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บทคัดย่อ
งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อถอดบทเรีียนกระบวนการหนุุนเสริิมโครงการวิิจััย
เพื่่� อ ท้้องถิ่่� น ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบให้้บรรลุุ เ ป้้ า หมายอย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ  และพัั ฒ นา
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*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตเมือง”(Reinforcement
Process of the Community-Based Research (CBR) of Krirk University toward the
Development of the Urban CBR Learning Centre) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำ�นักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกริก ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
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เป็็นชุุดความรู้้�ในการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสู่่�การพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้� โดยใช้้วิิธีี
การวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น (CBR) ในการหนุุนเสริิมงานวิิจััยจำำ�นวน 4 โครงการในพื้้�นที่่� 4 เขต
ได้้แก่่ เขตบางเขน หลัักสี่่� ดอนเมืือง และสายไหม พบว่่า การหนุุนเสริิมเป็็นไปตามความ
ต้้องการของนัักวิิจััยโดยพิิจารณาจากความรู้้�เดิิมและเสริิมความรู้้�ด้้านงานวิิจััยเพื่่�อท้้อง
ถิ่่น� ทั้้�งในด้้านวิิชาการและด้้านการทำำ�งานร่่วมกับั ชุุมชนในรููปแบบของการอบรมให้้ความ
รู้้� การติิดตามในพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ การประชุุมระดมสมอง และการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
ข้้อมููล ส่่วนการพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้ง� านวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ซึ่ง่� เกิิดจากการรวบรวมข้้อมููลและ
ชุุดความรู้้ที่� ไ่� ด้้จากการทำำ�งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ทำำ�ให้้มหาวิิทยาลััยเกริิกมีอี งค์์ความรู้้แ� ละ
ประสบการณ์์สามารถนำำ�มาพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�ได้้ใน 2 รููปแบบ ได้้แก่่ ศููนย์์เรีียนรู้้�งาน
วิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ในพื้้�นที่่ชุ� มุ ชนและในสถาบัันการศึึกษาและประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่ไ� ด้้จากการ
ถอดบทเรีียนชุุดความรู้้�ระบบและกลไกในการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ได้้แก่่
1) บทบาทในการเข้้าร่่วมการพััฒนาโจทย์์การวิิจััยร่่วมลงพื้้�นที่่�ร่่วมกัับทีีมนัักวิิจััยชุุด
โครงการย่่อยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง 2) การเพิ่่�มความรู้้แ� ละทัักษะในการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์
ข้้อมููลเพื่่�อการเขีียนรายงานการวิิจััย 3) การหาแนวทางการจััดตั้้�งทีีมงานวิิจััยเพื่่�อท้้อง
ถิ่่�นทีีมใหม่่ 4) การมีีตััวแทนของแต่่ละคณะเพื่่�อหนุุนเสริิมโครงการวิิจััยชุุดย่่อย และ
5) การหนุุนเสริิมให้้ทีีมนัักวิิจัยั ชุุดโครงการย่่อยมีีความตระหนัักในการพััฒนาโจทย์์วิจัิ ยั
ที่่�มาจากความต้้องการของชุุมชนที่่�แท้้จริิง
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : กระบวนการหนุุนเสริิม; งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ; ศููนย์์เรีียนรู้้ก� ารพััฒนาชุุมชนเมืือง
Abstract
The objective of this study were to come up with the lessons learned
from the reinforcement process of the community-based researches
under the responsibilities of Krirk University to achieve goal effectively
and to develop the package of knowledge, system and mechanisms for
the development of Urban Community learning centre and the
establishment of community-university cooperation network. The CBR
method was used to move the four CBR projects in four districts in Bangkok,
these were : Bangkhen, Lak Si, Don Muang and Sai mai. The results showed
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that the enhancement activities were in line with the needs of the
researchers. This was by considering from the prior and the supplementary
knowledge of CBR in terms of the academics and working cooperatively
with the community in training, follow-up in the areas of operation,
brainstorming, and data analysis.In terms of the development of the CBR
learning centre which originated from the data collection and the
knowledge package received from the CBR, it revealed that the researchers
at Krirk University gained knowledge and experiences in setting up the
learning centre in the community and in the educational institute.
In addition, the key issues, received from the lesson learned about the
knowledge, system, and mechanisms in enhancement the CBR, were
1) the roles of the researchers participating in developing the research
problems, 2) the increase of knowledge and skills in data analysis and
synthesis for report writing, 3) the search for the guideline in setting the
new CBR teamwork, 4) having representatives of each group to enhance
the sub - research projects, and 5) the enhancement for the sub-project
researcher teams in having awareness to develop the research problems
from the real needs of the urban community.
Keywords : The Reinforcement Process; Community-Based Research (CBR);
Urban Community Development Learning Centre
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บทนำ�
การหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� (Community Based Research : CBR) เป็็น
บทบาทที่่�สำำ�คััญของมหาวิิทยาลััย ที่่�มุ่่�งให้้ชุุมชนตั้้�งคำำ�ถามและค้้นหาคำำ�ตอบในการแก้้
ปััญหาของชุุมชนด้้วยตนเอง โดยมีีมหาวิิทยาลััยเป็็นหน่่วยหนุุนเสริิมเพื่่อ� สร้้างวััฒนธรรม
การใช้้ความรู้้�ในชุุมชน โดยการสร้้างและใช้้ความรู้้�เพื่่�อแก้้ปััญหาและพััฒนาชุุมชนของ
ตนเอง (เพ็็ญประภา ภััทรานุุกรม, 2560) ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นให้้สมาชิิกในชุุมชนเข้้าร่่วม
กระบวนการวิิจัยั ตั้้ง� แต่่ขั้้น� ตอนการพััฒนาโจทย์์ คิดิ  ตั้้�งคำำ�ถาม วางแผน และทำำ�วิิจัยั เพื่่อ�
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หาคำำ�ตอบอย่่างเป็็นระบบ เรีียนรู้้�การทำำ�งานวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการจริิง เพื่่�อแก้้ปััญหาของ
ตนเอง มุ่่�งหวัังให้้  “กระบวนการวิิจััย” เป็็น “เครื่่�องมืือ” ในการสร้้างพลัังชุุมชน
(empowerment) เพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��โดยการเพิ่่�มโอกาสในการเรีียนรู้้� รวมถึึงการ
สร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ ในการแก้้ปััญหาของชุุมชนเอง สามารถเข้้าถึึงและรู้้�เท่่าทัันการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างทัันท่่วงทีี  เป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งและพึ่่�งตนเองได้้  ฉะนั้้�นผลการวิิจััยที่่�
สำำ�คััญยิ่่�ง คืือ “คน” และ “กลุ่่�ม” ที่่�เกิิดจากการเข้้าร่่วมกระบวนการวิิจััย ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�
การแก้้ปััญหาของชุุมชนทั้้�งในปััจจุุบััน และพร้้อมรัับมืือกัับอนาคต มีีความเข้้มแข็็ง
สามารถรัับการเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชนอย่่างรอบด้้าน
แม้้ว่่า มหาวิิทยาลััยเกริิกโดยทีีมกลไกได้้นำำ�ระบบและกลไกที่่�ค้้นพบจากการวิิจััย
ในระยะแรกมาทดลองใช้้ในการหนุุนเสริิมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง หากแต่่การทำำ�วิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น�
ในแต่่ละพื้้�นที่่�ชุุมชนก็็มีีปััญหาที่่�ต่่างกัันตามบริิบทของชุุมชนและประสบการณ์์ของทีีม
นัักวิิจััยทั้้�งนัักวิิจััยอาจารย์์และนัักวิิจััยชาวบ้้าน โดยพบว่่า มีีคณาจารย์์เพีียงส่่วนน้้อยที่่�
เข้้าใจกระบวนการวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� และคณาจารย์์ส่ว่ นใหญ่่ยังั เชื่่อ� ว่่าการทำำ�วิิจัยั เพื่่อ� ท้้อง
ถิ่่�นเป็็นงานที่่�ยุ่่�งยาก ต้้องเกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มคนจำำ�นวนมาก งบประมาณของ
มหาวิิทยาลััยในการสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นมีีจำำ�กััด รวมถึึงการนำำ�งานวิิจััยเพื่่�อ
ท้้องถิ่่�นเข้้าสู่่�ระบบและโครงสร้้างของมหาวิิทยาลััยก็็มีีปััจจััยและเงื่่�อนไขหลายประการ
ที่่�เป็็นปััญหา แต่่ด้้วยโอกาสเชิิงนโยบายในปััจจุุบัันที่่�เอื้้�อต่่อการผลัักดัันงานในลัักษณะ
นี้้�มีีมากขึ้้�น เช่่น การประกัันคุุณภาพการศึึกษาที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับงานด้้านชุุมชนโดย
กำำ�หนดเป็็นตััวชี้วั้� ัดหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญ ในขณะที่่�มหาวิิทยาลััยเกริิกเองก็็มีีนโยบายดำำ�เนิินงาน
ที่เ่� กี่่ย� วข้้องสััมพันั ธ์์กับั ชุุมชนในพื้้�นที่ร่� อบมหาวิิทยาลััยภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจัยั ที่่�
เกี่่�ยวกัับชุุมชน และด้้วยวิิสััยทััศน์์ของอธิิการบดีีคนปััจจุบัุ ันที่่�กำำ�หนดให้้ “มหาวิิทยาลััย
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชนและชุุมชนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมหาวิิทยาลััย” ประกอบกัับรููปธรรม
งานวิิจััยลัักษณะนี้้ยั� ังมีีจำำ�นวนน้้อย ดัังนั้้�น การสร้้างรููปธรรมและการสนัับสนุุนงานวิิจััย
เพื่่�อท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จึึงเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการผลัักดัันกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้อง
ถิ่่น� ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับพัันธกิิจด้้านการวิิจัยั ของมหาวิิทยาลััย อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่ย� นแปลง
ในเชิิงระบบและโครงสร้้างของมหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้ระบบและกลไกในการขัับเคลื่่�อน
การวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ของมหาวิิทยาลััยเกริิก มีเี ป้้าหมายที่ชั่� ดั เจนและมีีความเข้้มแข็็งมาก
ยิ่่�งขึ้้�น
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ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นของมหาวิิทยาลััยเกริิกโดยการพััฒนา
ระบบและกลไกขัับเคลื่่�อนงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในมหาวิิทยาลััย จึึงเป็็นบทบาทสำำ�คััญที่่�
ต้้องผลัักดัันให้้มีีงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น โดยมุ่่�งเน้้นการศึึกษาในพื้้�นที่่�เป้้าหมายเพื่่�อสร้้าง
รููปธรรมโครงการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น และการพััฒนากระบวนการสนัับสนุุนงานวิิจััยเพื่่�อ
ท้้องถิ่่�นให้้มีีคุุณภาพและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ควบคู่่�กัับการพััฒนาโจทย์์วิิจััยร่่วม
กัับชุุมชนเพื่่อ� แก้้ปััญหาชุุมชนโดยใช้้กระบวนการวิิจัยั เป็็นฐาน ซึ่่ง� ตลอดระยะเวลาที่่ผ่� า่ น
มามหาวิิทยาลััยเกริิกได้้พััฒนาโจทย์์และดำำ�เนิินการวิิจััย เพื่่�อท้้องถิ่่�นในชุุมชนเมืืองเป็็น
ระยะเวลากว่่า 10 ปีี มีกี ารสั่่ง� สมทัักษะและองค์์ความรู้้ซึ่� ง่� เป็็นฐานที่สำ่� ำ�คัญ
ั ในการพััฒนา
โจทย์์วิิจััยในชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นของ
มหาวิิทยาลััยเกริิก โดยผ่่านการพััฒนาระบบและกลไกขัับเคลื่่�อนงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
ของมหาวิิทยาลััยเกริิกให้้สามารถดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� การหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ของมหาวิิทยาลััยเกริิกที่มี่� กี ารทำำ�งาน
ในลัักษณะศููนย์์ประสานงาน สัังกััดสถาบัันการศึึกษา ยัังมีีเป้้าหมายสำำ�คััญในการถอด
บทเรีียนเพื่่อ� หาแนวทางในการพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้ใ� นการหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ�
ท้้องถิ่่�น และการพััฒนาเครืือข่่ายการทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในชุุมชนเมืืองผ่่านการเผย
แพร่่องค์์ความรู้้�โดยศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�และสถาบัันการศึึกษา
รวมถึึงการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ก� ารทำำ�งานระหว่่างสถาบัันการศึึกษา องค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภาค
รััฐและเอกชน ตลอดจนภาคีีเครืือข่่ายผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (Stakeholders) เพื่่�อขยาย
พื้้� น ที่่� แ ละแนวคิิ ด ในการทำำ�วิิ จััย เพื่่� อท้้องถิ่่� นในชุุ มชนเมืืองให้้เป็็ นที่่� ย อมรัั บทั้้� งของ
นัักศึึกษา คณาจารย์์ในมหาวิิทยาลััยเกริิก และนัักวิิชาการในสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ
รวมถึึงภาคีีเครืือข่่ายและผู้้�ที่่�สนใจต่่อไป
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่่อ� ถอดบทเรีียนชุุดความรู้้ร� ะบบและกลไกในการหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น�
ที่่�มีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพในเขตพื้้�นที่่� 4 เขต ประกอบด้้วย เขตบางเขน เขตหลัักสี่่�
เขตดอนเมืือง และเขตสายไหม กรุุงเทพมหานคร สู่่�ศููนย์์เรีียนรู้้ใ� นพื้้�นที่่ชุ� มุ ชน และสถาบััน
การศึึกษา
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วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แนวคิิด ทฤษฎีี  และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการถอดบทเรีียนการหนุุนเสริิมงาน
วิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสู่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนาชุุมชนเมืือง มีีดัังนี้้�
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. แนวคิิดเชิิงระบบ (System Concept)
“การคิิดเชิิงระบบ” (System Thinking) เป็็นศิิลปะและวิิทยาศาสตร์์ของการ
อ้้างอิิงที่เ่� ชื่่อ� ถืือได้้เกี่่ย� วกัับลัักษณะการทำำ�งานโดยการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้วยความ
เข้้าใจอย่่างลึึกซึ้้�ง (Barry, 1994) โดยลัักษณะของการคิิดเชิิงระบบ วิิกรณ์์ รัักษ์์ปวงชน
(2550) อ้้างถึึงใน ช่่อทิิพย์์ บรมธนรััตน์์ (2558) ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า ลัักษณะของการคิิดเชิิงระบบ
ที่่�สำำ�คััญมีี 5 ประการ คืือ
1) การคิิดอย่่างมีีหลััก (Principles) เป็็นการคิิดที่่�มีีสิ่่�งยึึดเหนี่่�ยวหรืือสาระ
สำำ�คััญที่่�มั่่�นคงอัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการคิิดทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างทั้้�งปวง
2) การคิิดอย่่างมีเี หตุุผล (Rational) เป็็นการคิิดถึึงความสััมพันั ธ์์ระหว่่างสาเหตุุ
กัับผลลััพธ์์ที่�เ่ กิิดขึ้้�น
3) การคิิดอย่่างมีีรููปแบบ (Mental Model) เป็็นสิ่่�งที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นมาจาก
การรัับรู้้�และประสบการณ์์ในชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งในการจััดระบบความคิิด
4) การคิิดอย่่างมีกี รอบ (Frame) การคิิดเชิิงระบบต้้องมีีกรอบ หากขาดกรอบ
ขาดความชััดเจน องค์์ประกอบทั้้�งหลายจะกระจััดกระจายไม่่เป็็นระบบ
5) การคิิดอย่่างมีีวััตถุุประสงค์์ (Objectives) ทุุกระบบต้้องมีีวััตถุุประสงค์์
แม้้แต่่ระบบของวััตถุุที่่�ไม่่มีีชีีวิิตก็็มีีวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�รงอยู่่�อย่่างเป็็นระบบ
ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่าแนวทางการนำำ�ความคิิดเชิิงระบบไปใช้้ในการปฏิิบััติิงาน ต้้อง
กำำ�ห นดวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องงานให้้ชัั ด เจน กำำ�ห นดงานที่่� เ กี่่� ย วข้้องที่่� จ ะทำำ� ให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ให้้ครบถ้้วน กำำ�หนดกระบวนการทำำ�งานในแต่่ละงานทั้้�งในส่่วนระบบใหญ่่
และระบบย่่อย วิิเคราะห์์ระบบการทำำ�งานและตััดสิินใจเลืือกวิิธีีการทำำ�งานให้้เหมาะสม 
และสุุดท้้ายประเมิินผลทั้้�งระบบและปรัับปรุุงแก้้ไข
2. แนวคิิดงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น (Community Based Research : CBR)
บััญชร แก้้วส่่อง (2558) กล่่าวถึึงงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ว่่า “เป็็นการวิิจััยแนวใหม่่
ของสัังคม  การวิิจััยแนวนี้้�ต้้องการการมีีส่่วนร่่วม  (Participation) ของคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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และมีีความปรารถนาอยากจะลุุกขึ้้น� มาหาทางเลืือกทางรอดของการแก้้ปััญหาของตน/
ชุุมชนเองโดยใช้้กระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ต้้องมีีกลไกการเกื้้�อหนุุนให้้คนเหล่่านี้้� ได้้
ช่่วยกัันพััฒนาโจทย์์วิิจััยที่่�คมชััดลึึก และออกแบบการหาความรู้้�บนฐานบริิบทและ
ประวััติิศาสตร์์ของชุุมชนท้้องถิ่่�นเพื่่�อจะได้้เข้้าใจปรากฏการณ์์ของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง
รวมถึึงการออกแบบการปฏิิบัติั กิ ารร่่วมกันั เพื่่อ� แก้้ปััญหาเหล่่านั้้�น” งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น�
มีีเป้้าหมายเพื่่�อ “สร้้างสรรค์์ปััญญา (ของคนทำำ�วิิจััย) เพื่่�อพััฒนาท้้องถิ่่�น” และผลจาก
การเข้้าร่่วมทำำ�งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ (1) ปฏิิบัติั ิ
การทางสัังคม (Social Action) ทำำ�ให้้คนตััวเล็็กหรืือคนจนมีีปากเสีียงมากขึ้้�น สามารถ
ลุุกขึ้้น� มาแสดงความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับปััญหาของตนเอง และร่่วมกันั แก้้ไขปััญหานั้้�น ผ่่าน
กระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น (2) การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม (Social Change) กล่่าว
คืือ ทำำ�ให้้ชาวบ้้านมีีศัักยภาพเพิ่่�มมากขึ้้น� เป็็นการเปลี่่ย� นแปลงในตััวคน ทั้้�งในด้้านความ
คิิด การมีีส่่วนร่่วม และวิิธีีปฏิิบััติิ และ (3) ความเป็็นธรรมทางสัังคม (Social Justice)
ที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากมีีการปฏิิบััติิการทางสัังคม ส่่งผลต่่อความเป็็นธรรมทางสัังคมในการ
อยู่่�ร่่วมกััน ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมในทางที่่�ดีีขึ้้�น โดยการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
เกิิดขึ้้�นเหล่่านี้้� มีีผลต่่อการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม  นอกจากนี้้� Rawls (2005)
ได้้ให้้หลัักการสำำ�คัญ
ั ของแนวคิิดด้้านความเป็็นธรรมทางสัังคมที่่ส� อดคล้้องกััน 2 ประการ
คืือ คนแต่่ละคนต้้องได้้รัับการจััดสรรชุุดของสิิทธิิและเสรีีภาพพื้้�นฐานที่่เ� ท่่าเทีียมกััน และ
ความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางเศรษฐกิิจและสัังคม จะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อตอบสนองเงื่่�อนไข
สองข้้อ ดัังนั้้�น สัังคมต้้องเปิิดโอกาสให้้แก่่คนทุุกคน ภายใต้้เงื่่�อนไขของความเสมอภาค
ทางโอกาสที่�เ่ ป็็นธรรม
3. แนวคิิดเกี่่�ยวกัับศููนย์์เรีียนรู้้� (Concepts of Learning Centre)
ศููนย์์เรีียนรู้้เ� ป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ซึ่� ง่� ถืือเป็็นศููนย์์กลางที่ป่� ระชาชนทุุกคนสามารถเข้้ามา
เรีียนรู้้ค้้� นคว้้าหาความรู้้� แลกเปลี่่ย� นความรู้้แ� ละประสบการณ์์ รวมทั้้�งเป็็นพื้้�นที่ก่� ารพบปะ
สัังสรรค์์เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ  และเป็็นศููนย์์กลางการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตของประชาชน
ทั้้�งนี้้� ศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นของมหาวิิทยาลััยเกริิกเป็็นศููนย์์รวบรวมข้้อมููล
ข้้อค้้นพบ และบทเรีียนจากการวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ที่่ผ่� า่ นมา เพื่่อ� ให้้นัักวิิชาการ นัักวิิจัยั ชาว
บ้้าน นัักศึึกษา และเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและเอกชนใช้้เป็็นสถานที่่�สำำ�หรัับแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ซึ่่�งถืือเป็็นการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางด้้านความรู้้�ที่่�
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Development of Urban Community Learning Centre

นัักวิิจััยชุุมชน และผู้้�ที่่�สนใจสามารถเข้้ามาศึึกษาหรืือขอข้้อมููลไปใช้้เพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ในการปรัับปรุุงและแก้้ไขปััญหาของชุุมชน รวมถึึงยัังช่่วยเป็็นแหล่่งเผยแพร่่ข้้อมููล
ข่่าวสารสำำ�หรัับผู้้�สนใจเกี่่�ยวกัับงานวิิจััย ไม่่ใช่่เพีียงแต่่นัักวิิจััยชุุมชน หรืือนัักวิิชาการที่่�
ทำำ�วิิจัยั ร่่วมกับั มหาวิิทยาลััยเกริิกเท่่านั้้�น แต่่ยังั รวมถึึงนัักวิิชาการ ชุุมชน นัักศึึกษา และ
ผู้้�ที่่�สนใจศึึกษางานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในชุุมชนเมืืองอีีกด้้วย
4. แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการถอดบทเรีียน
การถอดบทเรีียนเป็็นกระบวนการสกััดความรู้้� ประสบการณ์์จากผู้้�ที่่�มีีส่่วน
เกี่่ย� วข้้อง โดยการแลกเปลี่่ย� นแสดงความคิิดเห็็นอย่่างมีีส่่วนร่่วมและสร้้างสรรค์์และนำำ�
มาเขีียนรายงาน เกิิดเป็็นองค์์ความรู้้ หรืื
� อชุุดความรู้้�สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อไป และมีี
การติิดตามการนำำ�ผลการถอดบทเรีียนที่่นำ� ำ�ไปใช้้ ส่่วนความสำำ�คัญ
ั ของการถอดบทเรีียน
คืือ การปรัับพฤติิกรรม ทั้้�งการปรัับวิิธีีคิิด (Conceptualization) และระบบคุุณค่่า
(Values) ที่�เ่ กิิดการเรีียนรู้้� (Learning) และมีีความเข้้าใจเป็็นอย่่างดีีอัันเป็็นผลมาจาก
การดำำ�เนิินงาน เป็็นการสร้้างปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์ระหว่่างคนหรืือกลุ่่�มพััฒนาระดัับอารมณ์์ความ
รู้้�สึึกที่่�ตระหนัักจากภายในให้้เป็็นจิิตสำำ�นึึก หรืือสำำ�นึึกร่่วม นงลัักษณ์์ จิ๋๋�วจูู  (2558) ได้้
กล่่าวถึึง ความสำำ�คััญของการถอดบทเรีียนว่่า ที่่�ผ่่านมาการสรุุปบทเรีียนบอกให้้รู้้ว่� ่าได้้
เรีียนรู้้�อะไร มีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�นอย่่างไร เกิิดองค์์ความรู้้�อะไรบ้้าง และใช้้เป็็นเวทีี
สำำ�หรัับการใช้้พลัังปััญญาและถ่่ายทอดทุุนทางสัังคม  รวมถึึงเป็็นการบอกกระบวนการ
เรีียนรู้้� ที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยน คิิด ทบทวนการทำำ�งานที่่�เป็็นระบบ จนกลายเป็็นวััฒนธรรม
การเรีียนรู้้�ขององค์์กร ซึ่่�งการถอดบทเรีียนนำำ�ไปสู่่�การสรุุปประเด็็นที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้�
ส่่งผลต่่อการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ปรัับวิิธีีคิิด สร้้างคุุณค่่า สร้้างสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�ม 
และเกิิดเป็็นพฤติิกรรมร่่วมที่่�ยั่่�งยืืน
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัังสดาล กนกหงส์์ (2556) ได้้ศึึกษาการถอดบทเรีียนความสำำ�เร็็จของกลุ่่�มเครืือ
ข่่ายเยาวชนใฝ่่ดีี บ้้านสบเติ๋๋�น ตำำ�บลสบป้้าด อำำ�เภอแม่่เมาะ โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
(In Depth Interview : IDI) การสัังเกต (Observe) การสร้้างเวทีีประชาคมโดยการ
สนทนากลุ่่�ม (Focus Group Discussion : FGD) ผลการศึึกษา พบว่่า บทเรีียนความ
สำำ�เร็็จที่เ่� กิิดขึ้้น� กัับกลุ่่�มเครืือข่่ายเยาวชนใฝ่่ดีี มีกี ระบวนการทำำ�งานเพื่่อ� เสริิมสร้้างสํํานึึก
พลเมืือง ประกอบไปด้้วย การทำำ�งานเป็็นทีีมต้้องเข้้าใจธรรมชาติิของสภาพปััญหา และ
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ความต้้องการของกลุ่่�มอย่่างแท้้จริิง ต้้องสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการคิิดและสร้้างสรรค์์
กิิจกรรม มีกี ระบวนการตั้้ง� เป้้าหมายของการทำำ�งาน คืือ พััฒนาคน พััฒนางาน ประสาน
กััน นอกจากนี้้ รั� ตั ติิยา เหนืืออำำ�นาจ และคณะ (2564) ซึ่่ง� ได้้นำำ�เสนอแนวทางการจััดการ
ศููนย์์เรีียนรู้้ต้้� นแบบบนฐานการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนจากการถอดบทเรีียน พบว่่า แนวทาง
การจััดการศููนย์์เรีียนรู้้�ต้้นแบบบนฐานการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน ประกอบด้้วย 1) การ
เห็็นคุุณค่่าของทุุนชุุมชน 2) การวางระบบและแผนผัังการทำำ�งานเป็็นรููปธรรม 3) การ
สร้้างความสามััคคีี ความเข้้าใจในทิิศทางเดีียวกััน 4) การมอบหมายงานตามความถนััด
5) การรัับฟัังเสีียงของชุุมชน และยอมรัับการตััดสิินใจของทีีมงาน 6) การแสวงหาองค์์
ความรู้้ใ� หม่่ และ 7) การพััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้ ปั
� จั จััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อความสำำ�เร็็จของศููนย์์
เรีียนรู้้�ฯ คืือ ผู้้นำ� ำ�ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็งและเป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีในการปฏิิบััติิและการมีีส่่วน
ร่่วมของประชาชนในชุุมชนในการขัับเคลื่่�อนเพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และใช้้เป็็นตััวอย่่าง
และสามารถสร้้างแรงจููงใจให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ ในขณะที่่� นเรนทร์์ แก้้วใหญ่่ (2559) ได้้
ทำำ�การศึึกษาเกี่่�ยวกัับศููนย์์การเรีียนรู้้�ของชุุมชน : การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสถาบััน
อุุดมศึึกษา พบว่่า ทุุกสถาบัันอุุดมศึึกษามีีชุุมชนที่่�ใกล้้ชิิดซึ่่�งแต่่ละชุุมชนมีีแหล่่งเรีียนรู้้�
จำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น สถาบัันอุุดมศึึกษาจึึงควรที่จ่� ะเป็็นผู้้ร� วบรวม บริิหารจััดการ สนัับสนุุน
แหล่่งเรีียนรู้้�ทั้้�งหลายในชุุมชนที่่�ใกล้้ชิิดตน นอกจากนี้้ สุ
� วุุ ุฒิิ วรวิิทย์์ และคณะ (2560)
ได้้ศึึกษาการพััฒนารููปแบบการจััดการศููนย์์เรีียนรู้้วิ� ถีีิ เมืืองเพชรตามแนวทางของปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง พบว่่า ศููนย์์การเรีียนรู้้�เมืืองเพชรมีีรููปแบบการจััดการศููนย์์การเรีียน
รู้้�ตามที่่�พััฒนาขึ้้�น คืือ “PETCH Model” มีี  5 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ การมีีส่่วนร่่วม 
(participation) ความพอเพีียง (Evaluation Enough) การนำำ�เทคโนโลยีีและหลััก
วิิทยาศาสตร์์มาปฏิิบััติิ (Technology) ชุุมชน (Community) และความกลมกลืืน
(Harmony) โดยรููปแบบการพััฒนาจะต้้องดำำ�เนิินควบคู่่�ไปกัับภููมิิปััญญาเป็็นความรู้้�
ดั้้�งเดิิมของชุุมชน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนแนวคิิด ทฤษฎีแี ละงานวิิจัยั ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง ประกอบด้้วยแนวคิิดเชิิงระบบ  
แนวคิิดงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการถอดบทเรีียน และแนวคิิดเกี่่ย� วกัับศููนย์์
เรีียนรู้้� สามารถสรุุปเป็็นกรอบแนวคิิด ดัังรููปภาพที่่� 1

กรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิดเชิงระบบ แนวคิดงานวิจยั
การถอดบทเรียนกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
เพื่อท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรี
น และแนวคิ
เกี่ ยวกัof บtheศูCommunity-Based
นย์เ รียนรู ้ สามารถสรุ
ปเป็ นtheกรอบ
281
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ReinforcementดProcess
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แนวคิด ดังรูปภาพ

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

วิธีดาเนินการวิ
จัย
การถอดบทเรีียนการหนุุ
นเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสู่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนา
การถอดบทเรี
ย
นการหนุ
น
เสริ
ม
งานวิ
จัย เพื่ อ ท้อดงถิความรู้้
่ น สู่ศูนร� ย์ะบบและกลไกในการหนุุ
เ รี ย นรู ้เ พื่ อ การพัฒ นาชุ มนชนเมื
ชุุมชนเมืือง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ถอดบทเรีียนชุุ
เสริิมอ ง มี
วัตถุปงานวิิ
ระสงค์จััยเพื่เพื่่
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ร้ ะบบและกลไกในการหนุ
มงานวิ
ท้องถิ
่นที่มีคุณภาพ
�อท้้องถิ่่�นยที่่นชุ�มีดีคุุความรู
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และประสิ
าพสู่ศูนย์เนรีการศึึ
ยนรู เ้ พืก่อษา
พัฒมีีนาชุ
มชนเมืองในพืน้ ที่ และสถาบั
กษาอ� การวิิ
มีรายละเอี
ในพื้้�นทที่่ธิภ� และสถาบัั
รายละเอีียดของขอบเขตการดำำ
�เนิินการศึ
นงานเพื่่
จัยั  ดัังยนี้้ดของ
�
ขอบเขตการด1)าเนิขอบเขตด้้
นงานเพื่อการวิ
จ
ย
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ดั
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นี
้
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การถอดบทเรีียนการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสู่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนา
ชุุมชน มีีการถอดบทเรีียนจากการติิดตามหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น จำำ�นวน
4 โครงการ ในพื้้�นที่่�เขตบางเขน หลัักสี่่� ดอนเมืือง และสายไหม 
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2564

2) ขอบเขตด้้านระยะเวลาดำำ�เนิินงานวิิจััย
ระยะเวลาในการดำำ�เนิินงานวิิจััย ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2563 ถึึง เดืือนตุุลาคม 

3) กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินการ
การถอดบทเรีียนการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสู่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนา
ชุุมชน ทีีมนัักวิิจััยระบบและกลไกได้้ดำำ�เนิินการติิดตามและหนุุนเสริิมโครงการวิิจััย
ชุุดย่่อยจำำ�นวน 4 โครงการ ดัังกล่่าวในระหว่่างเดืือนพฤษภาคม 2563 ถึึงเดืือนตุุลาคม 
2564 โดยแบ่่งเป็็นการติิดตามหนุุนเสริิมระยะต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ��และปลายน้ำำ�� ทั้้ง� นี้้ ทีีมนั
� กั
วิิจัยั ระบบและกลไกได้้มีกี ารถอดบทเรีียนการหนุุนเสริิมโครงการวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น�  ตั้้�งแต่่
ระยะต้้นน้ำำ��  โดยการมีีส่่วนร่่วมผ่่านกิิจกรรมการค้้นหาประเด็็นและการพััฒนาโจทย์์
โครงการวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ร่่วมกันั ระหว่่างนัักวิิจัยั ชุุมชนรุ่่�นเก่่า นัักวิิจัยั ชุุมชนรุ่่�นใหม่่ ภาคีี
เครืือข่่ายทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนในพื้้�นที่ดำ่� ำ�เนิินการวิิจัยั  ผ่่านการประชุุมระดม
สมอง แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ใน ระยะกลางน้ำำ��  ได้้มีีการถอดบทเรีียนการหนุุนเสริิมการจััด
กิิจกรรมเสริิมความรู้้� เพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั ได้้อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพโดยการ
จััดอบรม  ที่่�จะช่่วยให้้โครงการวิิจััยชุุดย่่อยจััดกิิจกรรม  และดำำ�เนิินการได้้อย่่างถููกต้้อง
อีีกทั้้�งสามารถตอบวััตถุุประสงค์์ของโครงการวิิจัยั ได้้อย่่างเหมาะสม และในระยะปลาย
น้ำำ�� ได้้มีกี ารถอดบทเรีียนในการจััดกิิจกรรมหนุุนเสริิมด้้านการพััฒนาทัักษะและความรู้้�
ในการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อทบทวนการทำำ�งานที่่�เป็็นระบบ จนกลายเป็็น
วััฒนธรรมการเรีียนรู้้�ขององค์์กร ซึ่่�งการถอดบทเรีียนนำำ�ไปสู่่�การสรุุปประเด็็นที่่�ได้้จาก
การเรีียนรู้้ ส่
� ง่ ผลต่่อการปรัับเปลี่่ย� นกิิจกรรมการหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� โดยการ
ปรัับวิิธีีคิดิ และพฤติิกรรม รวมถึึงการสร้้างคุุณค่่าและความสััมพันั ธ์์ระหว่่างกลุ่่�มนัักวิิจัยั
อาจารย์์ และนัักวิิจััยชาวบ้้าน จนกลายเป็็นพฤติิกรรมร่่วมเพื่่�อการพััฒนาชุุมชนเมืืองที่่�
ยั่่�งยืืน
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ผลการวิจัย
การดำำ�เนิินโครงการวิิจััย “การถอดบทเรีียนการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสู่่�
ศููนย์์เรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนาชุุมชนเมืือง” เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์งานวิิจััยภายใต้้การ
หนุุนเสริิม โครงการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�เขตบางเขน หลัักสี่่� ดอนเมืือง และสายไหม 
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จำำ�นวน 4 โครงการ ได้้แก่่ (1) โครงการ “การถอดบทเรีียนแนวปฏิิบััติิที่�ดีี่ ในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในชุุมชนเมืืองโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน : กรณีีศึึกษาชุุมชน
สะพานปููน เขตดอนเมืือง กรุุงเทพมหานคร” (2) โครงการ “การพััฒนาศัักยภาพชุุมชน
ในการจััดทำำ�บััญชีีตามรููปแบบของสหกรณ์์เคหสถานเพื่่�อรองรัับโครงการบ้้านมั่่�นคง
กรุุงเทพมหานคร” (3) โครงการ “การใช้้ภููมิิปััญญาชุุมชนในการบริิหารจััดการและ
พััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนเมืือง เขตบางเขน กรุุงเทพมหานคร ” และ (4) โครงการ
“กระบวนการพััฒนาศัักยภาพการผลิิตและการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากสวนเกษตรชุุมชน
โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนพููนทรััพย์์ เขตสายไหม กรุุงเทพมหานคร” โดยมีีประเด็็น
จากการถอดบทเรีียน ดัังต่่อไปนี้้�
1) กระบวนการติิดตามหนุุนเสริิมนัักวิิจััยชุุมชนของทีีมนัักวิิจััยระบบและ
กลไกฯ ทั้้�งในระยะต้้นน้ำำ�� ระยะกลางน้ำำ�� และระยะปลายน้ำำ��
ทีีมนัักวิิจัยั ระบบและกลไกฯ ได้้ติิดตามและหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ที่ไ่� ด้้รัับ
ทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.) ประจำำ�
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การพััฒนาโจทย์์ และการพััฒนาทีีมนัักวิิจััย
อาจารย์์และนัักวิิจััยชาวบ้้าน ทั้้�งนี้้�บทบาทหน้้าที่่�ของอาจารย์์และชาวบ้้าน มีีบทบาท
หน้้าที่เ่� ป็็นนัักวิิจัยั ร่่วมกันั ในทุุกขั้้น� ตอนของกระบวนการวิิจัยั  ทำำ�ให้้มีีนัักวิิจัยั รุ่่�นใหม่่เข้้า
มาเรีียนรู้้�และร่่วมในโครงการวิิจััยเพิ่่�มมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี จากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ทีีม
นัักวิิจััยระบบและกลไกฯ ได้้ตระหนัักถึึงรายละเอีียดในการหนุุนเสริิมทีีมนัักวิิจััยชุุด
โครงการย่่อยมากขึ้้น� กล่่าวคืือ ในการทำำ�งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ของทีีมนัักวิิจัยั ชุุดโครงการ
ย่่อยมีปี ระสบการณ์์ที่ต่่� า่ งกััน ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้ใ� นกระบวนการหนุุนเสริิมส่ง่ ผลต่่อคุุณภาพ
ของงานวิิจัยั ที่แ่� ตกต่่างกััน และแม้้ว่่าในระยะแรกทีีมนัักวิิจัยั ชุุดโครงการย่่อยยัังไม่่มีีความ
เข้้าใจมากนััก หากแต่่เมื่่อ� เวลาผ่่านไปและนัักวิิจัยั ชุุดโครงการย่่อยมีปี ระสบการณ์์ในการ
ทำำ�งานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� มากขึ้้น�  ทำำ�ให้้นัักวิิจัยั  พบว่่า การอบรมหลายครั้้�งเป็็นการค่่อย ๆ
ฟููมฟัักให้้ตนเองได้้เรีียนรู้้�จนสามารถกลายเป็็นนัักวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นที่่�สามารถทำำ�งานได้้
บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของโครงการวิิจัยั ได้้อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพ แม้้จะมีีปััญหาและอุุปสรรค
บ้้างแต่่ก็ส็ ามารถผ่่านไปได้้อย่่างเข้้มแข็็ง นอกจากนี้้ป� ระเด็็นการจััดตั้้ง� ทีีมวิิจัยั โดยเฉพาะ
ทีีมนัักวิิจััยอาจารย์์ที่่�จำำ�เป็็นต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญในประเด็็นปััญหา
ของชุุ ม ชนที่่� ต้้ องการการแก้้ไขโดยผ่่ า นกระบวนการวิิ จัั ย รวมถึึ ง ต้้องเป็็ น ทีีมที่่�
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ประกอบด้้วย ผู้้�ที่่�สามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จ
ของโครงการวิิจััย
นอกจากนี้้� บทบาทในการหนุุนเสริิมของทีีมนัักวิิจััยระบบและกลไกฯ ที่่�มีีความ
สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�ง คืือ การหนุุนเสริิมให้้ทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อยเน้้นการทำำ�งาน
เป็็นทีีม มีีการแบ่่งงานกัันทำำ�ตามความถนััดก็็จะช่่วยให้้การทำำ�งานของทีีมวิิจััยสามารถ
ดำำ�เนิินไปได้้อย่่างราบรื่่�น ซึ่่�งการติิดตามและหนุุนเสริิมนั้้�นเป็็นไปตามบริิบทของทีีมนััก
วิิจััยชุุดโครงการย่่อยด้้วยเช่่นกััน กล่่าวคืือ ทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อยส่่วนใหญ่่มีี
ประสบการณ์์ในการทำำ�วิิจัยั ในรููปแบบต่่าง ๆ มาบ้้างแล้้วทำำ�ให้้การหนุุนเสริิมมีีความแตก
ต่่างกัันตามความรู้้ ทั
� กั ษะ และประสบการณ์์ในการทำำ�วิิจัยั ของนัักวิิจัยั ชุุดโครงการย่่อย
นอกจากนี้้ทีีมนั
� ักวิิจััยชุุดโครงการย่่อย ยัังให้้ความเห็็นร่่วมกัันในมิิติิของการเปิิดโอกาส
ให้้ทีีมนัักวิิจััยรุ่่�นใหม่่ได้้เข้้าร่่วมอบรมในรููปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นการค่่อย ๆ สร้้างความ
เข้้าใจและเป็็นการหล่่อหลอมให้้เข้้าถึึงกระบวนการการทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นได้้เป็็น
อย่่างดีี โดยเฉพาะการจััดการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� การวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้้อมููล
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเขีียนรายงานฉบัับสมบููรณ์์ของนัักวิิจััย
2) ปััญหาของทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อยในการทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน
จากการถอดบทเรีียนทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อย ยัังได้้สะท้้อนบทเรีียนในการ
ทำำ�งานร่่วมกับั ชุุมชนเมืืองที่เ่� ป็็นประโยชน์์ในการติิดตามหนุุนเสริิมของทีีมนัักวิิจัยั ระบบ
และกลไกฯ โดยเฉพาะในประเด็็นปััญหาและอุุปสรรคในการลงชุุมชน ซึ่่�งตลอดระยะ
เวลาที่ผ่่� า่ นมาทีีมนัักวิิจัยั ระบบและกลไกฯ ยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั ในประเด็็นดัังกล่่าวเสมอ
เพื่่อ� นำำ�มาปรัับกระบวนการในการหนุุนเสริิมทีีมนักั วิิจัยั ชุุดโครงการย่่อย หากแต่่ในการ
หนุุนเสริิมครั้้�งนี้้�จากการถอดบทเรีียนกลัับพบบทเรีียนที่่�ดีีในการทำำ�งานกัับชุุมชน
เนื่่�องจากเป็็นโครงการวิิจััยที่่�ได้้โจทย์์การวิิจััยซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�มาจากความต้้องการที่่�แท้้
จริิงของชุุมชนเมืือง ประกอบกัับการมีีนัักวิิจัยั ที่มี่� ีความรู้้คว
� ามเชี่่ย� วชาญตรงตามประเด็็น
ปััญหาในการพััฒนาโจทย์์วิิจััย
นอกจากนี้้ ยั
� งั ได้้บทเรีียนในการทำำ�งานกัับชุุมชนโดยการพััฒนาโจทย์์ที่ส่� อดคล้้อง
กัันของ 2 ชุุมชน ทำำ�ให้้นัักวิิจััยได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนที่่�หลากหลายมากขึ้้�น
รวมถึึงการสร้้างภาคีีเครืือข่่ายระหว่่างชุุมชนในประเด็็นที่่เ� ป็็นโจทย์์วิจัิ ยั ร่่วมกันั แม้้ว่่าทั้้�ง
2 ชุุมชนจะมีีบริิบทที่่�แตกต่่างกััน หากแต่่การทำำ�งานที่่�มองบริิบทของชุุมชนเป็็นสำำ�คััญ
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จึึงทำำ�ให้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนหนึ่่�งก็็สามารถแก้้ไขได้้โดยการทำำ�งานควบคู่่�ไปด้้วยกััน
กัับอีีกชุุมชนหนึ่่�งอย่่างเข้้าใจและพยายามให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันบนฐานของชุุมชน
ทั้้�งนี้้ทีีมนั
� กั วิิจัยั ชุุดโครงการย่่อย ยัังพบปััญหาในการลงพื้้�นที่เ่� พื่่อ� ทำำ�วิิจัยั ในมิิติขิ องความ
ไม่่พร้้อมของชุุมชน เนื่่อ� งจากส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�สููงอายุุ ประกอบกัับเป็็นทีีมวิิจัยั ที่่มี� ีนัักวิิจัยั
อาจารย์์เพีียงคนเดีียวในโครงการวิิจััยย่่อยและเป็็นหััวหน้้าทีีมโครงการวิิจััยชุุดระบบ
และกลไกฯ ซึ่ง่� มีีหน้้าที่ใ่� นการติิดตามกำำ�กับั โครงการวิิจัยั ชุุดย่่อยด้้วย จึึงทำำ�ให้้ได้้บทเรีียน
ในการทำำ�งานที่ทั่� บั ซ้้อนกัันระหว่่างทีีมนัักวิิจัยั ชุุดโครงการย่่อยและทีีมวิิจัยั ชุุดระบบและ
กลไกฯ ซึ่�ง่ เป็็นบทเรีียนที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาทีีมวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในโครงการอื่่�นต่่อไป
3) แนวทางการติิดตามและหนุุนเสริิมโครงการวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่น� ในสถานการณ์์
วิิกฤติิโรคระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19)
จากสถานการณ์์วิิกฤติิโรคระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ได้้ส่่งผลกระทบต่่อ
การปรัับตััวในการดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะการทำำ�วิิจัยั
ที่่�ต้้องเกาะติิดชุุมชนตลอดระยะเวลาในการดำำ�เนิินโครงการ ซึ่่�งจากการถอดบทเรีียน
ครั้้�งนี้้� พบว่่า ทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อยได้้สะท้้อนความคิิดเห็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องในประเด็็น
การหนุุนเสริิมในสถานการณ์์วิิกฤติิโรคระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ของทีีมนัักวิิจััย
ระบบและกลไกฯ ได้้อย่่างน่่าสนใจว่่าในกรณีีของการต้้องปรัับตััวในสถานการณ์์วิิกฤติิ
โรคระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ที่่นั� กั วิิจัยั ต้้องคิิดค้้นเครื่่อ� งมืือใหม่่ ๆ ที่่ทำ� ำ�ให้้สามารถ
ทำำ�งานต่่อไปได้้  ได้้แก่่ การประชุุมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Zoom, Line Meeting,
Google Meet) ซึ่่�งทำำ�ให้้ทีีมนัักวิิจััยสามารถทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนได้้ตามแผนของ
โครงการวิิจัยั  ดัังนั้้�น หากมองสถานการณ์์วิกิ ฤติิโรคระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ใน
เชิิงบวกก็็ถืือว่่ามีีส่่วนช่่วยให้้ผู้้สูู� งอายุุและวััยกลางคนได้้มีีความรู้้แ� ละทัักษะในการเข้้ามา
มีีส่่วนร่่วมเพื่่อ� ทำำ�วิิจัยั ของชุุมชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� รวมถึึงการออกแบบการ
เก็็บข้้อมููลในชุุมชนที่่�สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว  โดยการใช้้ระบบออนไลน์์ใน
รููปแบบต่่าง ๆ เข้้ามาช่่วย ส่่งผลให้้ทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อยและชาวบ้้านได้้มีีโอกาส
เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ ที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ชีีวิิตของทุุกคนในรููปแบบชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal)
4) บทเรีียนในการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในปีีต่่อไปของทีีมนัักวิิจััย
ระบบและกลไกฯ
จากการถอดบทเรีียนครั้้� ง นี้้�  ท�มนัั ก วิิ จัั ย ระบบและกลไกฯ และทีีมนัั ก วิิ จัั ย
ชุุดโครงการย่่อยได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ประเด็็นการหนุุนเสริิมในอนาคตเพื่่�อให้้งานวิิจััย

285

14

286

14

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

เพื่่�อท้้องถิ่่�นในชุุมชนเมืืองซึ่่�งเป็็นประเด็็นท้้าทายนัักวิิจััยชุุมชนทั้้�งนัักวิิจััยอาจารย์์และ
นัักวิิจััยชาวบ้้านเป็็นอย่่างมากสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างเข้้มแข็็ง หากแต่่สิ่่�งที่่�ยัังเป็็น
ข้้อท้้าทายของนัักวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ก็็คืือ การทำำ�ให้้ชาวบ้้านเข้้ามามีีส่่วนร่่วมและเป็็น
เจ้้าของโครงการวิิจััยให้้มากที่่�สุุด
การถอดบทเรีียนสู่่�การพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นเพื่่�อการพััฒนา
ชุุมชนเมืือง
จากประสบการณ์์และการถอดบทเรีียนชุุดความรู้้�ในการติิดตามและหนุุนเสริิม
งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ชุุมชนเมืือง มาเป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีี สามารถนำำ�
องค์์ความรู้้�สู่่�การพััฒนาเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ใน 2 รููปแบบ ได้้แก่่ ศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อ
ท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�ชุุมชน และในสถาบัันการศึึกษา ดัังนี้้�
1) ศููนย์์เรีียนรู้้�การบริิหารจััดการชุุมชนเมืือง เขตบางเขน กรุุงเทพมหานคร
ทีีมนัักวิิจัยั ระบบและกลไกฯ ได้้ลงพื้้�นที่เ่� พื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ด้้� านการพััฒนาศููนย์์เรีียน
รู้้�ในชุุมชนเมืือง เริ่่�มต้้นจากการลงพื้้�นที่่�ชุุมชนบางบััว  เขตบางเขน โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อหาแนวทางการจััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนาชุุมชนเมืืองร่่วมกัับ 15 ชุุมชน ใน
สายคลองบางบััว กำำ�หนดให้้อาคารอเนกประสงค์์เครืือข่่ายสิ่่ง� แวดล้้อมสายคลองบางบััว
เป็็นพื้้�นที่ใ่� นการจััดตั้้ง� ศููนย์์เรีียนรู้้ข� องชุุมชนเครืือข่่ายสายคลองบางบััว รวมถึึงการจััดหา
สื่่�อการเรีียนรู้้�ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น โปสเตอร์์ แผ่่นพัับ และคลิิปวิิดีีโอ เป็็นต้้น นอกจาก
นี้้�ได้้มีีการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของศููนย์์เรีียนรู้้�ในชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�โดยการ
รวบรวมองค์์ความรู้้�และถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�สู่่�ชุุมชนและผู้้�ที่่�สนใจ  โดยเฉพาะองค์์ความรู้้�
ที่่�ได้้จากการทำำ�วิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นในประเด็็นต่่าง ๆ ของชุุมชน เพื่่�อการบริิหารจััดการ
ชุุมชนเมืือง รวมถึึงเป็็นต้้นแบบในการขัับเคลื่่�อนพลัังชุุมชน และเป็็นพื้้�นที่่�สร้้างการมีี
ส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�การบริิหารจััดการชุุมชน ซึ่่�งเป็็นผลมาจากงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น
นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการสรรหาคณะกรรมการเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการรวบรวมองค์์ความรู้้�
ที่่�ได้้จากผลการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นของชุุมชน การออกแบบศููนย์์เรีียนรู้้� การศึึกษา ดููงาน
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และกำำ�หนดการประชุุมของคณะกรรมการอีีกด้้วย
2) ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรอิินทรีีย์์ชุุมชนพููนทรััพย์์ เขตสายไหม  กรุุงเทพมหานคร
เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้เ� พื่่อ� การพััฒนาชุุมชนเมืืองอีีกรููปแบบหนึ่่�ง กำำ�หนดให้้มีีฐานเรีียนรู้้จำ� ำ�นวน
4 ฐาน ซึ่่�งเกิิดจากผลงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น  (พ�สริินณ์์ พัันธุ์์�แน่่น , 2564 : 47-48) ได้้แก่่

การถอดบทเรียนกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง

The Lessons Learned from Reinforcement Process of the Community-Based Researches toward the
Development of Urban Community Learning Centre

1) ฐานเรีียนรู้้�โรงเพาะเห็็ด 2) ฐานเรีียนรู้้�แปลงผััก 3) ฐานเรีียนรู้้ดิ� ินมููลหนอน และ 4)
ฐานเรีียนรู้้�การแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากสวนเกษตร โดยได้้มีีการสรรหาคณะทำำ�งานแต่่ละ
ฐานเรีียนรู้้�จากนัักวิิจััยชาวบ้้านและสมาชิิกสวนเกษตรที่่�มีีความชำำ�นาญหรืือความถนััด
ในแต่่ละฐาน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักในฐานเรีียนรู้้� ซึ่่�งสมาชิิกในแต่่ละฐาน
เรีียนรู้้�สามารถหาทีีมงานที่่�เป็็นสมาชิิกสวนเกษตรหรืือสมาชิิกในชุุมชนพููนทรััพย์์ร่่วม
เป็็นทีีมงานในแต่่ละฐานเรีียนรู้้� ซึ่่�งจะประกอบด้้วยคนทั้้�งสามวััยในชุุมชน ได้้แก่่ วััยผู้้�สููง
อายุุ วััยกลางคน วััยเด็็กและเยาวชน โดยมีีคณะกรรมการศููนย์์เรีียนรู้้�ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแล
3) ศููนย์์เรีียนรู้้ง� านวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น�  มหาวิิทยาลััยเกริิก เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้ที่� มี่� ีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น สำำ�หรัับคณาจารย์์ในมหาวิิทยาลััย
เกริิก อาจารย์์ที่่�อยู่่�ในสถาบัันเครืือข่่าย และสถาบัันการศึึกษาอื่่�นที่่�สนใจและต้้องการ
เรีียนรู้้เ� กี่่ย� วกัับงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� รวมถึึงยัังเป็็นแหล่่งสืืบค้้นและเรีียนรู้้ข� องชุุมชนด้้าน
งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ทั้้�งนี้้�มีีสื่่�อการเรีียนรู้้�ในรููปแบบของสื่่�อออนไลน์์ผ่่านไลน์์ (Line)
เฟซบุ๊๊�ก (Facebook) เว็็บไซต์์ของศููนย์์วิิจััยและพััฒนา มหาวิิทยาลััยเกริิก รวมถึึงการ
จััดทำำ�คู่่�มืือการทำำ�วิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ที่่ไ� ด้้จากการสรุุปบทเรีียนและการถอดความรู้้� การทำำ�
แผ่่นพัับที่่�สามารถสื่่�อถึึงวััตถุุประสงค์์ กระบวนการและขั้้�นตอนการทำำ�วิิจััย รวมถึึงการ
ใช้้ประโยชน์์จากงานวิิจััยเพื่่�อแก้้ไขปััญหาชุุมชนเมืือง ที่่�สามารถทำำ�ความเข้้าใจได้้ง่่าย
นอกจากนี้้ ยั
� งั มีกี ารจััดทำำ�ป้า้ ยประชาสััมพันั ธ์์สรุุปผลการวิิจัยั ที่่ผ่� า่ นมาในศููนย์์เรีียนรู้้เ� พื่่อ�
เผยแพร่่ความรู้้� ทัักษะและประสบการณ์์ด้้านงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
20 โครงการ ในระยะเวลากว่่า 9 ปีี และมีีการจััดตั้้�งฐานเรีียนรู้้�แบ่่งเป็็น 5 ฐาน
ประกอบด้้วย (1) ฐานเรีียนรู้้�ด้้านพััฒนาการและกระบวนการทำำ�วิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น (2)
ฐานเรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นกัับการเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชน (3) ฐานเรีียนรู้้�งานวิิจััย
เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� กัับการลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� (4) การนำำ�ผลงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� ไปใช้้ประโยชน์์
และ (5) ฐานเรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นกัับการขอตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ ทั้้�งนี้้�โครงสร้้าง
ของคณะกรรมการบริิหารศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น มหาวิิทยาลััยเกริิก มีี 2 ชุุด
ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหารศููนย์์เรีียนรู้้ง� านวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� มีีหน้้าที่่ใ� นการวางแผนและ
กำำ�หนดแนวทาง กำำ�กับั  ติิดตามการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้ง� านวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น�
และคณะกรรมการดำำ�เนิินงานศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ทำำ�หน้้าที่่�ออกแบบ
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ศููนย์์เรีียนรู้้� รวบรวมข้้อมููลตามประเด็็นการเรีียนรู้้� และดำำ�เนิินงานสร้้างชุุดความรู้้ สื่
� ่�อ
อุุปกรณ์์การถ่่ายทอดความรู้้� และกระบวนการการให้้ความรู้้�ในรููปแบบต่่าง ๆ ของศููนย์์
เรีียนรู้้�

14

สรุปและอภิปรายผล
การสรุุปและอภิิปรายผลการวิิจัยั ได้้ใช้้แนวคิิด ทฤษฎีีที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการหนุุนเสริิม
งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น และการพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�โดยการสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือ
ข่่ายเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
1) ชุุดความรู้้�จากการถอดบทเรีียนในการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ที่่�นำ�ำ
ไปสู่่�การลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคมของชุุมชน
ชุุดความรู้้�ในการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�งาน
เชิิงระบบ (วิิกรณ์์  รัักษ์์ปวงชน, 2550) ที่่�ทุุกระบบต้้องมีีความสััมพัันธ์์ซึ่่�งกัันและกััน
เป็็นความสััมพัันธ์์เชิิงเหตุุผล (Rational Relation) ในการอธิิบายถึึง ความสััมพัันธ์์ของ
การทำำ�งานระหว่่างการติิดตามและหนุุนเสริิมโครงการวิิจัยั ชุุดโครงการย่่อย เพื่่อ� ให้้เกิิด
การช่่วยเหลืือระหว่่างการดำำ�เนิินโครงการอย่่างเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การติิดตามและหนุุน
เสริิมในระยะต้้นน้ำำ�� ระยะกลางน้ำำ�� และระยะปลายน้ำำ� 
� นอกจากนี้้ยั� ังให้้ความสำำ�คััญกัับ
การขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานของโครงการวิิจััยชุุดโครงการย่่อยภายใต้้ความสััมพัันธ์์เชิิง
หน้้าที่่� (Functional Relation) ที่่�ทุกุ โครงการต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงานตาม
แผนการดำำ�เนิินงานของโครงการวิิจัยั ที่ไ่� ด้้กำำ�หนดไว้้ เพื่่อ� ตอบวััตถุุประสงค์์ของโครงการ
วิิจััยแต่่ละโครงการภายใต้้การทำำ�งานที่่�เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน ส่่งผลให้้โครงการ
วิิจััยทั้้�ง 4 โครงการ บรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและคุุณภาพ  กล่่าวคืือทั้้�ง
4 โครงการสามารถดำำ�เนิินโครงการได้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ครบถ้้วนภายใต้้กรอบระยะ
เวลาและงบประมาณที่่�กำ�ห
ำ นด และส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชนโดยการนำำ�ผล
การวิิจััยมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาให้้กัับชุุมชนได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม  และยัังส่่งผลให้้การ
ดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั ทุุกโครงการสามารถลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางสัังคมของชุุมชนเมืืองใน
มิิติเิ ศรษฐกิิจ เชิิงพื้้�นที่่� ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ด้้านความรู้้� และมิิติิด้้านการเมืือง เช่่น โครงการ
กระบวนการพััฒนาศัักยภาพ การผลิิตและการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์จากสวนเกษตรชุุมชน
โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนพููนทรััพย์์ เขตสายไหม กรุุงเทพมหานคร ทำำ�ให้้ชาวบ้้านมีี

การถอดบทเรียนกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง

The Lessons Learned from Reinforcement Process of the Community-Based Researches toward the
Development of Urban Community Learning Centre

รายได้้จากการขายผลผลิิตจากสวนเกษตรและการแปรรููป นอกจากนี้้ยั� งั มีีการแบ่่งปัันผล
ผลิิตจากสวนเกษตรช่่วยให้้ชุุมชนมีีอาหารไว้้บริิโภคในช่่วงสถานการณ์์วิกิ ฤติิโรคระบาด
ไวรััสโคโรน่่า (Covid 19) เป็็นต้้น
2) การพััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น เพื่่�อสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง
จากกระบวนการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น มาอย่่างต่่อเนื่่�องของทีีมวิิจััย
มากว่่า 10 ปีี โดยมีกี ารทำำ�วิิจััยร่่วมกัับชุุมชนอย่่างเข้้มข้้นผ่่านกระบวนการค้้นหาโจทย์์
ที่่�แท้้จริิงจากความต้้องการของชุุมชน ซึ่่�งเป็็นการเรีียนรู้้�และค้้นหาวิิธีีการแก้้ไขปััญหา
ของชุุมชนโดยชุุมชน และเพื่่อ� ชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยมีีพื้้น� ที่่ใ� นการดำำ�เนิินโครงการ
วิิจัยั ในชุุมชนเมืือง เขตบางเขน เขดอนเมืือง เขตหลัักสี่่� และเขตสายไหม กรุุงเทพมหานคร
จนสามารถรวบรวมองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�หลากหลาย และสามารถต่่อยอด
องค์์ความรู้้ดั� งั กล่่าวสู่่�การจััดตั้้ง� เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้ง� านวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� เพื่่อ� การพััฒนาชุุมชน
เมืืองในพื้้�นที่่�ชุุมชนและมหาวิิทยาลััย ส่่งผลให้้ชาวบ้้านซึ่่�งเดิิมเป็็นเพีียงกลุ่่�มตััวอย่่างใน
การศึึกษาวิิจัยั หรืือเป็็นเพีียงผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลเท่่านั้้�น กลายเป็็นผู้้ที่� ทำ่� ำ�การวิิจัยั เพื่่อ� ค้้นหาวิิธีีการ
แก้้ปััญหาด้้วยตนเอง สามารถสั่่�งสมและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ ทั
� ักษะ ประสบการณ์์ดััง
กล่่าวให้้แก่่ชุมุ ชนอื่่น�  หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ที่ส่� นใจเข้้ามาเรีียนรู้้ภ� ายใต้้การหนุุน
เสริิมศููนย์์เรีียนรู้้�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นของชุุมชนและมหาวิิทยาลััย ทั้้�งนี้้�ศููนย์์เรีียนรู้้ทั้้� �งใน
ระดัับชุุมชนและสถาบัันการศึึกษากลายเป็็นแหล่่งแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้ที่� สำ่� ำ�คัญ
ั ในการสร้้าง
และสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�ใหม่่ของชุุมชน โดยชุุมชน และเพื่่�อชุุมชนในการขัับเคลื่่�อนสู่่�
การเป็็นชุุมชนพึ่่�งตนเอง ด้้วยกระบวนการดัังกล่่าวส่่งผลให้้ชุุมชนมีีความเข้้มแข็็ง
สามารถแก้้ปััญหาตนเองได้้ด้้วยกระบวนการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น และพร้้อมที่่�จะเป็็นผู้้�ให้้
ความรู้้�กัับชุุมชนและหน่่วยงานอื่่�น เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชน องค์์กรภาคีี
เครืือข่่ายและสัังคมอย่่างแท้้จริิง
3) การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างภาคีีเครืือข่่ายงานวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่น� เพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนของชุุมชน
ในกระบวนการหนุุนเสริิมงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นพิิสููจน์์ให้้เห็็นว่่า ชุุมชนไม่่สามารถ
ขัับเคลื่่�อนพลัังไปได้้โดยลำำ�พััง หากแต่่การมีีส่่วนร่่วมของภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภายในและ
ภายนอกชุุมชนเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นพลัังชุุมชน เพื่่อ� เติิมเต็็มสิ่่ง� ที่่ชุ� มุ ชนขาด
หรืือต้้องการ โดยมีกี ารพััฒนาอย่่างมีีขั้้น� ตอนและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกระบวนการระเบิิด
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จากข้้างในก่่อน กล่่าวคืือ ชุุมชนต้้องมีีกระบวนการเรีียนรู้้�และมีีความพร้้อมในการที่่�จะ
แก้้ไขปััญหาของชุุมชนด้้วยตนเอง หากชุุมชนไม่่มีีศัักยภาพพร้้อมที่่�จะพััฒนา การนำำ�
โครงการวิิจััยเข้้าไปดำำ�เนิินการเพื่่�อแก้้ปััญหาและพััฒนาก็็ไม่่เกิิดประโยชน์์ นอกจากนี้้�
การนำำ�ภาคีีเครืือข่่ายเข้้ามามีีส่่วนร่่วมเพื่่อ� สะท้้อนมุุมมองในการแก้้ปััญหาที่ห่� ลากหลาย
รอบด้้าน ตั้้�งแต่่ระยะต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� จะส่่งผลให้้การดำำ�เนิินโครงการวิิจััย
เกิิดความเข้้มแข็็งต่่อชุุมชน และมีีโอกาสในการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาชุุมชนในรููปแบบ
ต่่าง ๆ เพื่่อ� ต่่อยอดและขยายผลไปสู่่�ชุุมชนอื่่น� ๆ ภายใต้้การสานต่่อการทำำ�งานจากภาคีี
เครืือข่่ายเพื่่�อให้้ชุุมชนพร้้อมที่่�จะมีีการสร้้างความรู้้� ทัักษะ และความสามารถที่่�จะร่่วม
กัันพััฒนาชุุมชนของตนเองอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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ข้อเสนอแนะ
การถอดบทเรีียนกระบวนการหนุุนเสริิมงานวิิจัยั เพื่่อ� ท้้องถิ่่น� สู่่�ศููนย์์เรีียนรู้้เ� พื่่อ� การ
พััฒนาชุุมชนเมืืองนำำ�ไปสู่่�การสร้้างศููนย์์เรีียนรู้้�และเครืือข่่ายความร่่วมมืืองานวิิจััยเพื่่�อ
ท้้องถิ่่�นในมหาวิิทยาลััยเกริิกและชุุมชนพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ มีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
1) การพััฒนาทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อยทีีมใหม่่ ควรได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
คณะฯ เป็็นสำำ�คััญ โดยกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผน
ยุุทธศาสตร์์ระยะ 5 ปีี ของมหาวิิทยาลััยเกริิกเพื่่�อให้้ยัังคงมีีงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นที่่�เป็็น
อััตลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยและสามารถตอบโจทย์์การลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางสัังคมของ
ชุุมชนเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน
2) จากสถานการณ์์วิิกฤติิโรคระบาดไวรััสโคโรนา (Covid-19) ทำำ�ให้้การดำำ�เนิิน
โครงการวิิจััยตามแผนในเบื้้�องต้้นต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนจากการลงพื้้�นที่่� สู่่�การดำำ�เนิิน
งานผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ดังั นั้้�น จึึงควรมีกี ารจััดการอบรมให้้ความรู้้กั� บั นัักวิิจัยั อาจารย์์
และนัักวิิจัยั ชาวบ้้านเกี่่ย� วกัับการใช้้เครื่่อ� งมืือ เพื่่อ� เป็็นช่่องทางในการสื่่อ� สารและดำำ�เนิิน
งานเพื่่�อให้้เกิิดความคล่่องตััว
3) การหนุุนเสริิมเพื่่�อการวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้้อมููลในการเขีียนรายงานทั้้�ง
ในระยะรายงานความก้้าวหน้้า และระยะสิ้้น� สุุดโครงการวิิจัยั ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการ
ชี้้�แนะทีีมนัักวิิจััยชุุดโครงการย่่อย ในการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับประเด็็นข้้อเสนอแนะ
จากผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ ซึ่ง่� จะส่่งผลให้้ได้้ข้้อมููลที่่มี� ีความสมบููรณ์์สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การถอดบทเรียนกระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง
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