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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อลดความเหล่ือมล ้าใน
สังคม เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการวิจัยตามกรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหล่ือมล ้าและความไม่สมดุลของการพัฒนา 
ท่ีได้ด้าเนินการวิจัยเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคมท่ีเป็นรูปธรรม  

วัตถุประสงค์ในการด้าเนินวิจัย ได้แก่ 1)เพื่อสร้างกระบวนการการยกระดับการบริหารและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในบริบทของภาคเหนือ 2) เพื่อการบริหารและสนับสนุน
การด้าเนินกิจกรรมวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคมท่ีเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดการความรู้และการวิจัยเชิงพื นท่ีเพื่อลด
ความเหล่ือมล ้าในสังคม  

ด้าเนินการวิจัยโครงการในพื นท่ี 6 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ล้าปางและตาก มีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยจ้านวน 7 โครงการ มุ่งเน้น
การลดความเหล่ือมล ้าในมิติด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านการศึกษา มิติ
ด้านความรู้ และมิติด้านเชิงพื นท่ี ใช้รูปแบบกระบวนการวิจัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (CBR) 
มุ่งเน้นพัฒนากลไกการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ
และเทคโนโลยีโดยค้านึงถึงความเหมาะสมกับชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการ ศูนย์ประสานงานวิจัย/โหนดพี่เลี ยง ชุมชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริม 
แก้ไขและป้องกันการสร้างความเหล่ือมล ้า ภายหลังท่ีได้มีการด้าเนินการวิจัยในแต่ล่ะส่วนโครงการ
ย่อย ได้ท้าการประเมินผลกระทบในภาพรวมในเชิงมูลค่าทางสังคม (Social Value) เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความคุ้มค่าในการด้าเนินการวิจัยโดยใช้แนวคิดในเรื่อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาประกอบการพิจารณา โดยผลท่ีได้จาก
การศึกษาจะน้าไปสู่การก้าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาท้องถิ่นและจะช่วยแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล ้าในสังคมซึ่งเป็นต้นเหตุท่ีสร้างปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ ในล้าดับต่อไป 
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กระบวนการการยกระดับการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
บริบทของภาคเหนือ มีดังนี้ 

1. การสังเคราะห์งานวิจัยฐานเดิมในภาคเหนือ  

โดยการน้าประเด็นท่ีได้จากรวบรวมข้อมูลการวิจัยท่ีด้าเนินการเสร็จแล้วมาท้าการสังเคราะห์
ร่วมกับศูนย์ประสานงานหรือโหนดภาคเหนือเพื่อก้าหนดประเด็นการวิจัยและพื นท่ีการท้างานร่วมกัน
ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยชาวบ้านท่ีอยู่ในพื นท่ี โดยมีเป้าหมายของการขึ นโจทย์โครงการวิจัยท่ี
มุ่งหมายการลดความเหล่ือมล ้าในสังคมเป็นหลัก ทั งมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม
และการศึกษา ผ่านการวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) 

2. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรนักวิชาการรับใช้สังคม เพื่อใช้วิธีวิทยาการวิจัยในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

โดยการน้าเครือข่ายพันธมิตรนักวิชาการรับใช้สังคมทั งท่ีมีอยู่เดิมหรือเป็นคนใหม่ มาให้
ความรู้และส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั งการติดตามหนุน
เสริม เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและด้าเนินการวิจัยให้ส้าเร็จร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหรือโหนดพี่เลี ยง 
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนักวิชาการรับใช้สังคมในการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

3. การสังเคราะห์ศักยภาพการลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื นท่ี
ภาคเหนือผ่านเอกสารการวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  

เครือข่ายพันธมิตรนักวิชาการรับใช้สังคม ร่วมกันจ้าแนกกลุ่มโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นตาม
ประเภทความเหล่ือมล ้าทางสังคม ในมิติ 7 ด้าน ประกอบด้วย ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ ความ
เหล่ือมล ้าทางสังคม ความเหล่ือมล ้าทางวัฒนธรรม ความเหล่ือมล ้าด้านการเมือง ความเหล่ือมล ้าทาง
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ความเหล่ือมล ้าเชิงพื นท่ี และความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาและความรู้  

4. การสังเคราะห์ความรู้และศักยภาพของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในมิติการลดความเหล่ือมล ้า
ทางสังคม ผ่านนักวิจัยท้องถิ่น ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องในพื นท่ีท่ีอยู่ภายใต้โครงการวิจัย และผ่าน
เอกสารการวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื นท่ีภาคเหนือ 

โดยพิจารณาจากการเข้าถึง (Accessibility) การต่อรอง (Negotiation) และการจัดการ 
(Management) และหาแนวทางการท้างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยใช้มาตรการ 3 ด้าน คือ มาตรการ
รักษาเยียวยา มาตรการป้องกัน และมาตรการส่งเสริม โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
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การสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิจัยท้องถิ่น ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้อง (In-depth interview) และการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงการสังเกตมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ  

ในขั นตอนนี ได้โครงการวิจัยย่อย 7 โครงการ ทุกโครงการวิจัยมีความเช่ือมโยงกับความ
เหล่ือมล ้ามิติด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ดังนี  

1) ความเหล่ือมล ้ามิติด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็นมิติหลัก 2 โครงการคือ พื นท่ี
ชุมชนบ้านพระบาทส่ีรอย ต้าบลสะลวง อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และพื นท่ีชุมชนหมู่บ้านแม่อูคอ
หลวง อ้าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2) ความเหล่ือมล ้ามิติด้านเศรษฐกิจเป็นมิติหลัก 2 โครงการคือ ชุมชนชุมชนชาติพันธุ์
พื นท่ีสูงบ้านปางขอน ต้าบลห้วยชมภู อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพื นท่ีชุมชนบ้านซอแข
ระกาและบ้านปอเคลอะเด ต้าบลแม่วะหลวง อ้าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

3) ความเหล่ือมล ้าด้านการศึกษาและความรู้เป็นมิติหลัก 2 โครงการ คือ ชุมชนบ้าน
กองแหะ ต้าบลโป่งแยง อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และพื นท่ีต้าบลนายาง อ้าเภอสบปราบ จังหวัด
ล้าปาง 

4) ความเหล่ือมล ้าด้านเชิงพื นท่ีเป็นมิติหลัก 1 โครงการ คือ ในเขตพื นท่ีดอยผาเมือง 
อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 

5. การบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผล  การบริหารแผนการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยย่อย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ประสานงาน/โหนดพี่เลี ยง 

การบริหารจัดการแผนงานวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานและแผนการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารแผนหรือกลไกการวิจัยภาคเหนือ ได้จัดตั งคณะท้างานเพื่อ
ติดตามทั งเชิงพื นท่ีและเชิงเอกสาร โดยตั งคณะกรรมการติดตามภาคพื นท่ีจ้านวน 7 ชุด ลงพื นท่ีอย่าง
น้อย 2 ครั ง โดยประเมินตามแบบฟอร์มการตรวจติดตามผลการด้าเนินงานของนักวิจัย(CIPP 
MODEL) นอกจากนี ยังมีกระบวนการหนุนเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นการให้ค้าปรึกษาในกรณีท่ีนักวิจัย
ต้องการเทคนิคหรือวิธีการวิจัยเชิงพื นท่ีโดยทีมโหนดและพี่เลี ยงในแต่ละพื นท่ี 

6. การพัฒนาเครื่องมือประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัย และประเมินผลศักยภาพการลด
ความเหล่ือมล ้าทางสังคม (SROI)  
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เพื่อท้าการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และประเมินผลกระทบ (Impact) ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโครงการวิจัยท่ีได้ด้าเนินการสิ นสุดโครงการแล้วในด้านการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทิศทางและวิธีการวิจัยผ่านตัวชี วัดความเหล่ือม
ล ้ามิติด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ความเหล่ือมล ้ามิติด้านเศรษฐกิจ ความเหล่ือมล ้าด้านการศึกษา
และความรู้ และความเหล่ือมล ้าด้านเชิงพื นท่ี 

7) การสนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าบทความวิชาการเพื่อรับใช้สังคม 

การหนุนเสริมเชิงระบบในการพัฒนางานวิชาการเพื่อท้องถิ่นสู่งานวิชาการรับใช้สังคม โดย
การทบทวนและค้นหาองค์ความรู้ บทเรียน และปัญหาอุปสรรค ถอดประสบการณ์งานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นบทความท่ีมีประโยชน์ต่อนักวิชาการรับใช้สังคม และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

ผลการประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัย และประเมินผลศักยภาพการลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม (SROI) 

ผลกระทบในภาพรวมของโครงการจะมีค่าผลการประเมิน SROI เท่ากับ 2.61 นั่นคือ การ
ลงทุนในการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือด้วยองค์
ความรู้ทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคมจะให้ผลกระทบในเชิงผลประโยชน์ท่ีจะ
เกิดกับเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับ 2.61 เท่า ในขณะท่ีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเกิด
จากโครงการย่อยทั ง 7 โครงการท่ีสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติ
พันธุ์พื นท่ีสูงบ้านปางขอน ต้าบลห้วยชมภู อ้าเภอเมืองเชียงรายเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในการจัดการ
ทรัพยากรกรณีการส่งเสริมการแปรรูปผลไม้และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยมีค่า SROI 
เท่ากับ 9.43  โครงการการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล้าปาง โดยมีค่า SROI เท่ากับ 4.17 และโครงการการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล ้าด้านทรัพยากรธรรมชาติ ณ ชุมชนบ้านพระ
บาทส่ีรอย ต้าบลสะลวง อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่า SROI เท่ากับ 3.42 ตามล้าดับ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ปัจจัยความส้าเร็จ 

1) บทบาทของนักวิจัยท่ีมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเวลาและก้าลังทรัพย์ส่วนตัวใน
ระยะเริ่มต้นเพื่อสร้างต้นแบบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นผู้ใช้ประโยชน์ตั งใจท่ีจะน้าไปใช้อย่างจริงจัง
เนื่องจากเห็นประโยชน์ของโครงการ และบทบาทของคนถ่ายทอดองค์ความรู้  (Knowledge 
intermediary) (ภาครัฐ หรือตัวนักวิจัย ฯลฯ) ท่ีเป็นคนกลางในการใช้เทคโนโลยีและถ่ายทอดไปสู่
ชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการประสบความส้าเร็จของโครงการในการสร้างผลกระทบ
ให้เกิดขึ น  

2) ลักษณะเฉพาะตัวของนักวิ จัย จะเป็นปัจจัยขับเคล่ือนท่ีส้าคัญของ
ความส้าเร็จในการสร้างผลกระทบของงานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัยท่ีเปิดกว้าง เคารพและรับ
ฟังความคิดเห็นในมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะในการส่ือสารท่ีดี จะช่วยให้
นักวิจัยสามารถสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกฝ่ายได้ง่ายขึ น ซึ่งการมีส่วนร่วม
และผูกพันกับโครงการเป็นปัจจัยท่ีท้าให้เกิดความส้าเร็จของโครงการในการสร้างผลกระทบให้กับ
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับโครงการวิจัย กับผู้ใช้ประโยชน์
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก โครงการวิจัยท่ีผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขึ นโจทย์วิจัยตั งแต่ริเริ่มโครงการมีแนวโน้มท่ีจะท้าให้โครงการประสบความส้าเร็จและสร้าง
ผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับผู้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นการสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้ประโยชน์ของโครงการ นอกจากนั นการวางแนวทางใน
การเผยแพร่และการท้าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผลประโยชน์ของงานวิจัยได้ในวงกว้างภายหลังเสร็จสิ น
โครงการวิจัยก็เป็นปัจจัยท่ีส้าคัญในการสร้างผลกระทบของโครงการให้เกิดขึ นในวงกว้าง  รวมถึงการ
ให้การสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ นโครงการเป็นส่วนช่วยในการสร้าง
ผลกระทบให้เกิดมากขึ นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการวิจัย 

1) ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย เป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความส้าเร็จในการสร้างผลกระทบของโครงการ ความหลากหลาย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการท้าให้นักวิจัยบ่งชี ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส้าคัญในการขับเคล่ือน
โครงการให้ประสบความส้าเร็จได้ยากขึ น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
หลายภาคส่วนในโครงการจะท้าได้ยากขึ น และมีโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ท่ี
ได้รับจากโครงการวิจัย 

2) บางโครงการในการเกิดผลกระทบ จ้าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจึงจะท้าให้เกิดผลกระทบสูงสุด โดยบาง
โครงการผลกระทบยังไม่เกิดขึ นแต่ขาดเงินทุนสนับสนุนต่อเนื่องจึงดูเหมือนว่าเป็นโครงการท่ีไม่
ประสบความส้าเร็จ ดังนั นการให้ทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในโครงการท่ีมีศักยภาพในระยะยาวจะ
ช่วยท้าให้เกิดผลกระทบท่ีควรจะเกิดตามท่ีคาดหวังไว้ได้ 

3. ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรวางแนวทางในการเข้าถึ ง ผู้ ใ ช้ประโยชน์ ในเ ชิงรุก  ( เ ช่น  การ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการในวงกว้าง) รวมถึงสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

2) นักวิจัยต้องได้รับการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนซึ่งจะท้าให้สามารถ
เข้าถึงผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือด้วยความจริงใจ และมี
จุดประสงค์ร่วมกันท่ีจะด้าเนินการร่วมกันกับผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ประสบ
ความส้าเร็จ 

3) ควรให้ผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการให้
เร็วที่สุด ตั งแต่การสร้างโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ผู้ใช้ผลงานวิจัยตรงตามความต้องการ 

4) บางโครงการผลกระทบจะเกิดได้ต้องใช้เวลานานในการปรับเปล่ียนทัศนคติ
ของผู้ใช้ประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ดังนั นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกภาคส่วนจะเป็นหัวใจส้าคัญในการสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน 

5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงเรื่องราวความส้าเร็จของโครงการท่ีสร้างผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่าง ๆ จะช่วยให้นักวิจัยเกิดการ
เรียนรู้และเห็นแนวทางในการสร้างผลกระทบให้เกิดกับผู้ใช้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงปรับมุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่าง ๆ ให้เห็นถึงผลประโยชน์ในทางวิชาการของงานวิจัย  


