําหนาย เรา
ตองสรางตลาดดวยตนเอง   

นักวิจัยทองถ่ิน ตองสรางความเชื่อมั่น
วา ระบบอาหารชุมชน จะมั่นคงได ดวยการ
จัดการของชุมชนเอง เชน ถาเราผลิตพืชผลตาม
ฤดูกาล เราจะตองเปนผูกําหนดราคาเองได 

(ศึกษาขอมูลที่ผานมาวา ถาเริ่มปลูกวันนี้ อีกกี่
วันจะเก็บเกี่ ยว ในวันที่ เก็บเกี่ยวจะมีราคา
ประมาณเทาไร) เราจะตองสรางตลาดแนวนอน
ได ดวยการขายในพื้นที่ ขายในทองถ่ิน ตลาดที่
นาในใจ คือตลาดภายในหรือตลาดชุมชน เชน
ขายในโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ตลาดนัด 
หมูบานจัดสรร สงออกไปขายไกลๆไดแตมี
คาใชจายสูง ควรสงไปขายไมเกิน รอยละ 30  เรา
จะควบคุมตลาดไดดวยตนเอง ไมตกอยูในมือ
พอคาคนกลาง และหากมีผลผลิตมากเกินไปให
คิดถึงการแปรรูป เพื่อเก็บไวจําหนายในชวงที่
ขาดแคลนโดยไมถูกกดราคา อยางไรก็ตาม 
นักวิจัยเพื่อทองถ่ินตองระลึกไววา ปญหาตาง  ๆ
ไมสามารถแกไขไดดวยเทคนิคทางการเกษตร
เพี ยงอย างเดี ยว  แตต องใชมิ ติทางสั งคม 
วัฒนธรรม และความเปนชุมชน ทองถ่ิน มาใช
เปนองคประกอบในการแกปญหาดวย 
 
ตัวอยางงานวิจัยทองถิ่น 

การวิจั ยที่ทองถ่ินไดทํ าแลว และ
ประสบผลสําเร็จก็มีหลายเรื่อง เชนการวิจัยของ 
คุณ เชาววัช หนูทอง “ปลูกขาวใหได ตนละหมอ 
กอละถัง” (การใชขาว 2 ขีด ปลูกใหได ขาว 6 
ตัน) “ใชปุยคร้ังเดียวเกี่ยวไดเลย” (การลดปริมาณ
ปุย ดวยการปลูกขาวในถาดเพาะกลา แลวนํากลา
ไปปลูกในแปลงนาเพียง 90 วัน) “การใชระดบัน้าํ
คุมวัชพืช”(ปลูกขาวนาโยน โยนได 3-4 วัน เพิ่ม
ระดับน้ํา ไมตองใชยาฆาหญาฉีดลงไป ลดทั้ง
ตนทุน และลดสารตกคาง) “การผลิต/ใชน้ําสม
ควันไมแทนยาฆาแมลง” (ลดทั้งตนทุน และลด
สารตกคาง) 

 การเลือก
ประเด็นวิจัย  

(สอดคลองความ
สนใจและปญหา

ทองถิ่น) 

การเลือกทีมวิจัย 
(ทีมนักวิชาการ 
ทีมชุมชน ทีม
นักพัฒนา) 

การเลือกพื้นที่วิจัย 
(ความพรอมของ
พ้ืนที่และความ
เหมาะสมของ
ระยะทาง) 
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ตัวอยางการวิจัยที่ทองถ่ินทําประสบ
ผลสําเร็จ อีกทานหนึ่งคือ คุณตะวัน หางสูงเนิน 
จัดทําในรูปแบบฟารม ช่ือวาเรนโบวฟารม ทาํใน
ลักษณะ ทําแบบแปลงสาธิตที่เหมือนจริง ผลิต
จริง ขายจริง และยั่งยืนจริง เชน ปลูกขาวปละ 4 
คร้ัง พัฒนาพันธขาว พันธขาวหอมเวียงพิงค 
ปลูกแบบอดๆอยากๆ ปลูกไดปละ 3 คร้ัง ผลผลิต
ไดไมสูงมากนัก แตปลูกในที่แหงแลงได และ
ทดแทนขาวหอมมะลิ ได มีการใชใบมะไฟไล
เพล้ียไฟ  ใชบอนคันแกหอยเชอรร่ี ใชไขน้ําใส
ในนาลดการใชปุย และบํารุงดินไดดวยใสเดือน  
เล้ียงเปดในนาขาว เปนตน 
 งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน เปนการคนหา
ความรูใหม ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทองถ่ินไมใชแตเร่ืองการเกษตรเทานั้น แตรวม
ไปถึงระบบความเชื่อ คุณคา ระบบความสัมพันธ 
ระบบนิเวศน ระบบการผลิต ฯลฯ ที่ทองถ่ิน
ตองการการเปลี่ยนแปลงจากการคนหานั้น  ๆเชน 
ส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรม การบริหารจัดการน้ํา
สาธารณะของชุมชน เปนตน 
 
การบริหารจัดการงานวิจัยทองถิ่น 
 การวิจัยเพื่อทองถ่ิน แมวาจะไมใชเร่ือง
ใหม  แต เนื่องจากมีการดําเนินการในกลุม
นักวิชาการยังไมมากนัก แตเพื่อใหการวิจัย
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสังคมที่ดีขึ้น จําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน
อยางเปนระบบ การบริหารจัดการวิจัยในขณะที่
ชุมชน ทองถ่ินยังไมเขาใจ ส่ิงที่เรียกวาการวิจัย   
และสถาบันอุดมศึกษาเองก็ยังไมเขาใจบทบาท
ในการสนับสนุน จึงเปนสิ่งที่ขับเคลื่อนใหการ
วิจัยเพื่อทองถ่ินเปนไปไดไมเร็วนัก 

 การทําความเขาใจในเรื่องการวิจัยเพื่อ
ทองถ่ินใหกับผู เกี่ยวของจึงตองสนใจเปน
ประเด็นแรก ใหเขาใจความแตกตางของการวิจัย
วา งานวิจัยพื้นฐานเปนสิ่งจําเปนในการสราง
ความรูสากล ความรูที่เปนสากลนี้อยูในลักษณะ
เบี้ยหัวแตก กระจัดกระจาย ยังใชประโยชนใน
ทองถ่ินไมได  แตงานวิจัยประยุกต เชนงานวิจัย
เพื่อทองถ่ิน เปนสิ่งจําเปน เพราะเปนการนําเอา
ความรูสากลมาสูการปฏิบัติ ตอบใหไดวาความรู
ที่ปฎิบัติไดจริงในทองถ่ินตางๆมันควรจะเปน
อยางไร  การวิจัยเพื่อทองถ่ินที่ดี ตองตอบโจทย
ที่เปนปญหาไดดี เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆที่
เกี่ ยวของ และเชื่อมโยงกับคนในพื้นที่ ได  
ตลอดจนตองทําใหครบวงจร ตั้งแตตนน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา  
 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อทองถ่ินที่
ผ านมา  มี การดํ า เนิ นการทั้ งในส วนของ
หนวยงานระดับชาติ  และในสวนสถาบัน 
อุดมศึกษา ดังนี้ 
 1. หนวยงานระดับชาติ  

    หนวยงานระดับชาติ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน ตองมี
มาตรการสงเสริมสนับสนุน 

    แนวทางสนับสนุนที่ผ านมามี  3 
ลักษณะคือ 

     1) สรางนักวิจัยเพื่อทองถ่ิน มีการจัด
อบรม ชักชวนใหนักวิชาการทํางานวิจัยเพื่อ
ทองถ่ิน 

     2) พัฒนาระบบการวิจัยฯ และใหทุน
วิจัย เพี่อสรางการวิจัยทองถ่ินใหกวางขวางขึ้น 
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     3) สนับสนุนใหบูรณาการงานวิจัย
กับงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยบูรณาการ 
งานวิจัยเขากับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ เปนตน  ไดแก  การจัดกิจกรรม 1 
หลักสูตร 1 ชุมชน โดยใหเขาไปในทองถ่ินที่มี
ปญหาภัยพิบัติตางๆ เชน พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 
เขาจัดการกันอยางไร มีแนวทางการแกปญหาที่
ยั่งยืนไดอยางไร 

    นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดใหหลักการและแนวทางใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ใหนักวิชาการสามารถใช
ประยุกตในการทําวิจัยเพื่อทองถ่ินได ดังนี้ 

    1) การสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนและพื้นที่  โดยใหประชาคม มีสวนรวม 
คิด วิเคราะห กําหนดโครงการทีแกปญหาได
อยางประณีต ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ โดยมี
จุดเริ่มตนและจุดสําเร็จที่ชุมชน พื้นที่ ทองถ่ิน 
จากหมูบาน สูตําบล 

    2) มีการบูรณาการกับหนวยงานตาง  ๆ
โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งระดับ จังหวัด อบต. 
เทศบาล  และเอกชน  ร วมกันทํ า  ร วมกัน
สนับสนุนกระบวนการ ที่ไมใชการชี้นํา เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหแกนนํา ชุมชน ทองถ่ิน 

    3) แนวทางดําเนินงานตองมาจาก
ชุมชน โดย โจทยวิจัยตองคํานึงถึงปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน คํานึงถึง
ศักยภาพและทุนทางสังคม วัฒนธรรมชุมชน ที่
ชาวบานเปนคนอาสาทํา นักวิชาการเปนเพียง
ผูสอนเทคนิค แลวทั้งสองทีมรวมกันปรับวิธีการ
ทําใหเหมาะสมกับบริบทหรือวัตถุดิบในพื้นที่  

   4) ผลการวิจัย พัฒนาใหเกิดการจัดทํา
เปนแผนชุมชน  ทั้งนี้กระบวนการจัดทําแผน

ชุมชนนั้น  ตองใหแผนที่เปนแผนแบบองครวม
ที่ ไมแยกสวน (เปนเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ส่ิงแวดลอม) สอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ มีเปาหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผานเวที
การระดมความคิดเห็นหลายครั้ง แผนดังกลาวนี่
สามารถใชในการเจรจาตอรอง หรือขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานในระดับจังหวัดหรือ
ระดับชาติได เชน ของบประมาณสนับสนุน จาก 
อบจ. หรือ ททท. เปนตน ตัวอยางเชน การจัดการ
ปาบานปางจําป – แมคําปอง ตําบลหวยแกว 
เชียงใหม  
 2. สถาบันอุดมศึกษา 
    สถาบันอุดมศึกษาสามารถบริหาร
จัดการงานวิจัยเพื่อทองถ่ินไดทั้งในสวนของ 
สถาบัน และในสวนของอาจารย 
    สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ตองการ
ตัวช้ีวัดวัดคุณภาพการศึกษา การใหความ
ชวยเหลือทองถ่ิน ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ทองถ่ิน เปนสวนหนึ่งที่ช้ีใหเห็นคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบัน ที่สามารถจัดการศึกษาได
ครบทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา แนวทางที่
สถาบันพัฒนาใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ทองถ่ิน มีดังนี้ 
    1) สรางนักวิจัยเพื่อทองถ่ิน  เชนมีการ
จัดอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน มีการจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการวิจัยเพื่อทองถ่ิน 
การสร างความสัมพันธ /เครือข ายในการ
ดําเนินการ เปนตน 
    2) พัฒนาระบบสนับสนุนงานวจิยัเพือ่
ทองถ่ิน เชนการมีหนวยงานรองรับ การใช
อุปกรณ การใชสถานที่ สนับสนุนทุนวิจัย การ
อํานวยความสะดวกในการทํางาน การมกีฎเกณฑ
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กติกาที่เปนระเบียบชัดเจน การจัดผูรับผิดชอบ
ตามโครงสราง เปนตน 
    3) ใหมีการบูรณาการ การสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม ในสถาบัน 
มีการเผยแพรผลงานการดําเนินการ เห็นแนวทาง
ปฏิบัติการบูรณาการ เชน การเขาคายการเรียนรู
ในชุมชน เปนตน 
    ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของ
สถาบันที่นอกเหนือจากการไดตัวช้ีวัดแลว 
สถาบันยังไดประโยชนโดยตรงจากผลการวิจัย
มาใช ในการพั ฒนาสถาบั นได อี กด ว ย  
ตัวอยางเชน การวิจัยเร่ืองการแพทยพื้นบาน
ลานนา เมื่อส้ินสุดโครงการสถาบันนํามาใชใน
การจัดทําหลักสูตร การแพทยแผนไทย สาขา
การแพทยพื้นบาน ซ่ึงขณะมีมีการจัดการเรียน
การสอน ตั้งแตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
อยูระหวางการดําเนินการใหถึงระดับปริญญา
เอกเปนตน 
    ในสวนของอาจารยในฐานะนักวิชาการ 
ที่เขาไปในพื้นที่วิจัย สามารถบริหารจัดการได
ทั้งในสวน ระดับปฏิบัติการ ระดับทีมงาน และ
ระดับการจัดการขอมูล 
    การปฏิบัติการในพื้นที่ มีเปาหมาย
เพื่อแกปญหา ขับเคลื่อนการพัฒนา ที่สามารถลด
รายจาย เพิ่มรายได และสรางความสุขใหกับคน
ในทองถ่ิน โดยทองถ่ินเปนผูกําหนดเอง ดังนั้น
ระดับที่ทองถ่ินกําหนดจึงเปนไปได 3 แนวทาง
คือ 1) ชุมชน ระดับครัวเรือน ระดับหมูบาน 
จัดทําดวยตนเอง 2) ชุมชนระดับตําบล จัดทํา
ร วมกับหนวยงานต างๆภายนอก  และ  3) 
หนวยงานภายนอกสนับสนุนใหชุมชนเปน
ผูดําเนินการ  ทั้งนี้ การสนับสนุนการวิจัยของ

นักวิชาการ ตองมีกลุมเปาหมายการใชประโยชน
ที่ ชั ดเจน  ที่ มี การร วมมือ /ตอบรับการใช
ประโยชนจากพื้นที่ 
    การดํ า เนิ นการเป นที มงานนั้ น 
นักวิชาการดําเนินการไดใน 3 ลักษณะคือ 1) 
นักวิชาการเปนหัวหนาโครงการ และมีนักวิจัย
ของทองถ่ินเปนทีมงาน  2) นักวิชาการเปนผูรวม
วิจัยในโครงการ และ 3) นักวิชาการ เปนทีมงาน 
มีนักวิจัยทองถ่ินเปนหัวหนาโครงการ  ทั้งนี้ 
นักวิชาการตองเชื่อมโยงเชิงระบบทั้ง 3 ภารกิจ 
คือ วิจัย ตองใหไดองคความรูใหม  บริการทาง
วิชาการตองใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  และ
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนได เพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
    การจัดการขอมูลที่ ใชในการวิจัย 
นักวิชาการดําเนินการไดใน 3 ลักษณะคือ 1) การ
หาขอมูลจากหนวยงานในพื้นที่ เชนสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน 2) ขอมูล
จากผูรู หรือแกนนํา ระดับหมูบาน ระดับตําบล 
3) ขอมูลระดับครัวเรือน เชนบัญชีครัวเรือน เปน
ตน 
 
สรุป 
 การวิจัยเพื่อทองถ่ิน เปนงานวิชาการ
รูปแบบหนึ่งที่รับใชสังคม เปนการนําเอาปญหา
จริงในสังคมจริง เขาสูวิชาการ ดวยกระบวนการ 
วิจัย และการบริการทางวิชาการสูสังคม และ    
ถ าเรื่ องที่ ทํ านั้ น  เปนเรื่ องที่ เกี่ ยวของกับ
ศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาไดรวมลงมือ
ปฏิบัติดวย ถือวาสถาบัน อุดมศึกษาไดปฏิบัติ
ภารกิจโดยการบูรณาการ ทั้ง 4 ภารกิจอุดมศึกษา
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ไดอยางครบถวนในคราวเดียวกัน  ผลลัพท
สุดทายที่เกิดขึ้นคือ การไดองคความรูสูการเรียน
การสอนนั่นเอง 
 การวิจัยเพื่อทองถ่ิน จะเอาความคิดของ
นักวิชาการไปใสใหกับทองถ่ินไมได ตองเกิด
จากการมองภาพรวมกัน มาบูรณาการเขาดวยกัน
กับหลักวิชา โดยผูที่เปนนักวิจัยคือ ชาวบานใน
ชุมชนหรือทองถ่ิน แมวาการใหคนในชุมชน
เปนนักวิจัยจะเปนเรื่องที่ยาก แตหากนักวิชาการ
สรางจิตสํานึกใหเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ทุกคนจะรวมมือกันทําวิจัยและเห็นวาเปนเรือ่งที่
สนุกนาสนใจ 
 หัวใจสําคัญของงานวิจัยเพื่อทองถ่ินคือ 
1) โจทยวิจัยตองมาจากชุมชน จากปรากฎการณ 
ปญหา ประเด็นที่ เกิดขึ้นสําคัญๆในชุมชน

ทองถ่ิน 2) มีปฏิบัติการการแกปญหา โดยการ
ออกแบบบนฐานขอมูล ดวยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 3) คนในชุมชนเปน
คนปฎิบัติการ ในลักษณะทีมงาน ที่ทุกคนในทีม
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนั้น ไมใชคน
ใดคนหนึ่งเปนผูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 การวิจัยเพื่อทองถ่ิน เปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญของการเขาถึงชุมชน การพัฒนาชุมชน 
และเปนการพัฒนาการวิจัยที่เปนลักษณะการ
วิจัยแบบมุงเปาหมาย เพื่อสรางชุมชนที่เขมแข็ง 
เพื่อใหสังคมนาอยู และเพื่อเศรษฐกิจไทยทีย่ัง้ยนื 
เปนการเปลี่ ยนแปลงจากขางลาง ที่รอให
นักวิชาการทุกคนมีสวนรวมผลักดันใหเกิดขึ้น
ตอไป 
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