
ยทุธศาสตร์การวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

บญัชร  แก้วสอ่ง 

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 

ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 



การวจิัยเพือ่ท้องถิ่น (Community Based Research-CBR):  
สร้างสรรคปั์ญญาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

 

โจทย์จากชุมชน
ท้องถิ่น 

ชุมชนท้องถิ่นเป็น
นักวิจัย 

ปฏิบัติการ 

สร้างนักวิจัยท้องถิ่น 
(พุทธะ) 

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่น (สังฆะ) 

สร้างความรู้ท้องถิ่น 
(ธรรมะ) 

วธีิการ 
(Means) 

เป้าหมาย 
(Ends) 

 การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารท่ีขับเคล่ือน 
บนฐานชุมชนท้องถิ่น                     

3. ความเป็นธรรมทางสังคม  

(Social Justice) 

2. การเปล่ียนแปลงทางสังคม  

(Social Change) 

1. การปฏิบัตกิารทางสังคม  

(Social Action) 

การสร้างพืน้ท่ีรูปธรรม การสื่อสารสงัคม การขบัเคลื่อนนโยบาย 

เป้าหมาย
เชิง

อุดมการณ์ 



กระบวนการสู่ความยัง่ยนื 

ระยะท่ี 1 ค้นหาความรู้พืน้ฐาน 
(ทกุข์-สมทุยั) 

• บริบท สถานการณ์ 

• ประวตัิศาสตร์ ภมูิปัญญา 

• เข้าใจสถานการณ์-เหตแุหง่สถานการณ์ 

ระยะท่ี 2 การปฏิบตัิการ (นิโรธ-
มรรค) 

• ออกกแบบปฏิบตัิการ 

• ปฏิบตัิการร่วม 

• สรุปผลและถอดบทเรียน 

ระยะยาว  โครงการจบ/ชมุชนมี
กิจกรรมต่อเน่ือง 

• ใช้ความรู้แก้ปัญหาใหมข่องชมุชน 

• ขยายผลสูพ่ืน้ท่ีอื่น/นโยบาย 

• เข้าถึงแหลง่ทนุ/ภาคีกว้างขวาง 

• ปัญหา/โจทย์ของชมุชน 
• การมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นและกว้างขวาง 

การหนนุช่วยของพี่เลีย้ง 

การมีส่วนร่วมของภาคี 
วิชาการ  หน่วยงาน  อปท.  ธุรกิจเอกชน  นกัพฒันาเอกชน 



ยทุธศาสตร์ CBR 

การสร้างสรรค์
ปัญญาเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น 

การสร้างโอกาสให้
คนเล็กคนน้อย/คน

ชายขอบ 

การสร้างฐานความรู้
ท้องถิ่น 

การสร้างระบบการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่น
ของหน่วยงาน 

การสร้างชุดความรู้
ชุมชนเท่าทัน/รองรับ
การเปล่ียนแปลงและ

วิกฤต ิ

การสร้างชุดความรู้เพ่ือ
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม จิตวิญญาณ

ชุมชนท้องถิ่น 
 



การสร้างโอกาสใหค้นเลก็คนนอ้ย 

ชุดความรุ้การ
จัดการชีวิตส าหรับ
คนเล็กคนน้อยใน

สังคม 

กลุ่มคน
ชายขอบ/
คนจน 

ชนกลุ่ม
น้อย 

กลุ่มผู้
พกิาร 

กลุ่ม
ด้อย
โอกาส 



การสร้างฐานความรู้ทอ้งถ่ิน 

ชุดการ
สร้าง

ฐานความ
รู้ท้องถิ่น 

ระบบ
การศึกษา 
ชุมชน ระบบ

ยุตธิรรม
ชุมชน 

ระบบการ
ดูแล

สุขภาพ
ชุมชน 

การจัดการ
ทรัพยากร
ชายฝ่ัง/ลุ่ม

น า้ 
ระบบ

เกษตรกรร
มชุมชน 

การ
ท่องเที่ยว
ชุมชน 

เศรษฐกจิ
ชุมชน 

ประวัตศิาส
ตร์ชุมชน 



ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ 
33 โครงการ 

การบรหิารจดัการ
ทอ้งถิน่ 

70 โครงการ 

เดก็ เยาวชน  
และครอบครวั 
38 โครงการ 

การศกึษากบัชุมชน 
82 โครงการ 

เกษตรกรรมยัง่ยนื 
55 โครงการ การจดัการทรพัยากร 

155 โครงการ 
ศลิปวฒันธรรม 

ประวตัศิาสตร ์ทอ้งถิน่ 
37 โครงการ 

เศรษฐกจิชุมชน 
61 โครงการ 

สุขภาพ หมอเมอืง 
สมุนไพร 

54 โครงการ 
 อื่นๆ 

3 โครงการ 

10.3  

9.2  

14.1  

6.9  
17.3  

5.7  

30 

9  

9  3.6  

หนว่ย: ล้านบาท 

โครงการ ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2553 – 2555  

งบประมาณ  70-80 ล้านบาท/ปี  
งบฯโครงการวิจัย 40-50 ล้านบาท/ปี  
จ านวน 150-200 โครงการ/ปี 



การสร้างระบบการวจิยัร่วมกบัหน่วยงาน 

ชุดการสร้าง
ระบบการวิจัย

ร่วมกับ
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัย 

-บูรณาการ 4 
พันธกิจบนฐาน

การวิจัย 

หน่วยงาน/
ส่วนราชการ 

-บูรณการงาน
พัฒนาบนฐาน

การวิจัย 

อปท. 

-บูรณการงาน
พัฒนาบนฐาน

การวิจัย 

กลุ่มธุรกจิ 

-CSR 



การท างานร่วมกบัสถาบนัวชิาการ (7 in 1) 

• พฒันานกัวิจยั CBR ในสถาบนั 

• โครงการวิจยั CBR 

• พฒันาระบบสนบัสนนุ CBR ใน
สถาบนั 

 

 

 

• การท างานร่วม 

• การลงทนุร่วม 

• ผลกบัชมุชน (3 in 1) 
– เกิดนกัวิจยัชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง 

– เกิดความรู้ของท้องถ่ินจาก
กระบวนการวิจยั 

– เกิดการเปลี่ยนแปลงในชมุชนท้องถ่ิน
อนัเป็นผลจากการวิจยั 

• ผลกบัมหาวิทยาลยั (4 in 1) 
– ได้งานวิจยั 

– ได้งานบริการวิชาการแก่สงัคม 

– อาจจะได้งานผลิตบณัฑิต 

– อาจจะได้งานทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 



การสร้างชุดความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง/วิกฤติ 

ชุดความรู้เท่า
ทัน/รองรับ

การ
เปล่ียนแปลง/

วิกฤต ิ

การจัดการ
พืน้ท่ีภัยพบัิติ

ชุมชน 

การจัดการ
พืน้ท่ี

ผลกระทบทาง
นโยบาย 

การจัดการ
พืน้ท่ีความ
ม่ันคง

ชายแดน 

เทคโนโลยี
ท้องถิ่น 

ชุมชนท้องถิ่น
อาเซียน 



การสร้างชุดความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ชุมชนทอ้งถ่ิน 

ชุดความรู้เพ่ือ
การพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

การวิจัยเชิง
พุทธธรรม 

การสร้าง
ชุมชนใจงาม 

การสร้างจิต
วิญญาณ

ชุมชนท้องถิ่น
บนฐานชีวิต 

การสร้างพลัง
มัสยดิเพื่อ
สร้างคนดี
ให้กับชุมชน 

เครือข่าย
ศาสนากับการ

พัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส 



รูปแบบและกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถ่ิน

การเตรียมคน 
พ้ืนที่ และ
พัฒนาโจทย์

วิจัย

การเกบ็รวบรวม
และวิเคราะห์

ข้อมูล

การวางแผน
ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการ และ
ทบทวนสรุป

กิจกรรม
ต่อเนือ่ง
ภายหลัง

โครงการสิน้สุด

พลัง คุณคา่และ
ความสุข

นักวิจัยชมุชน ประมาณ 10-30 คน/โครงการ

ระบบการสนับสนุนของ พีเ่ล้ียง/Node/สกว.ภาค

ชุมชนท้องถ่ิน

บริหารจัดการและปฏิบัติการวิจัย

การมีส่วนร่วมในการออกแบบและปฏิบัติการ

การเชื่อมภาคีครือข่ายเพื่อการสนับสนุนการวิจัย/
ปฏิบตัิการ



กลไกการขบัเคล่ือนการวิจยั: พ่ีเล้ียงเป็นหวัใจส าคญั 

ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน 
พ่ีเลีย้งการวิจยั 52 

พืน้ท่ี/ชดุโครงการวิจยั  
15 ชดุโครงการ 

ภาคีร่วมวิจยั มากกว่า 30 ภาคี 

โครงการวิจยั 200 
โครงการ/ปี 

ครอบคลมุกว่า  
จงัหวดั 

 
ชมุชนวิจยั 
ประมาณ 
250 ชมุชน 
 



บทบาทส าคญัของนกัวิชาการ 

ความรู้บนฐาน
ภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน 

ความรู้ภายนอก/
ความรู้ทาง
วิชาการ 

การประยกุต์ความรู้ให้
เหมาะสมกบับริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

การ
ปฏิบตัิ
การ 

ผลการ
ปฏิบตัิ
การ 

การมีส่วน
ร่วมอย่าง
เข้มข้นและ
กว้างขวาง 



การวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน: การหยดุทบทวนและตั้งสติ 

เราเป็นใคร 

เรามาจากไหน 

เราจะไปไหน 

มีทางเลือกอ่ืนใดของชีวิตบ้างหรือไม่ 



ขอพลงั คุณค่า และความสุข 
จงมีแด่มวลมนุษยชาติ 

บญัชร  แก้วสอ่ง 


