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 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้วิทยากรได้ชวนให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ขบคิดในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ซึ่งค าว่าชุมชนในที่นี้อาจไม่ได้หมายความถึงเพียงหมู่บ้าน 
หรือท้องถิ่นตามที่เคยเข้าใจกัน หากแต่มีความหมายครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เรา
ก าลังท าวิจัยด้วย ในช่วงแรกนั้นวิทยากรได้เปิดประเด็นด้วยการชี้ให้เห็นว่าความส าเร็จของการท าวิจัยอันจะน ามา
ซึ่งประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม จะต้องเริ่มจาก 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ กรอบคิดของการท าวิจัย และการ
ก าหนดโจทย์วิจัย ส าหรับกรอบคิดของการท าวิจัยนั้นผู้ที่จะท าวิจัยจะต้องศึกษาว่าบริบทของโลกในช่วงเวลานั้น
เป็นอย่างไร มีทิศทางการพัฒนาไปในรูปแบบใด ในที่นี้วิทยากรได้ยกตัวอย่างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จากนั้นก็ต้องพิจารณาแนวนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศประกอบกันไปด้วย ทั้งในส่วนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงแนวคิดที่สังคมก าลังให้ความสนใจใน
ปัจจุบัน เห็นได้จากแนวคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 นอกจากข้างต้นนี้แล้วสิ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้คือ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย การน างานวิจัยไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สิ่งเหล่านี้ควรน ามาพิจารณาเป็นอันดับ
แรกก่อนที่จะน าไปสู่การด าเนินการในขั้นต่อๆ ไป เพ่ือให้งานวิจัยที่ท าออกมานั้นสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ช่วงเวลานั้น ซึ่งก็หมายถึงว่างานวิจัยชิ้นนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยร่วมได้  
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 ส าหรับการตั้งโจทย์วิจัยนั้น ผู้วิจัยควรให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยค านึงถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการท าวิจัยกระจายไปสู่คนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตั้ง
โจทย์วิจัยที่ดีนั้นจะต้องตั้งโจทย์ที่เป็นไปในทางบวก ถ้าหากตั้งโจทย์ที่เป็นไปในแง่ลบแล้วอาจจะท าให้งานวิจัยนั้น
ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ อาทิ การตั้งโจทย์โดยเริ่มจากการหาผู้กระท าผิด การหาต้นตอของความขัดแย้ง 
เป็นต้น การตั้งโจทย์วิจัยในทางบวกสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้ โดยเริ่มจากการมี
เป้าหมายร่วมกันของคนแต่ละกลุ่มในการที่จะยกระดับชุมชน ซึ่งการยกระดับชุมชนที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการสร้าง
รายได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นความพึงพอใจในระดับปัจเจก การสร้าง
ความสุขให้กับผู้คนในชุมชน ไปจนถึงการต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสามารถวัดได้ด้วยการใช้
เครื่องมือต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับบริบท  
 
 อีกประเด็นหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก่อนที่จะมีการก าหนดโจทย์วิจัย คือ การที่ผู้วิจัยต้องตอบค าถามที่ว่าจะ
ท าไปเพื่ออะไรให้ได้ ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญต่อมาคือการหาค าตอบจากโจทย์วิจัยที่ได้ตั้งขึ้น โดยเลือกวิธีการ
และเครื่องมือในการท าวิจัยที่มีความสอดคล้องกับบริบทของการท าวิจัย ส าหรับในการวิจัยชุ มชนนั้น ในที่นี้
วิทยากรขอยกเว้นไม่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับฮาบิทัส (Habitat) และการปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice) 
โดยเน้นไปที่การท าวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community Based  Research: CBR) อาทิ การท าวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่น เป็นต้น และการท าวิจัยเฉพาะพ้ืนที่ (Area Based  
Community : ABC) เห็นได้จากการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่นเน้นไปที่
การแก้ไขปัญหาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ซึ่งหัวใจของการท างานวิจัย
ท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญการการท าความเข้าใจปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน การพัฒนาท้องถิ่น 
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พลวัตของท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการด าเนินงาน อาจอยู่ในลักษณะของการศึกษาในเชิงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาบัน เห็นได้จากในกรณีที่
ศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมแห่งการพ่ึงพาอาศัย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาอาจกลายเป็นที่มาของกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิธีการและเครื่องมือส าหรับใช้ในการศึกษา วิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่ารปูแบบ วิธีการ
และเครื่องมือมีอยู่อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยสามารถเลือกมาใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของการวิจัยของตนได้ เห็นได้
จากการวิจัยที่แบ่งตามลักษณะของข้อมูลที่มีทั้งการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และแบบผสมผสาน โดย
สามารถเลือกใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ โดยอาจจะเลือกใช้การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นเทคนิควิธี
ที่จะได้มาซึ่งข้อมูล การลงเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นวิธีการที่ต้องใช้ เทคนิคของการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่ไปกับ
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องรอบด้าน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนมีส่วนช่วยกันในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ของชุมชน นอกจากนี้แล้วยังท าให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ตนเอง
ด้วย การเก็บข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ รวมถึงแบบสอบถามประกอบกัน ซึ่งข้อมูลจากการ
ออกภาคสนามในชุมชนที่ได้มานั้นมีข้อมูลหลากหลายประเด็นด้วยกัน ทั้งยังสามารถน าเสนอข้อมูลได้หลากหลาย
รูปแบบ อาทิ ล าดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชุมชน แผนผังเครือญาติ แผนที่เดินดิน ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทิน
อาชีพ เป็นต้น ในกระบวนการท าวิจัยในแต่ละขั้นตอนจะต้องให้ความส าคัญกับจริยธรรมการวิจัย (Research 
Ethics) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะคอยก ากับให้การท าวิจัยนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยา ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่ม และชุมชนโดยรวม ค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันก็ต้อง
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละกระบวนการ นอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ แล้วยังช่วยให้ผู้คนในชุมชนสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
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วิถีชีวิต อีกทั้งชุมชนท้องถิ่นยังสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์เพ่ือการอยู่รอดท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย 
 ในช่วงท้ายของการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ วิทยากรได้ให้โจทย์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้กลับไปขบคิด
ต่อ โดยให้กรณีศึกษา 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านคีรีวงศ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และบ้านแม่ค าปอง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้ร่วมสัมมนาน าข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนไปออกแบบงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแต่ละแห่งอย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมมนาแลกเปลียนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ สาระส าคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของวิทยากรและผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการท าวิจัยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องเริ่มจากความสนใจ ความถนัดของผู้วิจัย มีการศึกษากรอบแนวคิดต่างๆ ในบริบทของโลก 
ประเทศ ชุมชนท้องถิ่น พันธกิจมหาวิทยาลัย และความสอดคล้องของการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างรอบด้าน สามารถตอบได้ว่าจะท าวิจัยเรื่องนี้ไปท าไม ท าไปเพื่ออะไร และจะหาค าตอบอย่างไร ก่อนที่จะ
เข้าสู่กระบวนการของการตั้งโจทย์วิจัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพ่ือให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากการตั้งโจทย์วิจัยแล้วการใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลยัง
ช่วยให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้อย่างรอบด้าน ขณะที่การเลือกวิธีการน าเสนอข้อมูลก็ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษามีความน่าสนใจ เหล่านี้จะน าไปสู่การท าวิจัยที่ค่อยๆ ขยับเข้าใกล้เป้าหมายของการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนมากขึ้น  

จากการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมการท าวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนั้น ประเด็นแรกที่
จะต้องให้ความส าคัญคือ ชุมชน ในที่นี้ค าว่าชุมชน ก็เป็นค าที่สามารถให้ค านิยามได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนหมู่บ้านที่แบ่งตามเขตการปกครอง ชุมชนที่หมายถึงการรวมกลุ่มของผู้คนเพ่ือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง
เป็นส าคัญ ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เห็นได้จากชุมชนออนไลน์ ขณะที่การใช้ค าว่าชุมชน
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สังคมไทยเราก็พบว่ามีพลวัตอยู่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การบัญญัติศัพท์ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก การใช้ค านี้ของกลุ่มนัก
คิดหัวก้าวหน้าเห็นได้จากกลุ่มที่เคลื่อนไหวตามแนวทางของสังคมนิยม การใช้ในกระบวนการการพัฒนาในบริบท
ของการปกครองโดยรัฐ และกลุ่มนักวิชาการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือก  (ธร ปิติดล , 2558: 15-16) 
ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้กล่าวถึงค าว่า ชุมชน  เอาไว้อย่างน่าสนใจในที่นี้คือ Eric Hobsbawm  จากถ้อยความที่ว่า  
Never was the word ‘community’ used more indiscriminately and emptily than in decades when 
communities in the sociological sense became hard to find in real life (Eric Hobsbawm, 1994: 428 
อ้างใน ธร ปิติดล, 2558: 1) ไม่มีช่วงเวลาใดท่ีค าว่าชุมชนได้ถูกใช้อย่างไม่จ าเพาะเจาะจง และเต็มไปด้วยความว่าง
เปล่ามากเท่ากับในช่วงศตวรรษนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ค าว่า ชุมชนในทางสังคมวิทยาเป็นสิ่งที่หาได้ยากนักจากในสภาพ
ความเป็นจริง (แปลโดยผู้เรียบเรียง) ดังกล่าวนี้ยิ่งเน้นย้ าให้เห็นว่า “ชุมชน” ทั้งในตัวของการนิยาม การอ้างถึง 
และในตัวของมันเองเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน  
 ด้วยเหตุนี้เอง การท าวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ชุมชนก็เป็นเรื่องที่ต้องท าอย่างระมัดระวังและมีการศึกษาค้นคว้า
ในประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน การตอบค าถามที่ว่าท าไปท าไม ท าเพ่ืออะไร จะท าอย่างไร ไปจนถึงการตั้งโจทย์
วิจัยที่มีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างแนว
ปฏิบัติที่ดีจากโครงการพร้าวโมเดล เป็นการท าวิจัยในมิติต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (Area-based 
Research and Development) โดยมีการส ารวจความต้องการของชุมชน มีการน าทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมี
อยู่คือ องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ มาประสานกับทรัพยากรของชุมชนคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้ที่
เกิดจากการท าวิจัยนั้นสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง ท าให้เกิดเป็นงานวิจัยในหลากหลาย
ประเด็น อาทิ การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ  เกษตรปลอดภัย ประวัติชุมชนและท้องถิ่น พลังงานทางเลือก การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น เหล่านี้มีการวางแผน และด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป  
 นอกจากโจทย์วิจัยแล้วรูปแบบของการท าวิจัยมีอยู่อย่างหลากหลาย วิธีการและเทคนิคในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและการเก็บข้อมูลก็เช่นเดียวกัน การท างานเกี่ยวกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบใดก็ตามนั้น 
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการสัมภาษณ์ หรือการแจกแบบสอบถามก็สามารถเป็นตัวชี้วัดได้
ว่าการท าวิจัยนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ในแง่ของการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จาก
การท าวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) ที่จะต่อยอดไปสู่การศึกษาวิจัยในประเด็นเฉพาะด้าน  การลงพ้ืนที่
ภาคสนามก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในแวดวงทางด้านสังคมศาสตร์  ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
จากแนวปฏิบัติที่ดีในการศึกษาชุมชนจากหนังสือ วิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ท าให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และ
สนุก โดยคุณหมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือส าคัญส าหรับการศึกษาชุมชนทั้ง 7 ชิ้น อัน
ได้แก่ แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน (โรคภัยไข้เจ็บ ภูมิปัญญาการดูแล
สุขภาพ) ปฏิทินชุมชน (การประกอบอาชีพ งานเทศกาลประเพณีในรอบปี) ประวัติชุมชน และประวัติชีวิต (บุคคล
ส าคัญของชุมชน) ท าให้ผู้ศึกษาสามารถท าความเข้าใจชุมชนได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก เมื่อพบว่าข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้



6 
 

จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีประเด็นปัญหาอะไรที่ควรได้รับการแก้ไข เห็นได้จากข้อมูลระบบสุขภาพ
ชุมชนที่ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนเป็นอย่างไร ปัญหาสุขภาพอาจเกิดจากปัจจัยได้บ้าง 
(น าข้อมูลที่ได้จากเครื่อมืออ่ืนๆ มาประกอบการวิเคราะห์) จะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เหล่านี้ล้วน
แล้วแต่น าไปสู่การก าหนดโจทย์วิจัยใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้ในล าดับต่อไป เป็นการต่อยอดที่มา
จากงานวิจัยพื้นฐานที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว    
 กล่าวโดยสรุป แนวปฏิบัติที่ดีที่เห็นได้จากโครงการพร้าวโมเดล  และหนังสือวิถีชุมชน : เครื่องมือ 7 ชิ้น
ที่ท าให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก เป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ชุมชน
ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้ว่าแนวปฏิบัติที่ได้ยกตัวอย่างมานี้มีทั้งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญการกับ
ก าหนดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน การประสานกันระหว่างความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ และร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  ไปจนถึงการ
ใช้เครื่องมือในการศึกษาชุมชนที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของชุมชนนั้นๆ อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติ และ
ทราบถึงปัญหาของชุมชนนั้นๆ สามารถก าหนดแนวทางในการท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา ส่งเสริม พัฒนาด้านต่างๆ 
ได้อย่างตรงจุด   
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