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โครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท$องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ีนี้ ได$รับ

การประสานจาก ดร.วิภารัตนS ดีอ7อง ผู$อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห7งชาติ (ขณะนั้นเปXนรอง
ผู$อำนวยการ) ในการให$ประสานงานกับนักวิจัยที่เปXนนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให$ทำงาน
ต7อเน่ืองกับงานวิจัยเพื่อท$องถิ่น เนื่องจากการถ7านโอนงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เดิม ซึ่งบางแง7มุมจะต$องดำเนินการต7อเนื่องจากภาควิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนแนวทางใน
การดำเนินงานจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู $อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ในการให$
ข$อเสนอแนะ แนวคิด แนวทางในการดำเนินการในคร้ังน้ี 

นอกจากนี้ โครงการนี้เปXนโครงการในลักษณะการบริหารงานวิจัยและการสังเคราะหSงานวิจัย 
โดยผลจากการประสานงานวิจัยจากชุดโครงการภาค 4 ภาค ได$แก7 1) ผศ.ดร.ศุภฤกษS ธาราพิทักษS
วงศS คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม7 2) ผศ.ดร.สุวรียS ยอดฉิม รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต รองผู$อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 4) ดร.กฤษณะ ทองแก$ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรS
ธานี ในการประสานงานและเปXนกลไกการขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อท$องถิ ่น ในการทำงานกับ
โครงการย7อยอีกจำนวน 23 โครงการ กระจายอยู7 19 จังหวัด 20 มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีทีมหนุน
เสริมกระบวนการวิชากการรับใช$สังคม โดย รศ.ดร.วรลัญจนS บุณยสุรัตนS ผู$อำนวยการสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม7และทีมวิจัย ร7วมเปXนส7วนหนึ่งของ “ระบบนิเวศนSวิชาการเพื่อท$องถิ่น” 
ด$วย 

รวมทั้งคณะที่ปรึกษา และผู$ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.ดร.อาวรณS โอภาสพัฒนกิจ ผศ.ดร.พัชริน 
ดำรงกิตติ ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีรS และผู$ทรงคุณวุฒิเฉพาะด$านทุกท7านที่ให$ความอนุเคราะหSในการ
สนับสนุนให$เกิดองคSความรู$และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู$ และที่สำคัญคือชุมชนเปiาหมายในการ
เปXนพ้ืนท่ีดำเนินงานในคร้ังน้ี  

จากการดำเนินงานที่ผ7านมา เกิดการเรียนรู$จากการจัดการผู$คน จัดการความรู$และจัดการ
ความสัมพันธSในการดำเนินงาน อย7างไรก็ตามในการทำงานในช7วงเวลาสั้นๆ อาจไม7เกิดผลที่เปXน
รูปธรรมตามที่คาดหวัง ซึ่งหาก วช. สนับสนุนทุนวิจัยในป<ที่ 2 อาจจะเกิดรูปธรรมงานวิชาการเพ่ือ
ท$องถ่ินตามอุดมการณSร7วมกันในอนาคต 

 
วิทเอก สว7างจิตร 
กันยายน 2564 
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โครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือทSองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ีน้ี  

Development and coordinate of scholarship for community and inequality 

reduction in the area 

ผูSวิจัย วิทเอก สว7างจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 096-8506622 witaeak@hotmail.com 
งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย 

- ได$รับงบประมาณ ประจำป<งบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ 1,666,000 บาท 
- ระยะเวลาทำวิจัย ต้ังแต7เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธS 2565 

สรุปโครงการวิจัย 

โครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท$องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นี้ เปXน
โครงการบริหารงานวิจัยและการสังเคราะหSงานวิจัย มีวัตถุประสงคS 1) เพื่อสนับสนุนโครงการให$
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได$ใช$ความรู$เชิงวิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นท่ี และ 2) ประเมินผลการดำเนินงานและสังเคราะหSผลจากกระบวนการพัฒนานักวิชาการเพ่ือ
ท$องถิ่นและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท$องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ี โดยมีภารกิจในการเชื่อม
ประสานโครงการวิจัยจาก 4 ภาค 23 โครงการ กระจายอยู7 20 จังหวัด ทำงานร7วมกับโหนด CBR 15 
พื้นที่ นักวิจัย 111 คน จาก 19 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และทำงานร7วมกับหน7วยงานในพื้นที่ ใน
ดำเนินงานได$อย7างมีประสิทธิภาพ อย7างไรก็ตาม จากสถานการณSการแพร7ระบาดของโรคโควิด-19 ทำ
ให$เปXนเงื ่อนและข$อจำกัดในการดำเนินงานในพื ้นที ่อย7างมีประสิทธิภาพ โดยได$วางกรอบการ
ดำเนินงานไว$ ดังน้ี 

 



 

 ท้ังน้ี จากการสังเคราะหSประเด็น/มิติความเหล่ือมล้ำและสถานการณSความเหล่ือมล้ำในบริบท
สังคมไทย จึงได$เปXน 4 มิติความเหล่ือมล้ำ ประกอบด$วย  

1. มิติเศรษฐกิจ คือ ความแตกต7างของรายได$ของบุคคล หรือกลุ7ม รวมทั้งโอกาสในการ
เข$าถึงแหล7งทุน แหล7งการส7งออกสินค$าหรือผลิตภัณฑS รวมทั ้งโอกาสในการพัฒนาสินค$าหรือ
ผลิตภัณฑS ท่ีนำไปสู7ความม่ันคงของชีวิต 

2. มิติสังคม สิทธิและสวัสดิการ 
คือ ความแตกต7างของโอกาสในการเข$าถึง
สวัสดิการ หรือบริการของรัฐ การแสดง
ความคิดเห็นตามสิทธิ รวมทั้งการมีส7วน
ร7วมในการพัฒนาในพื้นที่ที ่มีผลกระทบ
ต7อการดำรงชีวิต และความเท7าเทียมกัน
ทางสังคมที ่นำไปสู 7การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมถึงด$านวัฒนธรรม และความ
แตกต7างของพ้ืนท่ี 

3. มิติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล$อม คือ โอกาสในการเข$าถึงทรัพยากร การใช$ประโยชนSจากทรัพยากรและการจัดการ
ทรัพยากรอย7างสมดุล รวมท้ังการอนุรักษS ฟÇÉนฟู ดูแล และแก$ไขปÑญหาด$านทรัพยากร 

4. มิติการความรู$และการศึกษา คือ โอกาสในการเข$าถึง การรับรู$และการใช$ข$อมูลความรู$ 
การเข$าถึงการศึกษาและความเสมอภาคในการจัดการศึกษาท่ีมีความแตกต7างกัน 

 



 

จากสถานการณSในพื้นท่ีนำมาสู7กระบวนการกระบวนจัดการคลี่คลายความเหลื่อมโดยใช$
ว ิชาการจากสถาบัน อุดมศึกษาในพื ้นที ่ ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธSมหาวิทยาลัยกับสังคม 
(University Engagement) และเพื่อให$เกิดผลงานวิชาการ จึงมีกระบวนการหนุนเสริมวิชาการรับใช$
สังคม เพื่อเปXนช7องทางให$อาจารยSนักวิจัยได$ผลิตเอกสารผลงานวิชาการรับใช$สังคม 7 ข$อหัวตาม
เกณฑS ก.พ.อ. เกิดเปXนระบบนิเวศนSวิชาการเพ่ือท$องถ่ินเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 

 
 
 นอกจากนี้ ยังเกิดกลไกการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อท$องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำใน
พื้นที่ โดยการเชื่อมโยงชุดโครงการระดับภาคและโครงการ โดยมีคณะที่ปรึกษาและผู$ทรงคุณวุฒิหนุน
เสริมเชิงวิชาการเพ่ือให$บรรลุตามเปiาหมายท่ีวางไว$  

 



 

 ซ่ึงจากการดำเนินงานประสานและพัฒนากลไกความร7วมมือ เกิดเปXนรูปแบบการสนับสนุน
โครงการให$นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีได$ใช$ความรู$เชิงวิชาการสนับสนุนชุมชนในการลด
ความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี โดยการทำงานต7อเน่ืองกับงานวิจัยเพ่ือท$องถ่ิน และกระบวนการหนนุเสริม
จากผู$ทรงคุณวุฒิเฉพาะเน้ือหาประเด็นท่ีเก่ียวข$อง 

 
 

โดยมีเปiาหมายในการสร$างความเท7าเทียมกันในการจัดการตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีม่ันคง 
โดยการบูรณาการองคSความรู$จากภาควิชาการเพ่ือการคล่ีคลายความเหล่ือมล้ำและสร$างความเสมอ
ภาคของความเปXนมนุษยS 

 
 



 

 อย7างไรก็ตาม ในการดำเนินงานที่ผ7านมา มีช7วงเวลาในการดำเนินงานสั้น เนื่องจากการ
พัฒนาโจทยSวิจัย และสถานการณSการแพร7ระบาดของเชื้อโควิด-19 เปXนอุปสรรคและเงื่อนไขข$อจำกัด
ในการดำเนินงาน หากได$รับการสนับสนุนให$ดำเนินการอย7างต7อเน่ืองอย7างน$อย 2-3 ป< จะเกิดรูปธรรม
การจัดการคล่ีคลายความเช่ือมในพ้ืนท่ีได$อย7างชัดเจน นอกจากน้ี ยังเกิดผลงานวิชาการรับใช$สังคมท่ีมี
ผลงานในพื้นที่ นำไปสู7ความเท7าเทียมกันในการจัดการตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั ่นคง และเปXน
รูปแบบการทำงานวิชาการเพ่ือท$องถ่ินของประเทศไทยในระยะต7อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทคัดยeอ 

 
โครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท$องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่นี้ เปXน

โครงการบริหารงานวิจัยและการสังเคราะหSงานวิจัย มีวัตถุประสงคS 1) เพื่อสนับสนุนโครงการให$
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได$ใช$ความรู$เชิงวิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นท่ี และ 2) ประเมินผลการดำเนินงานและสังเคราะหSผลจากกระบวนการพัฒนานักวิชาการเพ่ือ
ท$องถิ่นและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท$องถิ่นและลดความเหล่ือมล้ำเชิงพื้นที่ โดยมีภารกิจในการเชื่อม
ประสานโครงการวิจัยจาก 4 ภาค โดยมีหลักการในการดำเนินการ 5 ข$อ ได$แก7 1.โจทยSต7อเนื่องจาก
งานวิจัยเพื่อท$องถิ่น และทำงานร7วมกัน 2.วิเคราะหS Gap เพื่อเสริมงานเชิงวิชาการ 3.มี Functional 
Unit ระดับจังหวัดร7วมทำงาน ในเชิง Policy 4. มีเครือข7ายวิชาการมหาวิทยาลัยพื้นที่ร7วมขับเคลื่อน 
และ 5.ปฏิบัติการสร$างความเปXนธรรมเชิงพ้ืนท่ี และถอดบทเรียนเปXนผลงานวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 1) สนับสนุนให$เกิดโครงการวิจัยที่มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี
ทำงานต7อเนื่องกับงานวิจัยเพื่อท$องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำจำนวน 23 โครงการ กระจายอยู7 20 
จังหวัด ทำงานร7วมกับโหนด CBR จำนวน 15 พื ้นที ่  เก ิดนักว ิจ ัย จำนวน 111 คน จาก 19 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และทำงานร7วมกับหน7วยงานในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู$
ระหว7างภูมิภาค และประเด็นที่เกี่ยวข$องกันอย7างต7อเนื่อง 2) จากการสังเคราะหSมิติความเหลื่อมล้ำ
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Abstract  
 
This project to development and coordinate of scholarship for community 

and inequality reduction in the area. The objectives were 1) to encourage projects for 

academics from universities in the area to use their academic knowledge to support 

communities in reducing spatial inequality; and 2) evaluate and synthesize results from 

the process of developing local academics and research projects in reducing spatial 

inequality. It has a mission to connect research projects from 4 sectors with 5 principles 

of action: 1.Continuing problems from local research and working together 2.Gap 

analysis to enhance academic work 3.Have a Functional Unit at the level Provinces 

work in a policy-based manner. 4. There is an academic network of universities in the 

area to jointly drive, and 5. Operations to create spatial fairness and take lessons from 

academic works.   

The results were 1) to encourage research projects with academics from 

universities in the area to continue working with local research to reduce inequality, 

23 projects spread in 20 provinces, working with 15 CBR nodes. A total of 111 

researchers from 19 local universities were formed and worked with local authorities 

in continually conducting exchange activities between regions and related issues. 2) 

from the synthesis of the dimensions of inequality from the research project, 4 

dimensions of inequality were born: economic dimensions, social dimensions, rights 

and welfare dimensions, natural resources and environment dimensions, and 

knowledge and education dimensions. The goal of reducing inequality is to create 

equality in self-management for a stable quality of life. By implementing 4 approaches, 

namely: 1. Increase income, distribute income fairly and create bargaining power in 

trade. 2. Rights and opportunities to access government services and manage 

community welfare on their own 3. Rights and opportunities to access, utilize and 

manage resources in a balanced and 4. Opportunity and equality in education by using 

the community as a learning base. 

 
Keyword: scholarship for community, University Engagement Network, inequality 

reduction in the area 
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1. ความสำคัญและท่ีมาของป6ญหา 

ช$วง 50 ป*ที่ผ$านมา การพัฒนาประเทศสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหIดีข้ึน 
ประชาชนมีงานทำและมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น รายไดIเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ปRญหา
ความยากจนลดลงและประชาชนเขIาถึงบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคอันเปWนปRจจัยจำเปWน
พื้นฐานในการดำรงชีวิตไดIมากขึ้น (อติวิชญ[ แสงสุวรรณ,2558) อย$างไรก็ตาม ความไม$เท$าเทียมกันใน
โอกาสของประชาชนกลุ$มต$าง ๆ โอกาสของคนเมืองกับชนบทในการเขIาถึงบริการสาธารณะหลักที่มี
คุณภาพ ยังมีช$องว$างมากและการเขIาถึงสิทธิต$าง ๆ ในสังคมยังไม$เท$าเทียมกัน ซึ่งปRญหาที่สะทIอนถึง
ความเหลื่อมล้ำที่เปWนปRญหาเชิงโครงสรIางในสังคมไทย ทำใหIประชาชนส$วนใหญ$ของประเทศไดIรับ
ความเดือดรIอนจากความไม$เท$าเทียมของความเติบโตทางเศรษฐกิจและความแตกต$างกันในการเปWน
เจIาของทรัพยากร ส$งผลต$อรายไดIที่แตกต$างกันมากระหว$างกลุ$มคนในสังคม อันสะทIอนถึงความไม$
เท$าเทียมของโอกาสในการเขIาถึงทรัพยากรและสิทธิพ้ืนฐาน รวมทั้งความไม$เปWนธรรมดIานอำนาจ
ต$อรอง  

ความเหลื่อมล้ำเปWนบ$อเกิดหรือปRจจัยเสริมของปRญหาต$าง ๆ ของสังคมไทย ที่ส$งผลเชิงลบต$อ
เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังปRญหาทางการเมือง ท่ียังคงเร้ือรังอยู$และหากไม$มีการแกIไขอย$างจริงจังจะเกิด
การสะสมปRญหาต$อเนื่องไปในอนาคต (สมชัย จิตสุชน,2558) โดยภาพรวมของความเหลื่อมลIาท่ี
สะทIอนภาพอย$างเปWนรูปธรรม คือ ความเหล่ือมล้ำดIานเศรษฐกิจหรือรายไดI ส$วนหน่ึงมาจากโอกาสใน
การสรIางรายไดIในแต$ละพื้นที่ (พรชนก เทพขาม,2562) ส$งผลหรือมีความสัมพันธ[กับความเหลื่อมล้ำ
ในมิติหรือดIานต$าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำดIานการสังคมและดIานการศึกษา ในขณะท่ี
สถานการณ[การเปลี ่ยนแปลงอย$างพลิกพลัน (Disruptive Change) ทางดIานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Klaus,2016) เขIามาแทนที่กำลังจากคน ส$งผลกระทบต$อการจIางงานของคนอย$างรวดเร็ว รวมท้ัง
โครงสรIางของประชากรไทยที่เขIาสู$สังคมสูงอายุอย$างสมบูรณ[และมีแนวโนIมที่จะเพิ่มมากขึ้น (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูIสูงอายุไทย,2561) และสถานการณ[การระบาดของโควิด-19 ส$งผลต$อการ
พัฒนากำลังคนของประเทศในการตั้งรับและปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ตลอดช$วงชีวิต
ใหIรูIเท$าทันและปรับตัวต$อการเปล่ียนแปลงดังกล$าว 

ทั้งนี้ จากสถานการณ[ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห$งชาติ,2559) ไดIนำเสนอความเหลื่อมล้ำใน 7 ดIาน ไดIแก$ 1) ความเหลื่อมล้ำดIานรายไดI 2) ความ
เหลื่อมล้ำดIานรายจ$ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 3) ความเหลื่อมล้ำดIานการศึกษา 4) ความเหลื่อมล้ำ
ดIานสาธารณสุข 5) ความเหลื่อมล้ำดIานสวัสดิการสังคม 6) ความเหลื่อมล้ำดIานโครงสรIางพื้นฐาน 
และ 7) ความเหลื่อมล้ำดIานกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำยังไดIสะทIอนใหIเห็นการ
ขาดโอกาสเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเขIาไม$ถึงทรัพยากรของประชาชนบางกลุ$มบางพื้นที่ โดยมี
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รูปแบบของความเหลื ่อมล้ำในภาพรวมไดI 3 รูปแบบ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร[แห$ง
จุฬาลงกรณ[มหาวิทยาลัย,2554) คือ 1) ความเหลื่อมล้ำดIานความมั่งคั่งและรายไดI 2) ความเหลื่อมล้ำ
ดIานการกระจายโอกาส และ 3) ความเหล่ือมล้ำดIานอำนาจ  

สำหรับแนวทางในการแกIไขปRญหาความเหลื่อมล้ำ มีขIอเสนอใหIการปฏิรูปเชิงโครงสรIาง 5 
ประเด็น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ,2559) ไดIแก$ การปฏิรูป
ระบบภาษี (Taxation Reform) การปฏิร ูปที ่ด ิน (Land Reform) การปฏิร ูประบบสวัสดิการ 
(Welfare Reform) การปฏิรูประบบการศึกษา (Education Reform) และการปฏิรูประบบการ
กระจายอำนาจสู$ทIองถิ่น นำไปสู$ขIอเสนอเชิงนโยบาย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห$งชาติ,2559) ไดIแก$ 1) การเพิ่มโอกาสใหIกับกลุ$มเปàาหมายคนยากจน/ผูIมีรายไดIนIอย/
กลุ$มเปราะบางใหIสามารถเขIาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ทั้งในดIานการศึกษาและสาธารณสุข 2) 
การเพิ่มโอกาสในการมีรายไดIตามความสามารถ/ศักยภาพ 3) การเสริมสรIางศักยภาพชุมชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรIางความเขIมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหIชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดI มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 4) การเร$งวางระบบฐานขIอมูลของหน$วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขIองในการจัดสวัสดิการและการใหI
ความช$วยเหลือในรูปแบบต$าง ๆ ใหIสามารถเชื่อมโยงขIอมูลระหว$างกันไดI 5) การส$งเสริมการเขIาถึง
ขIอมูลข$าวสาร (ความเหลื่อมล้ำส$วนหนึ่งเกิดจากความไม$รูIหรือไม$สามารถเขIาถึงขIอมูลข$าวสารไดIอย$าง
เท$าเทียมกัน) และ 6) การสนับสนุนการสรIางความรับผิดชอบต$อสังคมในทุกระดับ ท้ังน้ี จะมุ$งเนIนการ
เพ่ิมความเท$าเทียมกันของโอกาส (Equality of Opportunity) มากกว$าแกIไขท่ีความเท$าเทียมกันของ
รายไดIโดยตรง (Equity) (อติวิชญ[ แสงสุวรรณ,2558) เปWนการลดความเหล่ือมล้ำและสรIางความเปWน
ธรรมในสังคมไทย จึงจำเปWนตIองกำหนดกลไกเครื ่องมือ (Mechanism Design) ใหIสอดคลIองกับ
กลุ$มเปàาหมาย บริบทพื้นที่ และตIองใหIประชาชนมีส$วนร$วมในการตัดสินใจบริหารทรัพยากร จึงจะ
สามารถลดความเหล่ือมล้ำ สรIางความเปWนธรรม และเพ่ิมความเท$าเทียมกันของโอกาสไดIอย$างย่ังยืน  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศใหIสามารถจัดการกับสถานการณ[ปRญหาดังกล$าวจะตIองสรIาง
เขIมแข็งในภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่และภูมิภาค จำเปWนตIองอาศัย
ทรัพยากรต$างๆ ไดIแก$ นวัตกรรม องค[ความรูI วิทยาการ และบุคลากรท่ีเช่ียวชาญท่ีมีความหลากหลาย 
และเหมาะสมกับบริบท ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จึงกลายเปWนสถาบันหลักในการสนับสนุน
ทรัพยากรดังกล$าว เพื่อขับเคลื่อนการส$งเสริมและพัฒนา และยกระดับศักยภาพและลดความเหลื่อม
ล้ำในพื้นท่ี ทั้งนี้ องค[การเพื่อความร$วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) (ปéยะวัติ บุญหลง 
และคณะ,2559) ไดIทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยต$อเมืองและภูมิภาค และมีขIอสรุปในประเด็น
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ 2 รูปแบบ คือ 1) ใชIวิทยาศาสตร[เปWนตัวขับเคลื่อน โดย
นักวิชาการสรIางนวัตกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยก$อน เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี แต$ไม$เกิดประโยชน[
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และรายไดIกับพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยู$ 2) มหาวิทยาลัยจะทำงานร$วมกับเครือข$ายธุรกิจในพ้ืนท่ีอย$าง
เปWนเนื้อเดียวกัน ใชIหลักวิชาการในการแกIปRญหาของธุรกิจในบริบทจริง จะเกิดนวัตกรรมขึ้นทีละขั้นๆ 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูI และเกิดผลประโยชน[ในพื้นที่และเครือข$ายจะพัฒนาไปดIวยกัน โดยใน
รูปแบบท่ี 2 น้ี นำไปสู$การออกแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยพ้ืนท่ีต$อไป 

สกว. เริ ่มสนับสนุน “งานวิจัยเพื่อทIองถิ่น” (Community Base Research: CBR) เมื่อป* 
2541 โดยเนIนใหI “คน” ในชุมชนทIองถิ่นใชIประโยชน[จากงานวิจัยดIวยการเขIาร$วมกระบวนการวิจัย
ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต$การวิเคราะห[ชุมชนเพื่อกำหนดโจทย[ คำถามวิจัย การทบทวนทุนเดิมในพื้นท่ี 
การออกแบบการวิจัยและการวางแผนปฏิบัติการวิจัย การเก็บรวบรวมขIอมูลและการวิเคราะห[ขIอมูล 
การทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสรIางรูปธรรมในการตอบโจทย[วิจัยหรือแกIปRญหาในพื้นที่วิจัย  การประเมิน
และสรุปบทเรียน เนIนใหIเกิดกระบวนการเรียนรู Iระหว$างนักวิจัยชาวบIาน คนในชุมชนทIองถ่ิน 
นักวิชาการ ขIาราชการ นักพัฒนา และผูIทรงคุณวุฒิที่จะไดIเรียนรูIร$วมกัน เพื่อสรIางความรูIและกลไก
การจัดการปRญหาและการพึ่งตนเองของชุมชนทIองถิ่นในพื้นที่การวิจัย โดยมีหลักการสรุปไดIดังน้ี คือ 
1) เปWนขIอสงสัย เปWนคำถาม หรือเปWนประเด็นที่คนในชุมชนทIองถิ่นเห็นว$ามีความสำคัญ และตIองการ
จะคIนหาคำตอบร$วมกัน 2) มีคนในชุมชนทIองถิ่นร$วมเปWนนักวิจัยและมีส$วนร$วมในกระบวนการวิจัย
เพ่ือคIนควIาหาคำตอบ 3) เปWนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือแกIไขปRญหา 

และ เม ื ่อป *  2550 สกว.เร ิ ่มสน ับสนุนการว ิจ ัยเพ ื ่อพ ัฒนาเช ิงพ ื ้นท ี ่  (Area Based 
Collaborative: ABC) พบว$าเปWนรูปแบบใหม$ของการบริหารจัดการวิจัยที่กIาวพIนการจัดการแบบชุด
โครงการว ิจ ัย (Program management) ไปส ู $การจ ัดการว ิ จัยแบบเน Iนพ ื ้นท ี ่  (Area-based 
management) ที่ตIองจัดวางองค[ประกอบของงาน และภาคีภาคส$วนต$างๆที่เกี ่ยวขIอง ซึ่งความ
ซับซIอนและแตกต$างจากการจัดการวิจัยทั่วไป โดยมีหลักการสำคัญ 4 ขIอ คือ 1) ใชI “พื้นท่ี” เปWนตัว
ร$วม  คือ จังหวัด เพราะมีกลไกบริหารที่ค$อนขIางจะชัดเจนอยู$แลIว มีทรัพยากรในการบริหารไม$ว$าจะเปWน
งบประมาณ กำลังคนชัดเจน ขาดขIอมูลความรูI ขาดการมีส$วนร$วม ฉะนั้นงาน ABC จึงเนIนการเขIาไปเสริม
กลไกการจัดการของภาคี จังหวัด ซึ่งหมายรวมถึงภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ ประชาสังคม สถาบันการศึกษา 
สถาบันความรูIในดIานวิชาการ 2) โจทย[วิจัยเปWนปRญหาของจังหวัด หมายความว$าทุกคนเห็นว$าเรื่องนี้ควร
จะทำ เปWนโจทย[เชิงพัฒนาไม$ใช$โจทย[วิจัย คือ ปRญหามีที่มาทางพัฒนา แต$ว$าจะตIองมีกระบวนการ
บางอย$างมาแปลใหIเปWนโจทย[วิจัย การตอบโจทย[ลักษณะนี้ตIองการการบูรณาการงานหลายสาขา ไม$ใช$
งานสังคมศาสตร[อย$างเดียว ไม$ใช$งานเศรษฐศาสตร[ หรือเทคโนโลยีอย$างเดียว 3) กลไกจังหวัดเปWนผูIร$วม
กำหนดโจทย[ และร$วมกำกับการทำดIวย คือ ทำไปดIวยกัน กระบวนการทำงาน ABC  จึงเปWนการ
พัฒนาบนฐานขIอเท็จจริง ขIอมูล ความรูI และการมีส$วนร$วม (Collaboration) ตั้งแต$ตIน  และ 4) 
ABC ทำงานบนฐานขIอมูล และขIอเท็จจริง ไม$ใช$ความเห็น หรือความเช่ือ 
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แนวคิดของ University Engagement (สมาคมพันธกิจสัมพันธ[มหาวิทยาลัยกับสังคม) ซ่ึง
เปWนแนวทางการทำงานร$วม (engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เปWนหุIนส$วน
ระยะยาว (long-term partnership) และหวังท ี ่จะใหIมหาว ิทยาลัยเป Wนผ ู Iม ีส $วนได Iส $วนเสีย 
(stakeholders) อย$างแทIจริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเปWนการเชื่อมโยงระหว$าง
ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เขIาดIวยกันอย$างมียุทธศาสตร[และเปWนระบบ และส$งเสริมใหIเกิดความ
ร$วมมือของทุกภาคส$วนทั้งในระหว$างมหาวิทยาลัยดIวยกันเอง และระหว$างมหาวิทยาลัยกับหน$วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักการพื้นที่ฐาน 4 ประการ คือ 1) ร$วมคิดร$วมทำแบบพันธมิตรและ
หุIนส$วน (partnership) 2) เกิดประโยชน[ร$วมกันแก$ผูIเกี่ยวขIองทุกฝöาย (mutual benefits) 3) เกิด
การเรียนรูIร$วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and scholarship) และ 4) เกิดผล
กระทบต$อสังคมท่ีประเมินไดI (measurable social impact) 

จากหลักการและแนวทางขIางตIน นำมาสู$การพัฒนานักวิชาการที่มีความมุ$งมั่นในการทำงาน
ในพื้นที่ โดยเมื่อพิจารณาหลักการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทIองถิ่นและการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ ดังกล$าวขIางตIน กับความหมาย และแนวทางปฏิบัติของ “University Engagement” แลIว 
นำมาอธิบายขยายความเกณฑ[ 7 ขIอใน“ผลงานทางวิชาการรับใชIสังคม” ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับ
ท่ี 9) พ.ศ.2556 ดังน้ี 1) สภาพการณ[ก$อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การแสดงปรากฏการณ[หรือ
ขIอมูลเปWนที่ประจักษ[ เพื่อเปWนหลักฐานว$ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจริง หลังจากทำงานร$วมกับ
ชุมชนทIองถิ่น 2) การมีส$วนร$วมและการยอมรับของสังคมเปàาหมาย เพื่อสรIางความยั่งยืนสืบเนื่อง 
เมื ่อกลุ $มเปàาหมายยอมรับเขIามามีส$วนร$วมทำงานเพราะเห็นว$าเกิดประโยชน[ต$อชุมชนจริง 3) 
กระบวนการที่ทำใหIเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เปWนหลักฐานว$ามีการใชIวิชาการ ขIอมูล ขIอเท็จจริง 
เพ่ือใหIเห็นว$ามีการปฏิบัติการจริง และยังเปWนความรูIท่ีจะนำไปเผยแพร$ขยายผลต$อไปในพ้ืนท่ีอ่ืนไดI 4) 
ความรูIหรือความเชี่ยวชาญที่ใชIในการทำใหIเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อความกIาวหนIาทางวิชาการ 
อันเปWนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสรIางความรูIหรือก$อใหIเกิดประโยชน[ต$อสาขาวิชา
หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดIอย$างไร ในแง$ใด โดยมีการวิเคราะห[ขIอมูลและขIอเท็จจริงเปWนความรูIท่ี
เผยแพร$ไดI 5) การคาดการณ[สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดIเกิดขึ้นแลIว เปWนการแสดงถึง
ความต$อเนื่องจากการดำเนินงาน ซึ่งตIองอาศัยกลไกหน$วยงานในพื้นที่มาร$วมงานในลักษณะร$วมคิด
ร$วมทำแบบหุIนส$วน (Collaboration and Partnership) 6) การประเมินผลลัพธ[การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน เปWนเครื่องมือที่ใหIคำตอบว$ากระบวนการที่ทำใหIเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย$างไร (ขIอ 2) 
จึงตIองมีการแสดงปรากฏการณ[หรือขIอมูลเปWนสภาพก$อนดำเนินงาน (ขIอ 1) เพื่อเปWนหลักฐานว$ามี
การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจริง และ 7) แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหIคง
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อยู$ต$อไป เพ่ือใหIเห็นความสืบเน่ืองจากการดำเนินงานท่ีมีส$วนร$วมพัฒนาแกIปRญหา ดIวยการใชIวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาร$วมกับชุมชนต$อไป 

 
 

ภาพท่ี 1 ความเปWนมาของงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 
ท่ีมา: ผูIวิจัย 

 
จากแนวคิดและหลักการของงาน CBR งาน ABC และหลักการ University Engagement 

มุ$งดำเนินการขับเคลื่อนและสรIางความยั่งยืนในพื้นที่ รวมทั้งแกIไขและหรือพัฒนาใหIชุมชนสังคมดำรง
อยู $อย$างเสมอภาคและเท$าเทียม โดยงาน CBR มีฐานคิดจากชุมชน งาน ABC มีฐานคิดโดยใชI
หน$วยงานในพื้นที ่ร$วมขับเคลื ่อน ซึ ่งจากบทเรียนการดำเนินงานดังกล$าว กลไกหลักที ่สามารถ
ขับเคลื่อนและคงอยู$ รวมทั้งสามารถสรIางความต$อเนื่อง/ยั่งยืนในพื้นที่ โดยสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
ซ่ึงหลักการ University Engagement เปWนหลักคิดหน่ึงท่ีจะเช่ือมโยงสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนสังคมทIองถิ่นไดIเปWนอย$างดี หากมีประเด็นหรือโจทย[ร$วมที่ชัดเจน มี
หน$วยงานภาคประชาสังคมหนุนเสริม รวมเครือข$ายของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยพื้นที่ร$วมกัน
ดำเนินการสรIางรูปธรรมท่ีชัดเจน 
 ดังนั้น จะเห็นไดIว$า สถานการณ[และแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย หากจะทำ
ใหIเกิดความยั่งยืนต$อเนื่อง และสามารถสรIางรูปธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ไดIนั้น ตIอง
อาศ ัยองค [ประกอบโดยมีภาคประชาส ังคม ช ุมชน ส ังคมเช ิงพ ื ้นท ี ่  และภาคว ิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษาเปWนตัวเชื่อมประสานกับภาคีเครือข$ายต$าง ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ร$วมกัน ซึ่งโดย
บทบาทของภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาจะทำใหIเกิดการสรIางองค[ความรูIที่สามารถขยายผล
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อย$างเปWนรูปธรรม ดำเนินการร$วมกับคู$ความร$วมมือจากภาคประชาสังคม และหรือหน$วยงานภาครัฐ 
สำหรับการทำงานของนักวิชาการเพื่อทIองถิ่นหรือนักวิชาการรับใชIสังคมมีแนวทางหรือหลักเกณฑ[ท่ี
เอ้ือต$อการเสนอและจัดทำผลงานทางวิชาการรับใชIสังคมไดI รวมท้ังในระดับสถาบันการอุดมศึกษาเอง
ก็มีหลักการในการขับเคลื่อน University Engagement ซึ่งการขับเคลื่อนโดยภาพรวมทั้งหมดจะตIอง
มีตัวกลางที่จะบริหารจัดการ พัฒนาและประสานงานกับนักวิจัย พื้นที่วิจัย รวมทั้งสถาบันการศึกษา 
และหน$วยงานในพื้นที่ จึงตIองมีหน$วยที่จะประสานงาน พัฒนาโครงการ ติดตามและประเมินผลงาน
ระดับโครงการ และสังเคราะห[ภาพรวมของการลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ จึงขอเสนอแผนงาน

การพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อทCองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ีเพื่อทำหนIาท่ี
ดังกล$าวใหIบรรลุตามเปàาหมายต$อไป 

 
2. วัตถุประสงคKของโครงการ 

การดำเนินโครงการการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำใน
พื้นท่ี เปWนการดำเนินงานในลักษณะการประสานงานวิจัย ทำหนIาที่เชื่อมประสานการทำงานของ
เครือข$ายนักวิชาการ และสังเคราะห[กระบวนและผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ทั้งนักวิจัย และผลท่ี
เกิดข้ึน มีวัตถุประสงค[ของโครงการ ดังน้ี 

1) เพื่อสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดIใชIความรูIเชิงวิชาการ
สนับสนุนชุมชนในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

2) ประเมินผลการดำเนินงานและสังเคราะห[ผลจากกระบวนการพัฒนานักวิชาการเพ่ือ
ทIองถ่ินและโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

 
3. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขCอง 

การดำเนินงานของสำนักประสานงาน ในแผนการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือ
ทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ไดIศึกษา และทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 2 เรื่อง คือ 1) 
ความเหลื่อมล้ำ 2) งานวิชาการเพื่อทIองถิ่น และ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวขIอง เพื่อเปWนแนวทางในการ
ออกแบบการดำเนินงานและร$วมดำเนินการกับโครงการในระดับภูมิภาคในการพัฒนานักวิชาการเพ่ือ
ทIองถ่ิน โดยไดIประมวลสารสนเทศไดIดังน้ี 

1) ความเหล่ือมล้ำในประเทศไทย 

1.1 สถานการณKความเหล่ือมล้ำในประเทศไทย 

ปRญหาความเหลื่อมล่ำในสังคมไทยที่สะสมมากว$า 50 ป* เกิดจากปRจจัยเกี่ยวขIองหลาย
ประการและที่ปรากฏชัดเจน คือ ช$องว$างทางรายไดI (Quintile by Income) ระหว$างคนในกลุ$มช้ัน
รายไดIต$างๆ จากการศึกษารายงานการวิเคราะห[สถานการณ[ความยากจนและความเหลื่อมล้ำใน
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ประเทศ ป* 2555 – 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ พบว$า 
(อติวิชญ[ แสงสุวรรณ,2558) 

1. ความเหลื่อมล้ำดIานรายไดIหรือการกระจายรายไดI สะทIอนจากค$าสัมประสิทธิ์ความ
ไม$เสมอภาคดIานรายไดI (Gini coefficient) พบว$ามีค$าลดลงอย$างต$อเนื่องจากป* 2550 เท$ากับ 0.499 
จนถึงป* 2559 เท$ากับ 0.445 และในป* 2559 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พบว$า ความ
เหลื่อมล้ำของรายไดIจากค$าจIางของแรงงานมีแนวโนIมดีขึ้น (กลุ$มแรงงานที่มีรายไดIนIอยที่สุดไดIรับส$วน
แบ$งรายไดIเพิ่มมากขึ้น) อย$างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความเหลื่อมล้ำดIานรายจ$ายระหว$างกลุ$มรวยสุดกับ
กลุ$มจนสุด ยังมีความแตกต$างกันประมาณ 9.4 เท$าในป* 2559 

2. ความเหลื่อมล้ำดIานรายจ$ายเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกลุ$มประชากรรIอยละ 10 ท่ี
มีการใชIจ$ายสูงมีมาตรฐานการดำรงชีวิตสูงกว$ากลุ$มประชากรรIอยละ 10 ที่มีการใชIจ$ายต่ำที่สุด 
ประมาณ 11.0 เท$า นอกจากนี้ประชากรที่ยากจนยังไดIรับสารอาหารและสินคIาอื่น ที่เปWนสิ่งจำเปWน
พ้ืนฐานไม$เพียงพอต$อการดำรงชีวิต 

3. ความเหลื่อมล้ำดIานสินทรัพย[ทางการเงิน กระจุกตัวในกลุ$มคนเล็กๆ โดยสะทIอน
จากเงินออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย[และเงินฝากประจำ (วงเงินเกิน 10 ลIานบาทขึ้นไปมีเพียงรIอย
ละ 0.1 ของจำนวนบัญชีท้ังหมด)  

4. ความเหลื้อมล้ำดIานการถือครองที่ดิน ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำสูงมาก เอกสารสิทธิ
กระจุกตัวในกลุ$มคนเล็กๆ โดยกลุ$มผูIถือครองท่ีมีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด สูงกว$ากลุ$มท่ีถือครองนIอย
ท่ีสุด 325.7 เท$า 

5. ความเหลื่อมดIานการศึกษาของไทย: การเขIาถึงการศึกษาภาคบังคับของคนไทยอยู$
ในสัดส$วนที่สูง แต$ยังคงมีเด็กในวัยเรียนบางส$วนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และมีแนวโนIมอัตรา
การเขIาเรียนลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และหากพิจารณารายภาค พบว$า ในภาพรวมอัตรา
การเขIาเรียนในแต$ละภาคจำแนกตามระดับชั้นไม$แตกต$างกันมาก แต$อัตราการเขIาเรียนระดับปริญญา
ตรีของกรุงเทพมหานครมีสัดส$วนสูงกว$าภาคอื่นๆ อยู$ที่รIอยละ 40.4 ในขณะที่ภาคใตIมีอัตราการเรียน
ต$อปริญญาตรีต่ำท่ีสุดอยู$ท่ีรIอยละ 19.2 

6. ความเหลื่อมล้ำหรือความไม$เสมอภาคทางเพศ โอกาสการเขIาถึงการศึกษามีความ
แตกต$างกันระหว$างเพศ โดยเฉพาะในระดับมัธยมปลายขึ้นไปโดยเพศหญิงมีโอกาสเขIาถึงการศึกษา
มากกว$าเพศชาย แต$ในดIานการทำงานผูIหญิงมีส$วนในกำลังแรงงานนIอยกว$าผูIชาย และผูIหญิงไดIรับ
ค$าจIางเฉลี่ยต่ำกว$าผูIชาย รวมทั้งบทบาทในการตัดสินใจทั้งทางการเมืองและการบริหารของผูIหญิงจะ
นIอยกว$าผูIชาย 

7. ความเหลื ่อมล้ำดIานสาธารณสุข: การกระจายบุคลากรทางการแพทย[มีความ
แตกต$างในแต$ละภูมิภาค ส$งผลใหIเกิดความเหลื่อมล้ำดIานคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข ปRจจุบัน
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ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประสบปRญหาขาดแคลนบุคลาการทางการแพทย[ ซึ่งเปWน
ผลจากการกระจายตัวของบุคลากรสาธารณสุขของประเทศ ส$งผลใหIมีจำนวนแพทย[ต$อประชากรท่ี
ตIองดูแลมากกว$าเกณฑ[มาตรฐานที่ควรจะเปWน สะทIอนไดIจากความเหลื่อมล้ำของอัตราบุคลากรทาง
การแพทย[ต$อประชากรในแต$ละภูมิภาค โดยกระจุกตัวหนาแน$นอยู$ในกรุงเทพมหานคร แต$ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกจัวนIอยที่สุด ส$งผลกระทบต$อระยะเวลาในการรอคิวตรวจรักษา 
คุณภาพการใหIบริการจากการรีบเร$งดูแลประชากร รวมทั้งส$งผลกระทบการประกอบอาชีพหรือ
เศรษฐกิจ 

8. ความเหลื่อมล้ำดIานการคุIมครองทางสังคม : มีการขยายสวัสดิการครอบคลุมถึงกลุ$ม
เด็กแรกเกิดในครัวเรื่อนยากจน ขณะที่แรกงงานนอกระบบจำนวนมากยังขาดการคุIมครองทางสังคม
อย$างเปWนระบบ โดยการใหIเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 3 ป* จำนวน 600 บาทต$อคนต$อเดือน แต$พบว$า
ครอบคลุมประขากรเพียงรIอยละ 10.52 ของแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำดIานรายไดIและ
ค$าตอบแทนของแรงงานโดยแรงงานนอกระบบไดIรับค$าจIางเฉลี่ยต่ำกว$าแรงงานในระบบประมาณ 2.2 
เท$า 

9. ความเหลื ่อมล้ำดIานกระบวนการยุติธรรม : ยังมีความเหลื ่อมล้ำมากในดIาน
กระบวนการยุติธรรมดIานอาญา โดยดัชนีหลักนิติธรรมนIอย ซ่ึงเปWนปRญหาท้ังจากกระบวนการยุติธรรม
ที่มีค$าใชIจ$ายสูง ปRญหาการเขIาถึงกระบวนการยุติธรรม ปRญหาความไม$เท$าเทียมจากกระบวนการ
ยุติธรรมสองมาตรฐาน เจIาหนIาที่ผูIปฏิบัติงานไม$ชอบดIวยกฎหมาย และประชาชนขาดความรูIความ
เขIาใจดIานกฎหมาย 

1.2 สาเหตุและประเภทความเหล่ือมล้ำ 

ปRจจัยของปรากฎการณ[ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของไทย มีสาเหตุมาจาก (พรชนก เทพ
ขาม, 2562) 

1. ภูมิศาสตร[ ไดIสรุปปRจจัยที่มีผลต$อความเหลื่อมล้ำ พบว$า ปRจจัยเชิงภูมิศาสตร[ มี
ความสำคัญ โดยภูมิศาสตร[ที่เหมาะสมมีส$วนทำใหIพื้นที่หนึ่งๆ เปWนศูนย[กลางทางเศรษฐกิจ โดยพบว$า 
ในระดับหมู$บIานของไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร[ที่ตั้งของหมู$บIานในเขตชนบท อาทิ คุณภาพดิน ภูมิ
ประเทศที่เปWนที่ราบ ระยะทางใกลIแม$น้ำ รวมถึงปริมาณน้ำฝน มีความสัมพันธ[อย$างมากต$อการ
ประกอบกิจการจองภาคเอกชน ส$งผลต$อระบบเศรษฐกิจ  

2. โครงสรIางพื้นฐาน พบว$าความเหลื่อมล้ำในมิติเชิงพื้นที่เกิดจากโอกาสในการเขIาถึง
การทำการคIา เทคโนโลยีและตลาด ซึ่งเปWนผลจากทั้งปRจจัยทางภูมิศาสตร[และโครงสรIางพื้นฐาน
ประกอบกัน อาทิ ปRจจัยเชิงภูมิศาสตร[ของจีนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกไม$เอื้อต$อการพัฒนา 
ทำใหIช$วงหลังการปฏิวัติทางเศรษฐกิจที่จีนเปéดรับกระแสโลกาภิวัฒน[ พื้นที่เหล$านั้นไม$ไดIรับประโยชน[
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจมากนัก ทำใหIเกิดความเหลื่อมล้ำระหว$างพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
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ตะวันตกสูงขึ้นอย$างต$อเนื่องตลอด 15 ป* แต$หลังจากป* 2003 ความเหลื่อมล้ำระหว$างภูมิภาคของจีน
ก็ทยอยลดลงจากนโยบาย Go-West ท่ีใหIการพัฒนาโครงสรIางพ้ืนฐานเขIาไปสู$พ้ืนท่ีภาคกลางและภาค
ตะวันตก ปRจจัยโครงสรIางพ้ืนฐานจึงเปWนส$วนหนึ่งในปRจจัยสำคัญต$อการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นท่ี 
เพราะส$งผลต$อการตัดสินใจโดยตรงของภาคเอกชนและช$วยลดขIอจำกัดทางเศรษฐกิจจากปRจจัยทาง
ภูมิศาสตร[ โดยระบบคมนาคมขนส$งที่ดีจะช$วยลดเวลาเดินทาง อาทิ กรณีของบังกลาเทศ ระยะเวลา
เดินทางไปเมืองหลวงดากาท่ีนIอยลงมีความสัมพันธ[ต$อการบริโภคครัวเรือนที่สูงขึ้นและจังหวัดที่มีถนน
สายหลักตัดผ$านจะมีรายไดIต$อหัวเพ่ิมข้ึนรIอยละ 0.2 เปWนตIน 

3. สถาบัน ปRจจัยดIานนี ้ได Iร ับความสนใจมากขึ ้น ซึ ่งปRจจัยเชิงสถาบัน ไดIแก$ 
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐบาล กลไกการทำงานของกฎหมาย ภาษี ความปลอดภัยใน
ทรัพย[สินและความเชื่อใจกันในสังคม หากปRจจัยเหล$านี้อ$อนแอมักทำใหIประเทศพัฒนาชIาและลIาหลัง 
ขณะเดียวกันคุณภาพของทรัพยากรมนุษย[ของแต$ละพ้ืนท่ีก็ข้ึนอยู$กับปRจจัยเชิงสถาบันดIวยเช$นกัน 

นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห[สถานการณ[ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ป* 
2562 ยังไดIกำหนดมิติและตัวชี้วัดที่ส$งผลต$อความยากจนหลายมิติ โดยในป* 2562 มิติดIานความอยู$
อยู$เปWนปRญหามากที่สุด รองลงมาไดIแก$ มิติความมั่นคงทางการเงิน การใชIชีวิตในแบบที่ดีต$อสุขภาพ 
และการศึกษา ตามลำดับ โดยมีมิติและตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 มิติและตัวช้ีวัดท่ีส$งผลต$อความยากจนหลายมิติ 

มิติ ตัวช้ีวัด 

1. การศึกษา (Education) 1) จำนวนป*ท่ีไดIรับการศึกษา 
2) การเขIาเรียนล$าชIา 
3) การอยู$อาศัยร$วมกับพ$อแม$ 

2. การใชIชีวิตในแบบที ่ดีต$อสุขภาพ 
(Healthy Living) 

4) น้ำด่ืม 
5) การดูแลตัวเอง 
6) ความขัดสนดIานอาหาร 

3. ความเปWนอยู$ (Living Condition) 7) การกำจัดขยะ 
8) การใชIอินเทอร[เน็ต 
9) การถือครอบสินทรัพย[ 

4. ความม่ันคงทางการเงิน (Financial 
security) 

10) การออม 
11) ภาระทางการเงิน 
12) บำเหน็จ/บำนาญ 

ท่ีมา: รายงานการวิเคราะห[สถานการณ[ความยากจนและเหล่ือมล้ำของประเทศไทย ป* 2562 
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ทั้งนี้ กาญจนา แกIวเทพ (2563) ไดIนำเสนอวิธีการแบ$งประเภทความเหลื่อมล้ำไวI 3 รูปแบบ 

ไดIแก$ 
แบบที่ 1 นักวิชาการสาขาต$างๆ นำเสนอเอาไวI ซึ่งแบ$งตามมุมมองทางวิชาการในสาขาของ

ตนเอง ประกอบดIวย 

 
ภาพท่ี 2 ความเหล่ือมล้ำรูปแบบท่ี 1 แบ$งตามสาขาของนักวิชาการ 

ท่ีมา: กาญจนา แกIวเทพ (2563) 
1. ความเหลื่อมล้ำดIานเศรษฐกิจ เปWนความเหลื่อมล้ำที่มองเห็นไดIง$ายที่สุด มีตัวชี้วัดต$างๆท่ี

เห็นไดIชัดเจน และเปWนความเหลื่อมล้ำมิติแรกที่ถูกเปéดเผยและมีการศึกษาอย$างมากมายและเปWน
ระบบ โดยกำหนดตัวชี้วัด เช$น ตัวเลขรายไดIของประชาชนกลุ$มต$างๆ ที่แตกต$างกันหลายเท$า ตัวเลข
การเปWนเจIาของทรัพย[สิน ปRจจัยการผลิต (เช$น ท่ีดิน) เปWนตIน 

2. ความเหลื่อมล้ำดIานกฎหมาย/สิทธิ ถึงแมIว$าโดยหลักการจะกล$าวถึงความเสมอภาค แต$
ในทางปฏิบัติมีตัวชี้วัดจำนวนมากที่แสดงถึงความไม$เท$าเทียมกันในดIานกฎหมายและสิทธิต$างๆ เร่ิม
ต้ังแต$การรูIกฎหมายมากนIอยไม$เท$ากัน เปWนตIน 

3. ความเหลื่อมล้ำดIานการไดIรับ/เขIาถึงสวัสดิการดIานต$างๆ ตั้งแต$สวัสดิการที่เกี่ยวขIองกับ
ปRจจัยส่ี ท่ีคนกลุ$มต$างๆ ไดIรับไม$เสมอหนIากัน 

4. ความเหลื่อมล้ำดIานการศึกษา ซึ่งมีงานวิชาการดIานนี้จำนวน และกล$าวถึงโอกาสของ
เด็กจากครอบครัวท่ีจะเขIาถึงการศึกษาในระบบท่ีรัฐจัดใหIน้ันเปWนตัวช้ีวัดความเหล่ือมล้ำอย$างชัดเจน 

5. ความเหลื่อมล้ำดIานวัฒนธรรม หมายถึง การที่วัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ ประเพณี 
ของคนกลุ$มจ$างๆ ในสังคมไดIรับการปฏิบัติ /มีการใหIคุณค$าท่ีไม$เท$าเทียมกัน 

6. ความเหล่ือมล้ำดIานศักด์ิศรีและคุณค$าความเปWนมนุษย[ หมายถึง การท่ีคนกลุ$มต$างๆ เช$น 
คนพิการ ผูIสูงอายุ กลุ$มชาติพันธุ[ ฯลฯ ถูกละเลยดIานศักดิ์ คุณค$าความเปWนมนุษย[ ถึงแมIความเหลื่อม
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ล้ำในดIานนี้จะดูเปWนนามธรรม มองเห็นไม$ชัดเจน แต$มีความสำคัญอย$างยิ่งและเปWนจุดเริ่มตIน ที่หาก
ถูกละเมิดก็จะนำไปสู$ความเหล่ือมล้ำดIานอ่ืนๆ 

แบบที่ 2 การแบ$งประเภทความเหลื่อมล้ำตามทัศนะของ ผาสุก พงษ[ไพจิตร (2556) ไดIแบ$ง
ประเภทของความเหล่ือมล้ำ ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 3 ความเหล่ือมล้ำรูปแบบท่ี 2 แบ$งตามทัศนะของผาสุก พงษ[ไพจิตร (2556) 

ท่ีมา: กาญจนา แกIวเทพ (2563) 
1. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เช$น ความแตกต$างทางระดับรายไดI ทรัพย[สิน ความมั่นค่ัง 

ทุน และมาตรฐานการดำรงชีพ รวมไปถึงความไม$เท$าเทียมในการจIางงาน 
2. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม คือ ความแตกต$างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ$มต$างๆ 

เช$น ชนชั้น วรรณะ หรือกลุ$มอายุ ปRจจัยที่กำหนดความแตกต$างเหล$านี้ ส$งผลกระทบต$อระดับและ
คุณภาพการเขIาถึงบริการและการดูแลคนแต$ละกลุ$ม รวมไปพึงโอกาสในชีวิต และความสามารถที่จะ
ดำเนินชีวิตไปตามเปàาหมายท่ีมุ$งหวังไวI 

3. ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม เช$น การกีดกันบนความแตกต$างทางเพศ ชาติพันธุ[ 
ศาสนา ความพิการ และอัตลักษณ[อื่นๆ ของกลุ$ม โดยมีรากทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร[เปWน
ปRจจัยสนับสนุน 

4. ความเหลื่อมล้ำดIานการเมือง คือ ศักยภาพที่แตกต$างกันของบุคคลหรือกลุ$มที่ส$งผลต$อ
กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการไดIรับผลประโยชน[จากการตัดสินใจนั้น และหมายถึง
โอกาสที่ไม$เท$าเทียมกันในการเขIาถึงการดำเนินการทางการเมืองที่เสียงของคนบางกลุ$มดังกว$าเสียง
อ่ืนๆ  
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5. ความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดลIอม ครอบคลุมความแตกต$างในหลายๆ มิติของของคุณภาพ
สิ่งแวดลIอม การเขIาถึงทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสในการไดIรับประโยชน[จากการใชIทรัพยากร การ
เผชิญกับมลภาวะและความเส่ียงจากภัยและอันตรายดIานส่ิงแวดลIอม 

6. ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ คือ ความแตกต$างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความแตกต$าง
ของรายไดIระหว$างพื้นที่ศูนย[กลางและชายขอบ เขตเมืองและชนบท ระหว$างภูมิภาค นอกจากนั้นยัง
หมายถึงการเขIาถึงบริการและความรูI รวมทั้งการมีส$วนร$วมในการตัดสินใจตทางการเมืองที่ไม$เท$า
เทียมกัน 

7. ความเหลื่อมล้ำทางความรูI ดIานความรูIและข$าวสารขIอมูล ประกอบดIวยปRจจัยต$างๆ ท่ี
เกี่ยวขIองกับเรื่องความรูI ขIอมูลข$าวสาร ทั้งดIานเขIาถึง เขIาไม$ถึง และผลมที่เกิดขึ้น ซึ่งมีหลายมุมใหI
พิจารณา เช$น  

- เปWนความรู I/ขIอมูลข$าวสาร จากทุกระบบการศึกษา ทั ้งความรู Iในระบบโรงเรียน 
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกโรงเรียน ภูมิปRญญาพื ้นบIาน การศึกษาบน
ฐานความรูIของชุมชน เปWนตIน 

- การนับว$าความรูIของใครที่ถูกนับหรือถูกใหIคุณค$าว$าเปWนความรูI เช$น การอ$านเขียนไดI 
ถือว$าเปWนความรูI แต$การรูIจักดูดาว รูIจักทิศทางลมและรูIพฤติกรรมนิสัยของสัตว[น้ำแต$ละ
ชนิดของชาวประมงพ้ืนบIานน้ันไม$ถูกนับหรือไม$ถูกรับรูIว$า “เปWนความรูI” เปWนตIน 

- การเขIาถึงความรูIขIอมูลข$าวสารของกลุ$มต$างๆ ที่มีไม$เท$ากัน โดยเฉพาะคนที่ตIองไดIรับ
ผลกระทบ  

- การเพิ ่มความสามารถในการสรIางความรู I สรIางขIอมูลข$าวสารใหIเปWนที ่ยอมรับ 
(โดยเฉพาะเม่ือตIองเผชิญหนIากับความรูI/ขIอมูลข$าวสารจากแหล$งอ่ืนๆ)  

 แบบที่ 3 การแบ$งประเภทจากฐานงานของ CBR ซึ่งเกิดจากขIอมูลที่เปWนจริงของงาน CBR 
แบ$งกลุ$มย$อยตามประเด็นท่ีเก่ียวขIองกับเร่ืองความเหล่ือมล้ำ แบ$งเปWน 5 กลุ$ม ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 4 ความเหล่ือมล้ำรูปแบบท่ี 3 แบ$งประเภทจากฐานงานของ CBR 

ท่ีมา: กาญจนา แกIวเทพ (2563) 
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1. ความเหลื่อมล้ำในดIานเศรษฐกิจฐานรากดIานเกษตร ที่ครอบคลุมตั้งแต$เรื ่องเกษตร
อินทรีย[ ประมงพ้ืนบIาน การสรIางตลาดทางเลือก เปWนตIน 

2. ความเหล่ือมล้ำในดIานเศรษฐกิจฐานรากดIานการท$องเท่ียวชุมชน (CBT) เน่ืองจากในฝöาย
งานวิจัยเพื่อทIองถิ่นมีโครงการวิจัย CBT จำนวนมากที่ทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องการ
ท$องเท่ียวโดยใชIรูปแบบ “การท$องเท่ียวชุมชน” เปWนเคร่ืองมือ 

3. ความเหลื่อมล้ำในดIานการศึกษา ที่ครอบคลุมทุกระบบการศึกษา ตั้งแต$ประเด็นเรื่อง
โรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาโดยใชIชุมชนเปWนฐาน การฟß®นฟูภาษาที่ใกลIสูญหาย ตนกระทั่งถึง
การสรIางกระบวนการอ$านเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ$ม 

4. ความเหลื่อมล้ำในดIานสวัสดิการ/สุขภาพ ที่อยู$ในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการต$างๆ 
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบสุขภาพแบบทางเลือกและระบบสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง 

5. ความเหลื ่อมล้ำในดIานการจัดการทรัพยากรทุกประเภท ตั ้งแต$ทรัพยากรที ่เปWน
ปRจจัยพื้นฐานของการผลิต เช$น ปöา น้ำ ดิน ฯลฯ ไปจนถึงปRจจัยแวดลIอมต$างๆ เช$น การจัดการขยะ 
การจัดการหมอกควัน เปWนตIน 
 ทั้งนี้ กาญจนา แกIวเทพ (2563) ยังไดIกล$าวถึงประเภทของความเหลื่อมล้ำทั้ง 3 แบบ 
ถึงแมIว$าจะมีการแยกแยะลักษณะของความเหลื่อมล้ำออกเปWนดIานต$างๆ แต$การแยกแยกดังกล$าว 
กระทำเพื่อความชัดเจนในการศึกษาและวิเคราะห[เพื่อหาแนวทางแกIไขเท$านั้น หากทว$าในสภาพ
ความเปWนจริงแลIว การแยกแยะดังกล$าวนั้นไม$ไดI “แยกขาดจากันอย$างเด็กขาดและโดยสิ้นเชิง” 
ในทางตรงกันขIาม ดIานต$างๆ ของความเหล่ือมล้ำมักจะเก่ียวโยงกันไป 
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 ท้ังน้ี โดยสรุปประเด็นหรือประเภทหรือมิติความเหล่ือมล้ำ จึงจัดกลุ$มไดI ดังน้ี 
ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบมิติความเหล่ือมล้ำ 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหWงชาติ 

แบWงตามสาขาของ

นักวิชาการ 

แบWงประเภทความ

เหล่ือมล้ำตามทัศนะ

ของ ผาสุก พงษK

ไพจิตร (2556) 

แบWงประเภทจากฐาน

งานของ CBR 

- ดIานรายไดIหรือ
การกระจายรายไดI 

- ดIานรายจ$ายเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 

- ดIานสินทรัพย[ทาง
การเงิน 

ดIานเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิจ ดIานเศรษฐกิจฐานราก 

ดIานการศึกษาของไทย ดIานการศึกษา ทางความรูI ดIานการศึกษา 

ดIานการถือครองท่ีดิน  ทางส่ิงแวดลIอม ดIานการจัดการ
ทรัพยากร 

ดIานสาธารณสุข ดIานการไดIรับ/เขIาถึง
สวัสดิการ 

 ดIานสวัสดิการ/
สุขภาพ 

- ดIานการคุIมครอง
ทางสังคม 

- ความไม$เสมอภาค
ทางเพศ 

ดIานศักด์ิศรีและ
คุณค$าความเปWน
มนุษย[ 

- เชิงพ้ืนท่ี 
- ทางสังคม 

 

ดIานกระบวนการ
ยุติธรรม 

ดIานกฎหมาย/สิทธิ ดIานการเมือง  

 ดIานวัฒนธรรม ทางวัฒนธรรม  

 
 จากตารางท่ี 2 จะพบว$าการแบ$งประเภทความเหล่ือมล้ำในบริบทของสังคมไทย สามารถแบ$ง
ออกเปWน 4 ประเภท ไดIแก$ 
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ภาพท่ี 5 มิติความเหล่ือมล้ำในบริบทสังคมไทย 

ท่ีมา: ผูIวิจัย  
 

1. มิติเศรษฐกิจ คือ ความแตกต$างของรายไดIของบุคคล หรือกลุ$ม รวมทั้งโอกาสในการ
เขIาถึงแหล$งทุน แหล$งการส$งออกสินคIาหรือผลิตภัณฑ[ รวมทั ้งโอกาสในการพัฒนาสินคIาหรือ
ผลิตภัณฑ[ ท่ีนำไปสู$ความม่ันคงของชีวิต 

2. มิติสังคม สิทธิและสวัสดิการ คือ ความแตกต$างของโอกาสในการเขIาถึงสวัสดิการ หรือ
บริการของรัฐ การแสดงความคิดเห็นตามสิทธิ รวมทั้งการมีส$วนร$วมในการพัฒนาในพื้นที ่ที ่มี
ผลกระทบต$อการดำรงชีวิต และความเท$าเทียมกันทางสังคมที่นำไปสู$การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึง
ดIานวัฒนธรรม และความแตกต$างของพ้ืนท่ี 

3. มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลIอม คือ โอกาสในการเขIาถึงทรัพยากร การใชI
ประโยชน[จากทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรอย$างสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ[ ฟß®นฟู ดูแล และ
แกIไขปRญหาดIานทรัพยากร 

4. มิติการความรูIและการศึกษา คือ โอกาสในการเขIาถึง การรับรูIและการใชIขIอมูลความรูI 
การเขIาถึงการศึกษาและความเสมอภาคในการจัดการศึกษาท่ีมีความแตกต$างกัน 

1.3 รูปแบบและขCอเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการลดความเหล่ือมล้ำ 

จากสถานการณ[ต$างๆ สะทIอนใหIเห็นถึงการขาดโอกาสเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเขIา
ไม$ถึงทรัพยากรของประชาชนในบางกลุ$มบางพื้นที่ รวมทั้งความไม$เปWนธรรมดIานสิทธิและอำนาจ
ต$อรองของประชาชนบางกลุ$มและไดIส$งผลต$อการแสวงหาราบไดIเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งสรุปเปWน

มิตเิศรษฐกจิ

มิติ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ6งแวดล้อม 

มิตกิารความรู้
และการศึกษา 

มิตสัิงคม สิทธิ
และสวัสดกิาร 

มิติความเหลื่อมล้ำ
ในบริบทสังคมไทย 
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รูปแบบของความเหลื่อมล้ำไดI 3 รูปแบบ คือ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร[แห$งจุฬาลงกรณ[
มหาวิทยาลัย,2554)  

1. ความเหลื่อมล้ำดIานความมั่นคงและรายไดI (Waelth & Income Inequality) ซ่ึง
เกิดจากการพัฒนาที่มีลักษณไม$สมดุลหรือกระจุกตัวในบางพื้นที่หรือบางสาขาการผลิต ส$งผลใหI
ผลประโยชน[ท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาการจายไปไม$ท่ัวถึงในเชิงพ้ืนท่ีและกลุ$มบุคคล 

2. ความเหลื่อมล้ำดIานการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality) ในการเขIาถึง
โครงสรIางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งในดIายการศึกษา การเขIาถึงสวัสดิการสังคม 
และการเขIาถึงแหล$งทุนหรือปRจจัยการผลิต 

3. ความเหล่ือมล้ำดIานอำนาจ (Power Inequality) ทั้งดIานสิทธิทางการเมือง อำนาจ
ต$อรองในการเขIาถึงทรัพยากร และการมีส$วนร$วมในการกำหนดนโยบายนและทิศทางในการพัฒนาท้ัง
ในระดับประเทศและระดับทIองถิ่น ส$งผลใหIการจัดสรรทรัพยากรเปWนไปย$างไม$เท$าเทียม และอาจเกิด
การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต$อกลุ$มท่ีมีอำนาจในสังคมดIวย 

สำหรับขIอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกIไขปRญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม มุ $งเนIนความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ การยกระดับรายไดI คุณภาพชีว ิตของ
กลุ$มเปàาหมายที่มีรายไดIต่ำสุดรIอยละ 40 ใหIสามารถเขIาถึงโอกาส และบริการพื้นฐานที่มคุณภาพ
อย$างทั่วถึง นอกจากนี้จะสรIางความเขIมแข็งในระดับฐานรากเพื่อใหIสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงการพรIอมรับประโยชน[จากการพัฒนาดIานเศรษฐกิจไดI ซ่ึงมีขIอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 

1. การเพิ่มโอกาสใหIกับกลุ$มเปàาหมายคนยากจน/ผูIมีรายไดIนIอย/กลุ$มเปราะบาง ใหI
สามารถเขIาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ ท้ังในดIานการศึกษาและสาธารณสุข ดังน้ี 

1.1 ดIานการศึกษา เร$งรัดการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตIองการ
ความช$วยเหลือและพัฒนาเปWนพิเศษเร$งด$วน ใหIไดIรับการดำเนินงานแกIไขอย$างเร$งด$วน การเร$งรัด
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการยกระดับคุณภาพครู การกระจายแนวคิดสะเต็มศึกษาไปยัง
พื้นที่ต$างจังหวัดใหIมากขึ้น รวมถึงการส$งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนในชนบท
เพ่ือใหIผูIเรียนสามารถเขIาถึงการศึกษาคุณภาพไดIเท$าๆ กับผูIเรียนท่ีอยู$ในเมืองใหญ$ 

1.2 ดIานสาธารณสุข การวางรากฐานใหIระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส$วนอย$างมีคุณภาพ จะตIองใหIมีการสรIางมาตรฐานของระบบประกันสุขภาพทุก
ระบบ โดยรัฐจะตIองมีการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน[พื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึ่งไดIรับการ
ส$งเสริมพัฒนาระบบส$งต$อผูIปöวยท่ีรวดเร็ว ถูกตIอง เหมาะสมและปลอดภัย 

2. การเพิ่มโอกาสในการมีรายไดIตามความสามารถ/ศักยภาพ เพื่อใหIแรงงานไดIรับ
ค$าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความสามารถและศักยภาพ โดยเร$งสรIางความรูIความเขIาใจเก่ียวกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และค$าจIางตามมาตรฐานฝ*มือแรงงาน เปWนการยกระดับรายไดI
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และคุณภาพชีวิตใหIกับแรงงานไทย รวมถึงการส$งเสริมการทำงานระหว$างเรียนเพ่ือสรIางประสบการณ[
และการมีรายไดIในระหว$างเรียน รวมถึงช$วยลดปRญหาการขาดแคลนแรงงานในอีกทางหน่ึง 

3. การเสริมสรIางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรIางความ
เขIมแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหIชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดI 
มีสิทธิในการจัดการทุน ที ่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดยส$งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผูIประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน ศูนย[ฝ™กอาชีพชุมชน การส$งเสริมการเชื่อมต$อระหว$าง
เครือข$ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสรIางความร$วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการร$วมกันพัฒนาความรูIในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต[ใชIในทาง
ปฏิบัติเพื่อสรIางศักยภาพใหIกับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบ ธุรกิจแบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การส$งเสริมสถาบันการเงินชุมชน การส$งเสริมการท$องเที่ยวทIองถิ่นและการ
ท$องเที่ยวเชิงอนุรักษ[ในชุมชนที่มีแหล$งท$องเที่ยว รวมถึงการสนับสนุนการมีส$วนร$วมของสมาชิกใน
ชุมชน นำไปสู$ชุมชน เขIมแข็งและย่ังยืน  

4. การเร$งวางระบบฐานขIอมูลของหน$วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขIองในการจัดสวัสดิการ 
และการใหIความช$วยเหลือในรูปแบบต$างๆ ใหIสามารถเชื่อมโยงขIอมูลระหว$างกันไดI เพื่อใหIเกิดการบูร
ณาการการจัดสวัสดิการและการใหIความช$วยเหลือที่เหมาะสม ไม$เกิดความซ้ำซIอน รวมถึงตรงกับ
สภาพปRญหาของบุคคล ซึ่งจะช$วยลดภาระค$าใชIจ$ายดIานงบประมาณ รวมถึงสามารถวางแนวทางการ
ปàองกันไม$ใหIบุคคลท่ีเคยไดIรับความ ช$วยเหลือกลับไปมีสภาพปRญหาเช$นเดิมอีก  

5. การส$งเสริมการเขIาถึงขIอมูลข$าวสาร ความเหลื่อมล้ำส$วนหนึ่งเกิดจากความไม$รูI
หรือไม$สามารถเขIาถึงขIอมูลข$าวสำรไดIอย$างเท$าเทียมกัน โดยเร$งรัดการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ
ใหIครอบคลุม หมู$บIาน การสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมและสะดวกต$อการใชIงานของ
ทุกกลุ$ม และทุกวัย การสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและการใชIเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

6. การสนับสนุนการสรIางความรับผิดชอบต$อสังคมในทุกระดับ ตั้งแต$ระดับปRจเจกชน 
โดย ครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษาควรมีการปลูกฝRงค$านิยมจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย[และ
ความยุติธรรม ส$วนความรับผิดชอบในระดับองค[กรหรือท่ีเรียกว$า Corporate Social Reponsibility: 
CSR ผูIนำองค[กรตIองประพฤติเปWนแบบอย$างและใหIความสำคัญกับการสรIางความรับผิดชอบต$อสังคม 
โดยใหIความสำคัญกับการประกอบกิจการดIวยความเปWนธรรม ต$อตIานการทุจริต เคารพสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติต$อแรงงานที่เปWนธรรม รับผิดชอบต$อลูกคIาและค$ูคIาอย$างมีจริยธรรม มีส$วนร$วมในการพัฒนา
สังคมและจัดการสิ่งแวดลIอม ซึ่งจะช$วยลดปRญหาความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากการไดIรับโอกาสหรือ
ไดIเปรียบมากกว$าผูIอ่ืน  
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สำหรับการจัดการความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย สฤณี อาชวานันทกุล (2554) ไดIเสนอแนวคิด
การจัดการความเหล่ือมล้ำในสังคม 3 แนวคิด ประกอบดIวย 

1. แนวคิดเสรีนิยม ถือเรื่องเสรีภาพของปRจเจกบุคคลเปWนคุณค$าและคุณธรรมที่สำคัญ
ที่สุด แมIแต$เรื่องความยุติธรรมหรือความเท$าเทียมก็ตIองวางอยู$บนพื้นฐานของเรื่องเสรีภาพ วิธีการ
แกIปRญหาความเหลื ่อมล้ำจึงมักเนIนความเท$าเทียมกันหนIาที ่ตามกฎหมาย และการส$งเสริม
ความสามารถในทางการแข$งขัน 

2. แนวคิดความยุติธรรมทางสังคม ถือเรื่องความยุติธรรมและความเปWนธรรมทางสังคม
เปWนสำคัญ เช$น การกระจายความมั่งคั่งของสังคมจึงตIองใหIทั่วถึงแก$คนทุกกลุ$มอย$างเสมอหนIากัน 
และผูIที่จะไดIจัดสรรใหIเกิดความยุติธรรม คือ ภาครัฐ จึงเนIนเรื่องรัฐเปWนผูIจัดสรรสวัสดิการต$างๆ ใหI
อย$างท่ัวถึงและถIวนหนIา 

3. แนวคิดการเสริมสมรรถภาพของมนุษย[ มุ$งเนIนอิสรภาพของมนุษย[เปWนคุณค$าท่ี
สำคัญที่สุด และความเหลื่อมล้ำจะแกIไขไดIดIวยการเพิ่มสมรรถภาพ และความสามารถของมนุษย[
เพื่อใหIมีทางเลือกที่จะใชIอิสระภาพในทุกๆ ดIาน ทั้งอิสรภาพในการประกอบอาชีพ ที่อยู$อาศัย และ
การติดสันใจเลือกระบบการปกครอง เปWนตIน 
 นอกจากน้ี กาญจนา แกIวเทพ (2563) ไดIเสนอการลดความเหลื่อมล้ำจากฐานงานวิจัยเพ่ือ
ทIองถ่ินจากคำสำคัญ 3 คำ ไดIแก$ 

1. การเขIาถึง โดยยกตัวอย$างกรณีของโครงการวิจัยที่มีเปàาหมายใหIกลุ$มเกษตรกรมี
ทางเลือกท่ีสามารถเขIาถึงไดIง$าย และเปWนการเขIาถึงแบบครบวงจร 

2. การต$อรอง ถึงแมIจะมีโอกาสในการเขIาถึงแลIว แต$โอกาสที่จะลดความเหลื่อมล้ำก็
อาจจะยังมาไม$ถึง เช$นตัวอย$างโครงการวิจัยการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก จะตIองสรIางการต$อรองโดย
ความร$วมแรงร$วมใจของชุมชนในการบริหารจัดการการศึกษาใหIบุตรหลาน 

3. การจัดการ ซึ่งเปWนคำสำคัญในงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น โดยมีขอบเขตของการจัดการ
หลายระดับที่มีความยากง$ายลดหลั่นกันไป เช$น การจัดการตนเองซึ่งตIองจัดการเปWนอันดับ การ
จัดการคนอ่ืน เปWนการจัดการท่ียากมากข้ึน และการจัดการสภาพแวดลIอม 
 ซึ ่งจากคำสำคัญแลIวไดIเสนอแนวทางการจัดการปRญหาความเหลื ่อมล้ำ ไวI 3 แนวทาง 
ประกอบดIวย 

1. มาตรการรักษาเยียวยา ตัวอย$างที่โครงการวิจัยเพื่อทIองถิ่นที่ใชIมาตรการนี้คือ
งานวิจัยท่ีปRญหาความเหล่ือมล้ำไดIเกิดข้ึนแลIว และไดIพยายามแกIไขปRญหาน้ัน 

2. มาตรการปàองกัน แมIว$าปRญหาจะยังไม$เกิดขึ้น แต$การทำวิจัยเพื่อทIองถิ่นก็จะเปWน
การศึกษาบทเรียนจากท่ีอ่ืนๆ เพ่ือจะปàองกันไม$ใหIปRญหาความขัดแยIงเกิดข้ึนไดI 
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3. มาตรการส$งเสริม ตัวอย$างโครงการวิจัยเพื่อทIองถิ่นในการทำสวนผัก ซึ่งเสริมสรIาง
ความเขIมแข็งของชุมชนโดยการทำสวนในพื้นที่ของชุมชนเปWนเครื่องมือเมื่อชุมชนเขIมแข็ง แมIว$าจะ
เกิดปRญหาก็สามารถจะจัดการไดI 
 

2) งานวิชาการเพ่ือทCองถ่ิน 

2.1 แนวคิดและหลักการพันธกิจสัมพันธKมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธKกับสังคม 
 แนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื ่อสังคม (University Engagement) เปWนจุดเปลี ่ยน 
(transition) ของการทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเดิมดำเนินการอยู$ในรูปแบบของงานบริการ
ว ิชาการ (service)  และงานอาสาสม ัคร (volunteering)  เป Wนหล ัก ไปส ู $ การทำงานร $วม 
(engagement) กับภาคีในพื ้นที ่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที ่เปWนหุ Iนส$วนระยะยาว (long-term 
partnership) และหวังที่จะใหIมหาวิทยาลัยเปWนผูIมีส$วนไดIส$วนเสีย (stakeholders) อย$างแทIจริงของ
ชุมชนหรือสังคมในพ้ืนท่ี พันธกิจน้ีจะเปWนการเช่ือมโยงระหว$างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เขIาดIวยกันอย$าง
มียุทธศาสตร[และเปWนระบบ และส$งเสริมใหIเกิดความร$วมมือของทุกภาคส$วนทั ้งในระหว$าง
มหาวิทยาลัยดIวยกันเอง และระหว$างมหาวิทยาลัยกับหน$วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 การทำงานร$วม (Engagement) ของมหาวิทยาลัยกับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันท่ี
เปWนหุIนส$วนระยะยาว (Long-term Partnership) ในลักษณะผูIมีส$วนไดIส$วนเสีย (Stakeholders) 
อย$างแทIจริงของชุมชนหรือสังคมในพื ้นที ่ในพันธกิจทุกดIานของมหาวิทยาลัย (University 
Engagement) บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ไดIแก$ 1) ร$วมคิดร$วมทำแบบหุIนส$วน (Partnership) 
2) เกิดประโยชน[ร$วมกันแก$ผูIเกี่ยวขIองทุกฝöาย (Mutual benefits) 3) มีการใชIความรูIและเกิดการ
เรียนรูIร$วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต$อสังคมที่ประเมินไดI (Social impact) ซึ่งมี
รูปแบบของ Engage กับสังคมไดIอย$างนIอย 5 แบบ คือ Community engagement, Government 
engagement, Industry engagement, International engagement และ Alumni engagement 
(ออนไลน[ : 2558) 

ความแตกตWางระหวWางวิชาการเพ่ือสังคมและงานวิชาการเพ่ือวงการวิชาการ  

ในมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาตามแบบสังคมตะวันตก การศึกษาในระดับสูงขึ้นทำใหIเกิด
กระบวนการ สรIางความรูIใหม$ ที่เนIนใหIเกิดความรูIที่ลุ$มลึกในงานเฉพาะทาง โดยพัฒนาต$อยอดจาก
ความรูIท่ีมีอยู$เดิม จึงตIอง มีการตีพิมพ[เผยแพร$งาน เกิดเปWนงานทางวิชาการเพ่ือวงการวิชาการ ความรูI
จึงมีลักษณะเฉพาะทางมากขึ้นๆ และแคบลงๆ ผูIศึกษาจึงหมกมุ$นอยู$กับเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงถูก
วิพากษ[วิจารณ[จากสังคมว$าเปWนวงการวิชาการ ที่ไม$รับรูIปRญหาของสังคม งานวิชาการที่สรIางข้ึน
บางครั้งไม$ไดIช$วยแกIปRญหาใหIกับสังคมใชIไดIเพียงการตีพิมพ[ เผยแพร$ในวารสารทางวิชาการที่อ$านกัน
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เฉพาะในแวดวงวิชาการ ดIวยเหตุนี้จึงเกิดแนวทางการทำงานวิชาการ ใหม$ เรียกว$า “วิชาการเพ่ือ
สังคม” โดยคาดหวังว$างานวิชาการรูปแบบน้ีจะช$วยตอบโจทย[ของสังคม และช$วย แกIปRญหาของสังคม 
การทำงานวิชาการเพื่อสังคมจึงตIองอาศัยการมีส$วนร$วมของผูIใชI รับฟRงปRญหาและหา แนวทาง
แกIปRญหาร$วมกัน ลักษณะงานจึงมีเงื่อนไขของบริบทและผูIเกี่ยวขIองมากกว$าเนื้อหาวิชาการ ลักษณะ 
การทำงานจึงไม$ยึดกับแบบแผนที่แน$นอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูIและปรับเปลี่ยนวิธีการระหว$างการ
ทำงาน ใหIปRญหาคลี่คลายจึงเปWนงานที่ค$อยเปWนค$อยไป มีการพัฒนาต$อเนื่องและสรIางความสัมพันธ[
ระหว$างนักวิชาการ กับผูIใชIผลงาน ปRจจุบันงานวิชาการเพื่อสังคมไดIรับการยอมรับจาก สกอ. ใหIใหIใชI
เปWนผลงานเพื่อการกำหนด เขIาสู$ตำแหน$งทางวิชาการไดI งานวิชาการเพื่อสังคมและงานวิชาการเพ่ือ
วงการวิชาการจึงมีความแตกต$างกันในหลายมิติ ทั้ง สมมติฐานของงาน กระบวนการทำงาน และผลท่ี
ไดIจากการทำงาน ดังแสดงในตารางเปรียบเทียบดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3 ความแตกต$างระหว$างวิชาการเพ่ือสังคมและงานวิชาการเพ่ือวงการวิชาการ 

ประเด็น วิชาการเพ่ือสังคม วิชาการเพ่ือวิชาการ 

ธรรมชาติของ
งาน 

เปWนวิชาการประยุกต[เพื ่อแกIปRญหา 
หรือ ตอบสนองความตIองการ มีความ
เปWนสห วิชาการ 

-เปWนงานวิจัยพื้นฐาน สรIางทฤษฎี เปWน 
วิชาการเชิงเด่ียว 

โจทย[ -มีความเช่ือมโยงกับสถานการณ[
ปRญหา จริง  
-โจทย[เดิมสถานการณ[ใหม$ตIองการวิธี 
แกIปRญหาใหม$ 

-ความใหม$ของโจทย[ 

กระบวนการ -เปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขและบริบท  
-ผูIใชIมีส$วนร$วม  
-เวลาและค$าใชIจ$ายพอเหมาะ 

วิธีการถูกตIอง ตามแบบแผนเปWนท่ี 
ยอมรับในวงการวิชาการ 

ผลผลิตท่ี
คาดหวัง 

-ปRญหาถูกคล่ีคลาย  
-เผยแพร$ต$อยอดสู$การแกIปRญหาอ่ืน
หรือ ผูIใชIอ่ืน 

-การเผยแพร$ในวงการวิชาการ ผ$านการ 
ตีพิมพ[ในวารสารวิชาการ และการ
อIางอิงโดยนักวิชาการอ่ืน 

ผลกระทบ -ความสามารถของผูIใชIถูกพัฒนาข้ึน  
-มีคำตอบใหม$ๆ จากสาขาวิชาใหม$  
-วัดความเปWนเลิศดIวยผลกระทบต$อ
สังคม 

-ความกIาวหนIาในสาขาวิชาเดิม  
-วัดความเปWนเลิศดIวยการอIางอิง 
บทความ การการยกย$องในวงการ 
วิชาการ 
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 ป6จจัยสูWความสำเร็จของงานวิชาการเพ่ือสังคม 

1.นักวิชาการที่ทำงานวิชาการรับใชIสังคม มีหลักวิชาเปWนตัวนำนอกจากมีความสามารถทาง
วิชาการ ยังตIองมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ สามารถสื่อสารในชุมชน เปWนผูIฟRง 
ชักชวนใหIเกิดการร$วมคิด ร$วมทำ มีความแน$วแน$ ทำดIวยใจ ไม$ยึดติดตำรา 

2. มีการประเมินสถานการณ[ บริบทของชุมชน ปRจจัยเงื่อนไข เขIาถึงวิธีคิดของคนในชุมชน 
หน$วยงานท่ีเขIาทำงานในชุมชน เขIาใจ เขIาถึง พัฒนา 

3. ใชIกระบวนการการมีส$วนร$วมแสดงหาจุดร$วม ศูนย[รวมจิตใจ เปลี่ยนแปลงฟß®นใจคน 
ทำงานเปWนทีม ใหIทุกคนมีส$วนร$วม 

4. ทำใหIเกิดการเปลี่ยนแปลง สรIางความตะหนักรูIของคนในชุมชน เปลี่ยนแปลงจิตใจ เห็น
คุณค$าแห$งตน คนเปWนศูนย[กลางของการพัฒนา ช$วยเขาใหIช$วยตนเอง และเสริมพลัง 

5. ความสำเร็จ ความลIมเหลวไม$ชัดเจน การเชิดชูภูมิปRญญา 
รูปแบบของการทำงานวิชาการเพ่ือสังคม (ปéยะวัติ บุญหลง, 2559) 
องค[การเพื่อความร$วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and development : OECD) ไดIมีการประชุมเพื่อทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัยต$อ
เมืองและภูมิภาค (Review of Higher Education in Cities and Regions) และมีขIอสรุปประการ
หน่ึงว$า มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ี 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบแรก ใชIว ิทยาศาสตร[เปWนตัวขับเคลื ่อน (Science-driven model) กล$าวคือ 
นักวิชาการสรIางนวัตกรรมข้ึนในมหาวิทยาลัยก$อนดIวยความกIาวหนIาทางเทคโนโลยี แลIวนำนวัตกรรม
นั้นเขIาสู$วงการเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภายหลัง ในรูปแบบนี้ สถานที่ที ่สรIางนวัตกรรมกับ
สถานที่ที่ใชIนวัตกรรมไม$จำเปWนตIองอยู$ในพื้นที่เดียวกัน นวัตกรรมที่สรIางขึ้นในที่หนึ่งจะถูกไปใชIในอีก
ที่หนึ่งไดI โดยมีเอกสิทธิ์เฉพาะผูIอื่นใชIไม$ไดI และเครื่องมือสำคัญในการส$งถ$ายนวัตกรรมก็คือ การซ้ือ
ขายทรัพย[สินทางปRญญา (intellectual properties) งานวิจัยแนวนี้มีมากในสหรัฐอเมริกา ขIอดีของ
การพัฒนาแบบนี้ก็คือ มีโอกาสที่จะเกิดเทคโนโลยีที ่แตกต$างจากเดิมอย$างสิ ้นเชิง (disruptive 
technology) ไดI ซึ่งจะปฏิรูปหรือปฏิวัติวงการ แต$จุดอ$อนที่สำคัญคือผลประโยชน[จะตกอยู$กับคน
กลุ$มเดียวหรือสถาบันเดียวเพราะเปàาหมายของผูIหรือหน$วยงานวิจัยแบบนี้ก็คือ สรIางทรัพย[สินทาง
ปRญญาเพ่ือขายต$อใหIกับผูIลงทุนเท$าน้ันไม$ไดIมุ$งท่ีจะพัฒนาวงการในพ้ืนท่ี 

จุดอ$อนอีก 2 ประการของรูปแบบที่หนึ่งนี้คือ อัตราควาสำเร็จต่ำมากนาน ๆ จะเกิดขึ้นคร้ัง
หนึ่ง เหมือนการถูกสลากรางวัลที่หนึ่งไม$สามารถจะใชIเปWนหลักในการพัฒนาไดI และการวิจัยจะเนIน
บางสาขาวิชาท่ีมีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงในการจดสิทธิบัตรและขายทรัพย[สินทางปRญญาไดIเท$าน้ัน เช$น 
เทคโนโลยีชีวภาพ เปWนตIน งานวิชาการในสาขาอื่นจึงถูกละเลย และการพัฒนาอย$างรอบดIานก็จะไม$
เกิดข้ึน 
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นอกจากนี้ ยังมีขIอคIนพบที่น$าสนใจว$า มหาวิทยาลัยหลายแห$งที่มีผลงานดIานการวิจัยระดับ
แนวหนIาของโลกและมีการจดสิทธิบัตรสูงนั้น ไม$เกิดประโยชน[กับพื้นที่ที่มหาวิททยาลัยตั้งอยู$เพราะผูI
ซื้อทรัพย[สินทางปRญญารายใหญ$มักจะอยู$นอกพื้นที่ ซื้อไปแลIวกไปสรIางธุรกิจในที่อื่น รายไดIก็จะเกิด
ในที่อื่น สังคมในพื้นที่ไม$ไดIประโยชน[ ยกเวIนว$ามีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ใกลIเคียงรวดเร็ว
ทันกับการสรIางนวัตกรรมน้ัน เช$นใน Silicon Valley ซ่ึงมีนIอยแห$งมากในโลก 

สWวนรูปแบบที่สอง นั้น มหาวิทยาลัยจะทำงานร$วมกับเครือข$ายธุรกิจในพื้นที่อย$างเปWนเน้ือ
เดียวกัน เรียกว$า Business network model เพื่อใชIวิชาการแกIปRญหาของธุรกิจในบริบทจริง การ
วิจัยแบบนี ้จะเกิดนวัตกรรมขึ ้นทีละขั ้น ๆ (incremental Innovation) ซึ ่งมีตัวอย$างในยุโรป
โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี ขIอดีของการทำงานแบบนี้คือ จะเกิดความรูIใหม$ขึ้นอย$างสม่ำเสมอ และ
ความรู Iท ี ่ เก ิดขึ ้นจะไดIร ับการเผยแพร$แลกเปลี ่ยนอยู $ในพื ้นที ่น ั ้น ผลประโยชน[จะตกอยู $ กับ
ผูIประกอบการต$าง ๆ ในพื้นที่และทั้งเครือข$ายจะพัฒนาไปดIวยกัน ในการทรำงานเช$นนี้ก็นเปWน
ธรรมชาติท่ีงานบริการวิชาการและงานวิจัยจะผสมผสานไปดIวยกันอย$างกลมกลืน 

แต$จุดอ$อนของรูปแบบที่สองก็คือ มักไม$มีการซื้อขายสิทธิ์ในทรัพย[สินทางปRญญาเปWนกIอน
ใหญ$ ๆ เพราะนวัตกรรมจะเกิดขึ้นเปWนขั้น ๆ และในระยะยาวมีความเปWนไดIยากที่จะสรIางนวัตกรรมท่ี
แหวกแนวมากๆ ไดI 

ผูCมีสWวนเก่ียวขCองกับการทำงานวิชาการเพ่ือสังคม 
หากใชIมุมมองของมหาวิทยาลัยเปWนศูนย[กลางแบบ inside-out จะพบผูIที่มีส$วนเกี่ยวขIองกับ

การทำงานวิชาการเพ่ือสังคมหลัก ๆ 4 กลุ$ม คือ 
1) ผูIทำงานในมหาวิทยาลัย เช$น นักวิชาการ/อาจารย[/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต/

นักศึกษา โดยมีองค[ความรูIหรือทักษะความเช่ียวชาญบางอย$างเปWนเคร่ืองมือในการทำงาน 
2) ผูIใชIหรือผูIใชIประโยชน[จากวิชาการ ซึ่งอาจเปWนชุมชน ผูIประกอบการทIองถิ่น ซึ่งมีความ

ตIองการท่ีจะแกIปRญหาหรือมีโจทย[ในการทงาน 
3) สถาบันการศึกษา (คณะหรือมหาวิทยาลัย) ในฐานะผูIสนับสนุนดIานทรัพยากร ผูIส$งเสริม

ความกIาวหนIาในวิชาชีพ รวมท้ังผูIจัดการประโยชน[ท่ีเกิดข้ึน 
4) แหล$งทุน เช$น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห$งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) รวมท้ังภาคีธุรกิจเอกชน และหน$วยงานภาครัฐ ท้ังส$วนกลางและส$วนทIองถ่ิน 
นอกจากน้ี ยังไม$มีผูIเก่ียวขIองอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจไม$ใช$ผูIเก่ียวขIองโดยตรง แต$ส$งผลต$อการพัฒนาการ

ทำงานขวิชาการเพ่ือสังคมโดยอIอม ไดIแก$ 
1) หน$วยงานดIานนโยบายและกำกับดูแล เช$น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค[การมหาชน) และสำนักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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2) ผูIทรงคุณวุฒิท่ีจะพิจารณาผลงาน 
3) วารสารและดัชนีอIางอิงวารสาร สำหรับการเผยแพร$ผลงาน 

 2.2 แนวคิดการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธK มหาวิทยาลัยกับ

สังคม  

 การบริหารจัดการดCานทรัพยากรการวิจัย ทรัพยากรการวิจัย ในท่ีน้ีหมายรวมถึงนักวิจัย ทุน
สนับสนุนการวิจัย ผลงานวิจัยที่รวมไปถึงสิ่งประดิษฐ[คิดคIนจากผลงานวิจัย ซึ่งทรัพยากรดังกล$าวเปWน
ส$วนสำคัญที่เอื้ออำนวยใหIเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น ทุกหน$วยงานถึงตระหนักถึงความสำคัญ
และบริหารจัดการทรัพยากรเหล$านั ้นใหIเกิดประโยชน[สูงสุด โดยยึดหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการวิจัยดังน้ี  
 1. การจัดสรรทรัพยากรการวิจัย หน$วยงานวิจัยตIองกำหนดและจัดสรรทรัพยากรที่จำเปWน
เพื่อใชIในการบริหารจัดการและการดำเนินงานวิจัยขององค[กร รวมท้ังมีการบริหารจัดการการใชI
ทรัพยากรที่มีอยู$อย$างคุIมค$า มีการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี ่ยวขIองกับการใชI
ทรัพยากรท่ีมีอยู$ เพ่ือใหIเกิดประโยชน[สูงสุด 

 2. การพัฒนาทรัพยากรดIานนักวิจัย ใหIสามารถปฏิบัติหนIาที่ โดยอาจจัดใหIมีการฝ™กอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ[ที่เหมาะสม ดIานฐานขIอมูลงานวิจัย ควรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร[
มาใชIเพ่ือใหIเกิดความเปWนระบบ สะดวก และง$ายต$อการนำไปใชI 
 3. การจัดสภาพแวดลIอมในการทำงานใหIเอ้ือต$อการพัฒนาดIานการวิจัยขององค[กร 
 4. การบริหารดIานงบประมาณ การเงิน และบัญชี ควรมีความถูกตIอง โปร$งใส สามารถ
ตรวจสอบไดI โดยผูIบริหารควรใหIความสำคัญของส$วนน้ีเปWนอย$างมาก ท้ังน้ี เน่ืองจากหากมีการบริหาร
งบประมาณอย$างมีประสิทธิภาพจะทำใหIการพัฒนาองค[กรวิจัยมีการกIาวหนIาและเขIมแข็ง 
 2.3 การบริหารจัดการระบบขCอมูลเพ่ือการบริหาร 

 การจัดการงานวิจัย  การจัดการงานวิจัยของสถาบันวิชาการอาจแบ$งออกไดIเปWน 3 ช$วงคือ 
การจัดการตIนทาง การจัดการกลางทาง และการจัดการปลายทาง ในที่นี้จะกล$าวรายละเอียดคร$าวๆ 
เฉพาะการจัดการงานวิจัยเท$าน้ัน จะไม$กล$าวถึงการจัดการงานอ่ืนๆ ของสถาบันวิชาการ 
 1. การจัดการตCนทาง (Upstream Management) การจัดการงานวิจัยตIนทางของ
สถาบันวิชาการเริ่มตั้งแต$ การกำหนดวิสัยทัศน[ร$วมและความมุ$งมั่นของสถาบัน จนไปสิ้นสุดที่การทำ 
สัญญารับทุนวิจัย กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการตIนทาง ไดIแก$ 

1) การกำหนดวิสัยทัศน[ร$วมและความมุ$งม่ัน 
2) การกำหนดจุดเนIน (focus) และลำดับความสำคัญ (priorities) 
3) การกำหนดผลลัพธ[ (output) และกิจกรรมของสถาบันเปWนรายป* 
4) การจัดกระบวนการต้ังโจทย[วิจัย 
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5) การประสานงานหาทุนวิจัยจากแหล$งทุน 
6) การเจรจารายละเอียดของโครงการ รวมท้ังค$าใชIจ$าย และค$าตอบแทนสถาบัน 
7) การเจรจาเก่ียวกับสิทธิในทรัพย[สินทางปRญญาอันอาจเกิดจากผลการวิจัย 
8) การลงนามในสัญญา หรือเสนอผูIมีอำนาจลงนามในสัญญา 

    ผูIบริหารสถาบันวิชาการควรมีบทบาทช$วยส$งเสริม หรือรับผิดชอบในขั้นตอนเหล$าน้ี 
และควรไดIกำหนดแนวทางหรือท$าทีของสถาบันในเรื่องต$าง ๆ ไวIใหIชัดเจนมากที่สุดเท$าที่จะทำ ไดI 
เพื่อใหIสมาชิกของสถาบันที่มีความสามารถและประสบการณ[ สามารถเจรจาเองไดI โดยไม$จำเปWนท่ี
ผูIบริหารจะตIองเขIาไปดำเนินการเองทุกเรื่อง นั่นคือผูIบริหารควรเนIนการจัดระบบอำนวยความสะดวก 
ใหIอำนาจและควร “บริหาร” ใหIนIอยท่ีสุด 

2. การจัดการกลางทาง (Midstream Management)  การจัดการกลางทางของงานวิจัย
เริ่มตั้งแต$มีการลงนามในสัญญารับทุนวิจัย ไปจนถึงงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเกือบเสร็จ  สถาบันวิจัย
จำนวนมากปล$อยใหIเรื ่องการจัดการกลางทางเปWนเรื ่องของหัวหนIาโครงการและทีมวิจัยเท$าน้ัน 
สถาบันไม$เขIาไปช$วยเหลือหรืออำนวยความสะดวก ความคิดเช$นนี ้ไม$ถูกตIองและมีผลทำ ใหI
ผลงานวิจัยจำนวนมากมีคุณภาพไม$ดีเท$าที่ควร และทำใหIความเชื่อมโยงระหว$างโครงการวิจัยและ
ผลงานวิจัยกับ “ผูIใชI” ผลงานวิจัยไม$ดีเท$าที่ควร  การจัดการกลางทางควรมีกิจกรรมต$อไปนี้ เปWน
อย$างนIอย 

1) การรายงานความกIาวหนIาของงาน 
2) การรายงานทางการเงิน 
3) การแกIไขปRญหาทางเทคนิคในบางกรณีอาจตIองจัดหาผู IทรงคุณวุฒิมาใหI

คำแนะนำ ช$วยเหลือ 
4) การจัดประชุมนำเสนอผลงาน เพื ่อรับฟRงคำ วิพากษ[เปWนระยะๆ (research 

seminar) เพ่ือเปWนกลไกกระตุIนบรรยากาศของความกระตือรือรIน และความสนุกสนานทางวิชาการ 
5) การจัดประชุมนำเสนอผลงานต$อ “ผูIใชI” หรือผูIท่ีคาดว$าจะเปWนผูIใชIผลงาน 
6) การตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดทรัพย[สินทางปRญญา เช$น การจดสิทธิบัตรการเก็บ

งำความลับ 
7) การจัดใหIมี “สมุดบันทึก” (log book) บันทึกกิจกรรมของการวิจัยไวIสำหรับเปWน

หลักฐานกรณีมีการโตIแยIงเร่ืองทรัพย[สินทางปRญญา หรือกรณีจริยธรรมในการวิจัย 
8) การอำนวยความสะดวกและส$งเสริมการตีพิมพ[เผยแพร$ส$วนที่พรIอมจะเผยแพร$

ทางวิชาการไดIแลIว 
9) การอำนวยความสะดวก หรือจัดใหIมีการแถลงข$าวการคIนพบต$อสื่อมวลชนทั้งน้ี

จะตIองมีการตรวจสอบความแม$นยำ ของขIอคIนพบ และความเหมาะสมในการแถลงข$าวดIวย 
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10) การติดต$อประสานงานกับแหล$งทุนในเรื่องต$างๆ ขIางตIน รวมทั้งการแกIปRญหา
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนโดยไม$คาดหมาย 

3. การจัดการปลายทาง (Downstream Management) การจัดการปลายทางเริ่มเม่ือ
งานวิจัยเสร็จหรือเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ[ ไปจนถึงระยะเวลาหลังจากนั้นหลายป* อาจนานเปWน 10 ป* 
ดังนั้นจะเห็นว$า งานวิจัยตามสัญญารับทุนเสร็จสิ้นสมบูรณ[แลIวมีการส$งรายงานฉบับสมบูรณ[แลIว ปéด
บัญชีโครงการแลIว แต$การจัดการปลายทางของงานวิจัยยังไม$ถือว$าจบสิ้น ยังจะตIองมีการดำเนินการ
ต$อไป  ถIามีการจัดการปลายทางดังกล$าว ขIอตำหนิเรื่องผลการวิจัย “ขึ้นหิ้ง” ก็จะไม$มีการจัดการ
งานวิจัยปลายทางควรมีกิจกรรมต$อไปน้ี เปWนอย$างนIอย 

1) การจัดทำรายงาน “ก$อนฉบับสมบูรณ[” หรือฉบับสมบูรณ[ 
2) การจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดวิพากษ[รายงานก$อนฉบับสมบูรณ[ สำหรับใหI

นักวิจัยรับฟRงขIอคิดเห็นและนำไปแกIไขเปWนฉบับสมบูรณ[ และในบางกรณีอาจใชIเปWนกลไกเผยแพร$
ผลงานวิจัยไปในตัว 

3) การจัดทำรายงานการเงินเพ่ือปéดบัญชีโครงการ 
4) การจดสิทธิบัตร 
5) การเขียนตIนฉบับส$งตีพิมพ[ในวารสารวิชาการ 
6) การจัดแถลงข$าวผลงานต$อส่ือมวลชน 
7) การจัดทำเอกสารขIอเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต$อหน$วยงานท่ีเก่ียวขIอง 
8) การพัฒนาโครงการวิจัยต$อเน่ือง 
9) การนำผลงานวิจัยมาสังเคราะห[เชื่อมโยงกับผลงานวิจัยชิ้นอื่นหรือความรูIอื่น เพ่ือ

นำไปใชIแกIปRญหาหรือใชIเสนอแนะเชิงนโยบายต$อปRญหาที่เกิดขึ้น (อาจดำเนินการภายหลังโครงการ
เสร็จส้ินสมบูรณ[แลIว หลายป*) 

การบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค[และเปàาหมายที่สำคัญคือการทำ
ใหIเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยผสมผสานองค[ความรูIจากหลายๆดIาน และการทำใหIหน$วยย$อย ๆ 
ทั้งหลาย ที่สัมพันธ[อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เขIามาร$วมทำหนIาที่ ประสานกลมกลืนเปWนองค[รวมหน่ึง
เดียว ที่มีความครบถIวนสมบูรณ[ในตัวสามารถตอบสนองความตIองการ และนำความรูIที่ไดIไปใชIเพ่ือ
การกำหนดกรอบนโยบายในการพัฒนายกระดับความสามารถในการแข$งขันของประเทศไทยในดIาน
ต$าง ๆ ไดIอย$างจริงจัง  

การวิจัยแบบบูรณาการนับเปWนการเปลี่ยนแปลงที่เปWนความกIาวหนIาครั้งสำคัญของการวิจัย
ในประเทศไทย เปWนการปรับระบบ ปรับโครงสรIาง ซ่ึงมีหลักการ 5 ขIอ คือ 

1. ใหIไดIเกิดผลประโยชน[ทันที 
2. ใหIไดIส$วนร$วม 
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3. ใหIไดIมีโครงสรIางขององค[กรประชาชน 
4. ลงทุนต่ำ 
5. เปWนการรวมหลาย ๆ อย$างเขIามาดIวยกัน 

การวิจัยแบบบูรณาการจะตIองมีวิสัยทัศน[ที่มองไปขIางหนIาตIองเชื่อมโยงและมีผูIใชIแน$นอน
โดยที่ “บูรณาการ” มาจากคำว$า Integrate, Integretion (สมเกียรติ โอสถสภา, 2546) หมายความ
ถึง ความเร$งด$วนเปWนภาวะฉุกเฉินไม$ทำไม$ไดI ตIองทันต$อเวลาจะตIองเชื่อมโยงกับแผนงานของรัฐบาล 
เชื่อมโยงกับนโยบาย  คำว$า การบูรณาการ คือ การ Integrated หมายถึง การรวมเขIาดIวยกันของ 3-
4 สาขา (ชัยอนันต[ สมุทวณิช, 2546) เปWนการการนำองค[ความรูIหลาย ๆ ดIานมาผสมผสานกัน หรือ
การทำใหIหน$วยย$อย ๆ ทั้งหลาย ที่สัมพันธ[อิงอาศัยซึ ่งกันและกัน เขIามาร$วมทำหนIาท่ีประสาน
กลมกลืนเปWนองค[รวมหน่ึงเดียว ท่ีมีความครบถIวนสมบูรณ[ในตัว 

ภารกิจของนักบริหารงานวิจัย  มีดังต$อไปน้ี (วิจารณ[ พานิช, 2549) 
1. สรIางความชัดเจนในเร่ืองภาพรวมของระบบวิจัยของประเทศและทำใหIรูIกันโดยท่ัวไป 
2. ทำความเขIาใจเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยที่มีลำดับความสำคัญสูงประเทศ และทำใหIรูIกัน

โดยท่ัวไป 
3. เปéดโอกาสใหIนักวิจัยที่มีความสามารถสูง และทุ$มเทเอาจริงเอาจังต$อการวิจัยเสนอ

โครงการวิจัยตามความริเร่ิมของตนเองเขIามาขอทุนวิจัย 
4. จัดกระบวนการท่ีนำไปสู$การพัฒนาชุดโครงการวิจัย 
5. เสาะหานักวิจัยที่มีความสามารถสูง หรือมีศักยภาพสูงในสาขาต$าง ๆ จัดทำรายช่ือ

สำหรับไวIใชIงาน โดยเชิญมาทำงานในหนIาท่ีต$างๆ หรือเปWนผูIประสานงาน (หรือผูIจัดการ)  ชุดโครงการ 
ผูIตรวจสอบคุณภาพ (Reviewer) ผูIมาใหIความเห็นเพื่อกำหนดกรอบความคิด ผูIมาร$วมระดมความคิด
ตรวจสอบสภาพการวิจัยและใหIขIอเสนอแนะเปWนกรรมการชี ้ทิศทางของโครงการเปWนหัวหนIา
โครงการวิจัยหรือเปWนนักวิจัยในโครงการ เปWนตIน 

6. จัดกระบวนการเชื่อมโยงนักวิจัยเหล$านั้นเขIาดIวยกัน และสรIางความรูIสึกผูกพันเปWน 
“เจIาของ” โครงการวิจัยร$วมกัน 

7. เสาะหา “ผูIใชI” ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความรูIเพียงพอที่จะร$วมประชุมกับนักวิจัย
เพื่อบอกความตIองการของผูIใชI และนำผลการวิจัยบางอย$างไปส$งเสริมใหIนักวิจัยพัฒนาต$อไปสู$การใชI
ประโยชน[เชิงพาณิชย[ 

8. เชื่อมโยง “ผูIใชI” กับนักวิจัยเขIาดIวยกัน เพื่อใหIโครงการวิจัยเปWนไปตามความตIองการ
ของผูIใชI มีผูIใชIมาร$วมวิจัยดIวยหรือร$วมลงทุนดIวย และมีการนำผลการวิจัยไปใชIประโยชน[ 

9. จัดเงื่อนไขและการใหIแรงจูงใจใหIการใหIทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อใหIเกิดการทำงานวิจัย
อย$างทุ$มเทเอาจริงเอาจัง นำส$งผลงานตามกำหนดและไดIผลงานท่ีมีคุณภาพสูง 
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10. จัดกระบวนการจัดการงานโครงการวิจัยที่ไดIทำสัญญาใหIทุนแลIว ใหIนักวิจัยในโครงการ
มีความมุ$งม่ัน มีการทำงานเปWนทีม สามารถแกIปRญหาท่ีเกิดข้ึนในงานวิจัยลุล$วงไปไดIอย$างมีคุณภาพ 

11. จัดกระบวนการเพื่อนำผลการวิจัยไปสู$การใชIประโยชน[จัดใหIสาธารณชนไดIมีส$วนร$วม
โดยตรงหรือทางอIอม ต$อการต้ังโจทย[วิจัย การนำผลการวิจัยไปใชIประโยชน[เชิงนโยบาย 

12. ดำเนินการใหIมีการสรIางนักวิจัยและนักบริหารงานวิจัยจากกิจกรรมต$าง ๆ ดังกล$าว
ขIางตIน 

13. จัดกิจกรรมเพื ่อใหIสาธารณชนเห็นคุณค$าของงานวิจัยและการเปWนนักวิจัยว$าก$อ
ประโยชน[ระยะยาว 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวขCอง 

ฉัตรนภา พรหมมา (2551) ไดIดำเนินโครงการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรูIแบบมีส$วนร$วม
เพื่อพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข$ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค[กรทIองถิ่นเขต
ภาคเหนือตอนล$าง โดยมีวัตถุประสงค[เพื่อพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่โดยใชIระเบียบวิธีวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส$วนร$วม การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ไดIแก$ ระยะท่ี 1 การทบทวนสถานภาพ
ศักยภาพการจัดการงานวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัดและออกแบบการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ี 
และระยะท่ี 2 การปฏิบัติตามแผนพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข$ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏและองค[กรทIองถิ่นที่มีการเชื่อมโยงกับหน$วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมีการเยี่ยม
ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของนักจัดการงานวิจัยที่เขIาร$วมโครงการ เพื่อใชIผลการประเมินในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูIเพื ่อเสริมประสบการณ[และมีการจัดการความรูIจากประสบการณ[
ความสำเร็จเปWนระยะ ๆ ระหว$างดำเนินการ รวมทั้งมีการสังเคราะห[บทเรียนและปRจจัยความสำเร็จ
เพื่อการต$อยอดและขยายผล การรวบรวมขIอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ใชIวิธีการการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที ่เกี ่ยวขIอง การสัมภาษณ[ระดับลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส$วนร$วม 
(Participant Observation) การสนทนากลุ$ม (Focus Group Discussion) และการใชIแบบสอบถาม
จากกลุ$มนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ที ่ร$วมโครงการ การวิเคราะห[ขIอมูลใชIสถิติเชิงบรรยายและ
วิเคราะห[เนื้อหา (Content Analysis) ในส$วนที่เปWนขIอมูลเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินโครงการวิจัย
พบว$า 1) องค[ประกอบสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรูIแบบมีส$วนร$วมเพื่อพัฒนานักจัดการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่มี 3 ดIาน คือ ขั้นเตรียมการ ประกอบดIวย การจัดทำฐานขIอมูลเพื่อการพัฒนาการ
จัดการงานวิจัย และการกำหนดเปàาหมายจากขIอมูลสถานการณ[ปRญหาและตัวชี้วัดที่เกี่ยวขIอง ขั้นการ
จัดกระบวนการเรียนรู 3แบบมีส6วนร6วม ซึ ่งมีวงจรการเรียนรู Iที ่เร ิ ่มจาก การร$วมปฏิบัติกับผู Iมี
ประสบการณ[ความสำเร็จ การสรIางขIอสรุปความรูIเชิงหลักการจากการปฏิบัติการ การปฏิบัติการดIวย
ตนเอง และการประเมินทบทวน และใชIผลยกระดับคุณภาพ ขั้นการพัฒนาคุณภาพต6อเนื่องหรือการ
หนุนเสริมโดยกระบวนการจัดการความรู3ในกลุ6มเครือข6าย ประกอบดIวย การติดตามประเมินผล การ
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ใชIผลปรับปรุงเพ่ือพัฒนา และการจัดการความรูI สะสมคลังความรูI และแลกเปล่ียนเรียนรูIกับเครือข$าย 
2) บทเรียนจากการวิจัย คือ กระบวนการเรียนรูIร$วมกัน ทำใหIเกิดการแลกเปลี่ยนขIอมูลซึ่งกันและกัน
อย$างต$อเนื่อง ทำใหIเกิดการนำประสบการณ[ที่เคยปฏิบัติไดIผลไปประยุกต[ใชI นอกจากนี้ในการประชุม
แต$ละครั้งเปWนสิ่งที่ช$วยใหIเกิดแรงบันดาลใจที่ก$อใหIเกิดสิ่งใหม$ ๆ เพื่อพัฒนาอย$างต$อเนื่อง 3) ปRจจัย
ความสำเร็จที่สำคัญของการวิจัย ไดIแก$ 3.1) การมีส$วนร$วมและใหIความร$วมมือในการทำกิจกรรมของ
ผูIเขIาร$วมโครงการ รวมถึงความเอาจริงเอาจังของผูIนำองค[กรมีส$วนผลักดันใหIเกิดการวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและการพัฒนาต$อเนื่องเปWนรูปธรรมชัดเจน และ 3.2) การใชIกระบวนการจัด
ความรูIเพ่ือพัฒนางานโดยมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูIระหว$างองค[กรท้ังภายในและภายนอกโดยมี
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมีการประเมินและใชIผลพัฒนาอย$างต$อเนื่อง และ 4) ประโยชน[และคุณค$าท่ี
เด$นชัดของการวิจัย ไดIแก$ การเกิดกลไกการบริหารจัดการองค[กรทIองถิ่นที่มีการประสานเครือข$าย
ความร$วมมือกับองค[กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ เนื่องจากการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีคร้ังน้ี ไดIมีการปฏิบัติงานจริงร$วมกับพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยเฉพาะองค[การบริหารส$วนตำบลและองค[กรชุมชน ผลการดำเนินงาน
ช$วยใหIเกิดกลไกการบริหารจัดการองค[กรทIองถ่ินท่ีมีการประสานเครือข$ายความร$วมมือกับองค[กรภาคี
ในพ้ืนท่ีอย$างเปWนรูปธรรม 

อาวรณ[ โอภาสพัฒนกิจ และคณะ (2554) ไดIดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู$อาชีพรับใชIชุมชนทIองถิ่นในภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค[เพื่อ 1) 
ศึกษาสถานการณ[และทบทวนองค[ความรูIกระบวนการจัดการงานวิจัยที่สามารถพัฒนาคนสู$อาชีพรับ
ใชIชุมชนของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน 2) พัฒนากระบวนการสรIางการเรียนรูI
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน ในการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อสรIางคนสู$อาชีพรับ
ใชIชุมชน 3) วิเคราะห[ปRจจัยที่มีผลต$อกระบวนการจัดการงานวิจัยที่สามารถพัฒนาคนสู$อาชีพรับใชI
ชุมชน 4) หาแนวทางสนับสนุนการเผยแพร$บทเรียนเก่ียวกับการพัฒนาคนสู$อาชีพรับใชIชุมชนผ$านการ
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ[ และบทความทางวิชาการ และ 5) หาแนวทางสรIางเครือข$ายการ
จัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู$อาชีพรับใชIชุมชนในภาคเหนือตอนบน โดยไดIประยุกต[การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) เปWนวิธีวิทยาวิจัย ปฏิบัติการจัดการความรูIร$วมกับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่สมัครใจ เริ่มจากการจัดการตIนน้ำ คือ ถอดบทเรียนการจัดการ
งานวิจัย 7 สถาบันการศึกษา ทั้งระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะหรือสำนักวิชา และรายวิชา การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยผ$านการพัฒนาชุดโครงการวิจัย 2 วิทยาลัย การ
จัดการกลางน้ำ คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ[ระหว$างสถาบัน และการ
จัดการปลายน้ำ คือ การหนุนเสริมการเขียนบทความทางวิชาการ รวมถึงการจัดประชุมวิชาการเพ่ือ
นำเสนอบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ[ ผลการดำเนินโครงการวิจัยพบว$า การทำงานวิจัยท่ี
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สามารถแกIปRญหาของชุมชนและสรIางคนสู$อาชีพรับใชIชุมชนไดIนั้น มหาวิทยาลัยจะตIองปรับระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยใหIสามารถเชื่อมโยงโจทย[วิจัยจากชุมชน ทIองถิ่นและสังคม โดยดำเนินการดังน้ี 
1) กำหนดใหIมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยเพื่อชุมชนทIองถิ่นโดยเฉพาะ ทั้งน้ีควรกำหนดพื้นที่วิจัย และ
มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน 2) สนับสนุนใหIมีการปรับ “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน$วย
งานวิจัยเพื่อสรIางคนรับใชIชุมชน ทIองถิ่น และสังคม” อย$างเปWนรูปธรรม ในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะ / สำนักวิชา ทั้งนี้ในกลไกจัดการงานวิจัยของหน$วยงานวิจัยเหล$านี้ จะตIองมี “ผูIจัดการงานวิจัย
และคณะทำงาน” ที่มีแรงบันดาลใจ ความมุ$งมั่น ศรัทธา มีความรูIและมีทักษะในการช$วยใหIเกิดระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยของหน$วยงานวิจัยเพื่อสรIางคนรับใชIชุมชน ทIองถิ่น และสังคมในทั้ง 3 ช$วง 
ไดIแก$ ช6วงต3นน้ำ คือ การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพ โดยเปWนการ Co-funding กับ
แหล$งทุนวิจัยที่มีประสบการณ[สนับสนุนงานวิจัยดIานน้ี เช$น สกว. ฝöายวิจัยเพื่อทIองถิ่น สกว. ฝöาย 
Area-based research (ABC) เป Wนต Iน เพ ื ่อให IไดI  Mentor ท ี ่ มีประสบการณ[ด Iานการพ ัฒนา
โครงการวิจัยแบบมีส$วนร$วมและงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ช6วงกลางน้ำ คือ การหนุนเสริม
ดIานวิธีการและเครื่องมือในการดำเนินงานวิจัยตลอดจนการติดตามความกIาวหนIา ซึ่งสามารถร$วมมือ
กับ Mentor ของ สกว. ไดI และ ช6วงปลายน้ำ คือ การสนับสนุนใหIอาจารย[และนักศึกษาสรIางผลงาน
วิชาการจากโครงการวิจัยโดยร$วมมือกับเพื่อนนักวิชาการในสถาบันอื่น ๆ ในภาคเหนือตอนบนในการ
เปWน Mentor ดIานการเขียนบทความ ซึ่งจะเปWนปRจจัยที่สะทIอนใหIเห็นถึงความสามารถในการจัดการ
ตนเองของเครือข$ายนักวิชาการ และความย่ังยืนของระบบการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีเปàาหมายเพ่ือ
การสรIางคนรับใชIชุมชนและสังคม 

อรุณี เวียงแสง และคณะ (2556) ไดIดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุน
เครือข$ายงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นในภาคเหนือ โดยโครงการมีระยะเวลา 3 ป* (2554 – 2556) และมี
วัตถุประสงค[เพื ่อ 1) พัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยทIองถิ ่นภาคเหนือใหIมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตั้งแต$ตIนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 2) เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยทIองถ่ิน
ภาคเหนือในการประสานความร$วมมือกับหน$วยงานภาคี และ 3) เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุน
งานวิจัยทIองถิ่นภาคเหนือตามยุทธศาสตร[เชิงประเด็น และเชื่อมโยงไปสู$ประเด็นความมั่นคงทาง
อาหาร วิธีการดำเนินการวิจัย มีคณะทำงานของกลไกกลางเปWนทีมหลังในการกุมสภาพการเคล่ือนงาน 
โดยมีตัวแทนจากโหนดพี่เลี้ยงเปWนทีมวิจัยร$วม ซึ่งมีส$วนร$วมในการร$วมคิด ร$วมออกแบบ ร$วมทำ และ
ร$วมสรุปบทเรียน ผลการดำเนินโครงการวิจัยพบว$า 1) การพัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยทIองถ่ิน
ภาคเหนือในส$วนของระบบสนับสนุนงานตIนน้ำ ทำใหIเกิดการพัฒนาโครงการวิจัยไดIทั้งหมด 96 
โครงการ โดยลักษณะของขIอเสนอโครงการวิจัยไดIคุณภาพ คือ โจทย[วิจัยมีความชัดเจน ตรงประเด็น 
เนื้อหาสำคัญที่ปรากฏในขIอเสนอโครงการมีความครบถIวน และถูกเรียบเรียงอย$างสอดคลIองกัน ใน
ส$วนของระบบสนับสนุนงานกลางน้ำ เกิดการวิเคราะห[จัดกลุ$มโหนด เพื่อใหIสามารถออกแบบการ
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หนุนเสริมไดIสอดคลIองกับความตIองการของโหนด/พ่ีเลี ้ยง เกิดตัวชี ้ว ัดโหนดคุณภาพ และ
โครงการวิจัยคุณภาพ และหนุนเสริมการเคลื่อนงานยุทธศาสตร[ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ใน
ส$วนของระบบสนับสนุนงานปลายน้ำ มีการจัดระบบสนับสนุนการส$งบทความการใชIประโยชน[จาก
งานวิจัยเพื่อทIองถิ่น การสังเคราะห[ความรูIงานวิจัยเพื่อทIองถ่ินประเด็นความมั่นคงทางอาหาร การ
เตรียมขIอมูลการถอดประสบการณ[งานวิจัยเพื่อทIองถิ่น การฝ™กอบรมเตรียมเอกสารวิชาการรับใชI
สังคม และการเตรียมขIอมูลการจัดทำหนังสือ “ศูนย[ประสานงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น กลไกเสริมพลังการ
รับใชIสังคมของมหาวิทยาลัย” 2) การพัฒนาระบบการประสานหน$วยงานภาคี ในช$วงป* 2554-2555 
ไดIมีการประมวลองค[ความรู Iในการทำงานกับอปท. (อบจ. และอบต.) โดยไดIแนวคิด วิธ ีการ 
กระบวนการ ขIอเสนอแนะ ขIอพึงระวัง ในการทำงานกับอปท. ที่สามารถสรIางการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงในป* 2556 ซึ่งเปWนป*ที่ 3 ของการเคลื่อนงานยุทธศาสตร[ภาคเหนือ ทำใหIเกิดความความ
โดดเด$นของการสรIางกระบวนการเรียนรูIงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นใหIกับสถาบันการศึกษา และ 3) การ
พัฒนาระบบสนับสนุนตามยุทธศาสตร[เชิงประเด็น 4 ประเด็นและเชื่อมโยงไปสู$ประเด็นความมั่นคง
ทางอาหาร พบว$า ด3านความรู3 มีการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื ่อทIองถิ ่นที ่เกี ่ยวขIองจำนวน 42 
โครงการ และไดIกำหนด 20 โครงการ เปWนเปàาหมายในการสังเคราะห[ความรู Iและพัฒนาสู$พื ้นท่ี
รูปธรรมต$อเนื่อง เกิดการพัฒนายกระดับกลไกและระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นประเด็นความ
มั่นคงทางอาหารในระดับต$าง ๆ ทั้งระดับภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งกำลังพัฒนาสู$ชุดความรูI
ทIองถิ่น “ระบบสนับสนุนการจัดการอาหารบนฐานนิเวศวัฒนธรรมภาคเหนือ” และความรูIที่ไดIจัดทำ
ในลักษณะฐานขIอมูลจากทุกกระบวนการทำงาน ด3านพื้นที่รูปธรรม ในระดับชุมชนเปàาหมาย 20 แห$ง
ที ่วางไวI เปWนตัวเทนของนิเวศและวัฒนธรรมที ่หลากหลายครอบคลุม แต$ยังอยู $ในช$วงของการ 
“ยกระดับ” ใหIชัดเจนข้ึนในระยะต$อไป ด3านการส่ือสาร / สร3างความเข3าใจ โหนดเปàาหมายและชุมชน
ไดIเรียนรูIและเขIาใจความมั่นคงทางอาหารจนสามารถนำไปสู$การปฏิบัติ เกิดระบบสนับสนุนตาม
เปàาหมายที่เชื่อมกับบริบทเฉพาะของพื้นที ชาติพันธุ[ และยังสามารถสังเคราะห[ความรูIไดIดIวยตัวเอง 
ส่ือมวลชนส่ือสารความรูIสู$สังคมท้ังทางโทรทัศน[ หนังสือพิมพ[ วิทยุ และการนำเสนอผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร[ทุกป* ด3านการเชื่อมภาคี มีการเชื่อมงานเชิงเนื้อหาระดับประเทศกับภาคีภาคเหนือท้ัง
งานวิจัยและพัฒนา เกิดความรูIการพัฒนาโจทย[ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร การประเมินสภาวะ
ความมั่นคงดIานอาหารในระดับชุมชนวิจัย และการสถาปนาความมั่นคงดIานอาหารบนฐานนิเวศ
วัฒนธรรม  

ปéยะวัติ บุญ-หลง (2558) ไดIดำเนินโครงการพัฒนาเครือข$ายวิชาการระหว$างมหาวิทยาลัย
และเครือข$ายบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โดย
มีวัตถุประสงค[เพื่อใหIเกิดเครือข$ายวิชาการเพื่อสรIางองค[ความรูIของวิชาการเพื่อสังคมในดIานต$าง ๆ 
รวมถึงเพื่อใหIเกิดเครือข$ายบริหารจัดการระหว$างมหาวิทยาลัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูIและยกระดับ
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิชาการเพื่อสังคม 
โครงการวิจัยนี้ครอบคลุมเฉพาะมหาวิทยาลัยผูIรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 9 แห$ง ไดIแก$ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร[ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม มหาวิทยาลัยแม$ฟàาหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
นครพนม และมหาวิทยาลัยฟาร[อีสเทอร[น ซึ่งผลการดำเนินโครงการวิจัยพบว$า ดIานการพัฒนา
เครือข$ายมหาวิทยาลัยผูIรับทุนทั้ง 9 แห$ง มีการขยายเชื่อมโยงกับกลุ$มผูIสนับสนุนหลัก ผูIสนับสนุนรอง 
รวมทั้งภาคีและเครือข$ายภายนอกมากขึ้น โดยเครือข$ายดังกล$าวมีโครงสรIางทางความคิดใกลIเคียงกัน
กล$าวคือ การมีเปàาหมายร$วมกันในการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไม$
มีลำดับชั้น แต$ละองค[กรเปWนอิสระต$อกัน และมีการแบ$งงานกันทำตามพื้นที่ต$าง ๆ ส$วนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานนี้มีอยู$ 3 ระดับคือ 1) ระดับองค[กร (Organization) 2) ระดับชุดโครงการ 
(Program) และ 3) ระดับโครงการ (Project) ซึ่งทำใหIเกิดแนวทางในการพัฒนาชุดขององค[ความรูI
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยระดับชุดโครงการ ในขณะที่การพัฒนาทางวิชาการเกิดแนว
ทางการพัฒนาชุดความรูIเกี่ยวกับ “งานวิชาการเพื่อสังคม” เบื้องตIน ซึ่งแบ$งเนื้อหาออกเปWน 6 ส$วน
สำค ัญค ือ 1) แนวค ิดและหลักการ (Concept) 2) วิธ ีการและเคร ื ่องม ือสำหร ับการทำงาน 
(Methodology & Tools) 3) การพัฒนาและคัดเลือกโจทย[ (Problem Statement) 4) การวิเคราะห[
และสังเคราะห[งาน (Analysis & Synthesis) 5) การนำเสนอผลงานโดยการเขียน (Presentation & 
Publication) และ 6) การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพ่ือสังคม (Evaluation) 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห[ขIอมูลที่เกี่ยวขIอง จึงนำมาซึ่งการขับเคลื่อนการ

เพิ่มโอกาสความเท$าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยมีกรอบแนวคิดใน
การดำเนินงานดังน้ี  
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ภาพท่ี 6 กรอบการขับเคล่ือนการเพ่ิมโอกาสความเท$าเทียมกันและลดความเหล่ือมล้ำ  

โดยมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
ท่ีมา: ผูIวิจัย 

 
 โดยจะดำเนินการวิเคราะห[ลักษณะและรูปแบบความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ตามการจัดกลุ$มของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ เปรียบเทียบกับแนวทางการแกIไข
ปRญหาความเหลื่อมล้ำและขIอเสนอเชิงนโยบายสู$การปฏิบัติการเชิงพื้นที่ โดยใชIกลไกเครื่องมือของ
มหาวิทยาลัยพื้นที่เปWนกลไกเชื่อมประสานการดำเนินงานระหว$างหน$วยงานภาคีและชุมชนในการ
ขับเคลื่อนและเพิ่มความเท$าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ซึ่งโครงการน้ีจะทำหนIาที่ในการ
เชื่อมประสานเครือข$ายมหาวิทยาลัย หน$วยงานภาคี ชุมชนเปàาหมาย และ Node วิจัยเพื่อทIองถิ่นใน
การร$วมกันลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงาน ประเมินและสังเคราะห[
กระบวนการงานวิชาการเพื่อทIองถิ่นของมหาวิทยาลัยพื้นที่ ดIวยกระบวนการประเมินแบบเสริมพลัง 
(Empowerment Evaluation) ร$วมกับสถาบันคลังสมองฯ ต้ังแต$การพัฒนาโจทย[วิชาการเพ่ือทIองถ่ิน
จนเกิดรูปธรรมและการใชIประโยชน[จาก 4 ภูมิภาค  

จากการทบทวนแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ โดยใชIงานวิชาการโดยมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี
ที่สอดคลIองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ[การขอตำแหน$งวิชาการรับใชIสังคม ประกอบการ
สังเคราะห[ขIอมูล ดังน้ี  
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ภาพท่ี 7 กรอบการดำเนินงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำโดยมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี 
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นิยามศัพทKเฉพาะ 

1. ความเหลื่อมล้ำในบริบทสังคมไทย หมายถึง สถานการณ[หรือโอกาสในการเขIาถึง
ทรัพยากรที่เกี่ยวขIองกับการดำรงชีวิตของคนหรือกลุ$มคนในพื้นที่ โดยกำหนดเปWน 4 มิติ ไดIแก$ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม สิทธิและสวัสดิการ มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม มิติการความรูIและ
การศึกษา โดยมีแนวทางในการลดความเหล่ือมล้ำในพื้นที่วิธีการเขIาถึง ต$อรอง จัดการ แกIไข ปàองกัน 
ส$งเสริม หรือสรIางทางเลือก เพื่อใหIเกิดสถานการณ[หรือโอกาสในการเขIาถึงทรัพยากรที่เกี่ยวขIองกับ
การดำรงชีวิตของคนหรือกลุ$มคนในพ้ืนท่ี 

2. วิชาการเพื ่อทCองถิ ่น หมายถึง กระบวนการในการบูรณาการงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ การผลิตบัณฑิต รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานวิชาการ ใน
การเขIาไปมีส$วนร$วมกับชุมชนเพื่อแกIไขปRญหา ส$งเสริม จัดการ หรือดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำมาใชIพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ร$วมทั้งเกิด
ผลงานวิชาการที่สอดคลIองกับหลักการ University Engagement ซึ่งประกอบดIวยหลักการ 4 ขIอ 
คือ 1) การมีส$วนร$วมของหน$วยงานที่เกี่ยวขIอง 2) เกิดประโยชน[ต$อทั้งชุมชนและนักวิชาการ 3) มีการ
ใชIความรูIและการแลกเปล่ียนเรียนรูIระหว$างกัน และ 4) มีการประเมินผลลัพธ[ท่ีวัดไดI  

3. วิชาการรับใชCสังคม หมายถึง แนวคิดการนำผลงานที่ดำเนินงานร$วมกับชุมชนตาม
เกณฑ[ ก.พ.อ. เพื่อเสนอผลงาน มีหลักเกณฑ[ 7 ขIอที่ ซึ่งใชIเปWนแนวทางในการจัดทำเอกสารเสนอ
ผลงานวิชาการ และเปàาหมายของโครงการย$อย 

4. รูปธรรมงานวิชาการเพื่อทCองถิ่น หมายถึง ผลงานที่เกิดจากกระบวนการที่นักวิจัย
สามารถวิเคราะห[สถานการณ[ในเชิงวิชาการและใชIความรูIทางวิชาการเขIาไปทำงานร$วมกับชุมชน
ทIองถ่ินเปàาหมาย ดIวยกระบวนการท่ีเปWนระบบ เกิดเปWนพ้ืนท่ีและผลท่ีเกิดข้ึนอย$างชัดเจน 

5. เครือขWายวิชาการ หมายถึง การรวมกลุ$มนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยในชุมชนทIองถ่ิน มี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูIร$วมกันในประเด็นที่เกี่ยวขIองกัน รวมทั้งการรวมกลุ$มบุคคล หน$วยงาน 
องค[กรท่ีเก่ียวขIองเพ่ือหนุนเสริมกระบวนการทำงาน  

6. ระบบนิเวศนKวิชาการเพื่อทCองถิ ่น หมายถึง การเชื ่อมโยงกระบวนการทำงานของ
นักวิจัยทั้งนักวิชาการและนักชุมชนในพื้นที่ ตั้งแต$กระบวนการวิเคราะห[โจทย[วิจัย กระบวนการวิจัย 
และผลการวิจัย นำไปสู$การนำเสนอผลงานวิจัยย$างเปWนระบบตามแนวคิดของงานวิจัยเพื่อทIองถ่ิน 
ร$วมกับกระบวนการหนุนเสริมสู$การเสนอผลงานรับใชIสังคม รวมทั้งการรวมกลุ$มของผูIเกี ่ยวขIอง 
เพื่อใหIเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูIและทำงานร$วมกันทั้งในเชิงความคิด กระบวนการและผลงาน
วิชาการเพ่ือทIองถ่ิน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 

 หลังจากไดIรับทราบแนวทางในการดำเนินงานวิชาการเพื ่อทIองถิ ่นจากแหล$งทุน และ
คณะกรรมการผูIทรงคุณวุฒิ จึงไดIกำหนดการดำเนินงานในลักษณะของการประสานงานวิจัยตาม
วัตถุประสงค[ โดยมีกรอบการดำเนินงาน ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 8 กรอบดำเนินงานพัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 
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 ท้ังน้ี การดำเนินงานพัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำใน
พ้ืนท่ีโดยมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี ไดIดำเนินการ ดังน้ี 
 

1) ออกแบบการดำเนินการพัฒนานักวิชาการเพื่อทIองถิ ่นในมหาวิทยาลัยในพื้นที ่ เพื ่อหา
แนวทางในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี ร$วมกับท่ีปรึกษา/ผูIทรงคุณวุฒิ  

2) แสวงหาทีมวิชาการระดับภูมิภาค 4 ภาค โดยมีคุณสมบัติหลัก คือ มีประสบการณ[ในการ
ทำงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น หรือทำงานร$วมกับผูIประสานงาน CBR และมีเครือข$ายวิชาการใน
การทำงานเพื่อชุมชนสังคมทIองถิ่นมาก$อน ซึ่งไดIประสานงาน 4 ภาค และไดIหัวหนIาชุด
โครงการที่จะทำหนIาที่ เชื่อมประสานนักวิจัยในระดับพื้นที่ ออกแบบการขับเคลื่อนเชิง
ประเด็นในพื้นที่ในเกิดรูปธรรมการลดความเหลื่อมล้ำ สังเคราะห[รูปธรรมในระดับภาค/มิติ 
เชื่อมประสานกับผูIบริหารสถาบันวิจัยของแต$ละมหาวิทยาลัยในการเอื้ออำนวยกับนักวิจัย 
รวมทั้งมีศักยภาพในการบริหารงานวิจัย ภายใตIเวลาที่เปWนขIอจำกัดจึงไดIแสวงหานักวิจัยท่ี
เปWนกลไกในระดับภูมิภาค ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4 ขIอมูลและรายละเอียดหัวหนIาโครงการระดับภูมิภาค 

ภาค นักวิจัย/หัวหนCาชุด

โครงการระดับภาค 

สถาบัน หมายเหตุ 

เหนือ ผศ.ดร.ศุภฤกษ[  
ธาราพิทักษ[วงศ[ 

มรภ.เชียงใหม$ 1.ในช$วงแรกดำรงตำแหน$งผูIช$วย
อธิการบดีฝöายวิจัย ปRจจุบัน เปWน คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 
2. ดIานศักยภาพและประสบการณ[ เปWน
นักวิจัยท่ีไดIรับทุนจากงานวิจัยเพ่ือ
ทIองถ่ิน และเครือข$ายของโหนด CBR ใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือ รวมท้ังเครือข$ายนักวิจัย
ท้ังภาควิชาการและประชาสังคม/ชุมชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม$และใกลIเคียง 
3. ความคาดหวังในการขยายผลในเชิง
นโยบายและสาธารณะในการสรIางและ
พัฒนานักวิจัยท่ีทำงานดIานสังคมชุมชน
มากข้ึนอย$างเปWนรูปธรรม ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี
และผลงาน 



 37 

ภาค นักวิจัย/หัวหนCาชุด

โครงการระดับภาค 

สถาบัน หมายเหตุ 

กลาง ผศ.ดร.สุวรีย[ ยอด
ฉิม 

มรภ.สวนสุนัน
ทา 

1. ช$วงแรกดำรงตำแหน$ง ผูIอำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปRจจุบัน เปWน รอง
อธิการบดีฝöายวิจัยและพัฒนา  
2. จากประสบการณ[ในการบริหาร
งานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และ
เครือข$ายมหาวิทยาลัยท่ีต้ังอยู$ในภาค
กลางและกรุงเทพ รวมท้ังยุทธศาสตร[
และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะ
สามารถสรIางผลกระทบในการสรIางและ
พัฒนานักวิจัยท่ีทำงานดIานสังคมชุมชนท่ี
เปWนท่ียอมรับในวงวิชาการ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต 
ดร.มาลี ศรีพรหม 

มรภ.สกลนคร 1. หัวหนIาชุดโครงการ เปWน รอง
ผูIอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
มี รองอธิการบดี ร$วมดำเนินการ 
2. มรภ.สกลนคร เปWนโหนด CBR ท่ี
ขับเคล่ือนการพัฒนาภายใตI MOU 
รวมท้ังโครงการในเชิงพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยจึงสามารถบูรณาการงาน
และความรูIในการบริหารจัดการและเกิด/
สรIางรูปธรรมไดIอย$างชัดเจน 

ใตI ดร.กฤษณะ ทอง
แกIว 
ผศ.ดร.วัฒนา รัต
นพรหม 

มรภ.
สุราษฏร[ธานี 

1. หัวหนIาโครงการ เปWนคณะทำงานของ
อธิการบดีท่ีเสนอช่ือเพ่ือใหIดำเนินการ 
และกำกับติดตามผ$านหัวหนIาโครงการ 
2. ดIานศักยภาพและประสบการณ[ 
หัวหนIาโครงการเปWนนักวิจัยโครงการท่ี
ไดIรับทุนจาก สกว.ดIานการศึกษาและ
เปWนวิทยากรหลักในการพัฒนาวิศวกร
สังคมของเครือข$ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาค นักวิจัย/หัวหนCาชุด

โครงการระดับภาค 

สถาบัน หมายเหตุ 

และมีประสบการณ[ในการทำงานวิจัย
ร$วมกับโหนด CBR ภาคใตI 

 
3) พัฒนาขIอเสนอโครงการวิชาการเพื่อทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำโดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ 

ร$วมกับที่ปรึกษาผูIทรงคุณวุฒิ และผูIประสานงาน CBR ซึ่งประเด็นการดำเนินงานใน
ระดับภูมิภาค ไดIวิเคราะห[ประเด็นหลักจาก CBR โดยพิจารณาจากโครงการวิจัยเพ่ือ
ทIองถิ ่นที ่ดำเนินการแลIวและหรืออยู$ระหว$างดำเนินการ แลIววิเคราะห[โจทย[ในมุมของ
วิชาการเพื่อเสริมงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น รวมทั้งการยกระดับเชิงวิชาการและเชิงนโยบายใน
พื้นที่ โดยเนIนการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ เช$น ประเด็นที่เกี่ยวขIอง
กับปRญหาของพื้นที ่รายภาค ช$องว$างในการพัฒนาและแนวทางในการแกIปRญหา โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 แนวทางการขับเคล่ือนการทำงานวิชาการเพ่ือทCองถ่ิน 

1. โจทย[ต$อเน่ืองจาก CBR และทำงานร$วมกันในพ้ืนท่ี  
2. วิเคราะห[ Gap เพ่ือเสริมงานเชิงวิชาการ 
3. มี Function Unit เพ่ือขับเคล่ือน Policy 
4. มีเครือข$ายวิชาการมหาวิทยาลัยพ้ืนท่ีร$วมขับเคล่ือน  
5. ปฏิบัติการสรIางความเปWนธรรมเชิงพ้ืนท่ี และถอดบทเรียนเปWนผลงานวิชาการ 

3.2 ประเด็นจากการวิเคราะหK CBR-Pilot  

- ภาคเหนือ ประเด็นทรัพยากรและส่ิงแวดลIอม และประเด็นเศรษฐกิจ 
- ภาคกลาง ประเด็นสังคมและประเด็นเศรษฐกิจ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นเศรษฐกิจและประเด็นสังคม 
- ภาคใตI ประเด็นความรูIและมิติเศรษฐกิจ  
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ภาพท่ี 9 การเช่ือมโยงประเด็นการวิจัยจาก CBR-Pilot และงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน 

ท่ีมา: ผูIวิจัย 
 

4) จัดประชุมพิจารณาขIอเสนอโครงการรอบก$อนเสนอกรรมการบริหารฯ จาก วช. และวางแผน
การบริหารจัดการโครงการย$อยในระดับภูมิภาค 

5) จัดอบรมหลักการ แนวคิดและวิธีการดำเนินงานวิชาการเพื่อทIองถิ่น รวมทั้งวางแผนการ
ดำเนินงานร$วมกับ CBR  

6) การหนุนเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการรับใชIสังคม 
7) ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินเสริมพลัง รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูIและการพัฒนานักวิจัย

ระหว$างดำเนินโครงการ ร$วมกับนักวิจัย/ผูIประสานงาน CBR 
8) นำเสนอรายงานความกIาวหนIาและรายงานฉบับสมบูรณ[ของระดับโครงการ 
9) สังเคราะห[กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
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5. รายละเอียดความเช่ือมระหวWางโครงการภายใตCแผน 

 การเชื่อมโยงระหว$างโครงการภายใตIแผนงาน ซึ่งประกอบดIวย ชุดโครงการระดับภูมิภาค 4 
ชุดโครงการ ภายใตIกรอบแนวคิดวิชาการเพื่อทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ เนื่องจากมี
ขIอจำกัดในการพัฒนาโจทย[วิจัย หัวหนIาโครงการชุดโครงการระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาคจึงไดIแสวงหา
นักวิจัย พื้นที่วิจัยที่ทำงานต$อเนื่องกับงาน CBR และร$วมกันประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการ
ย$อยภายใตIการนิยามมิติความเหล่ือมล้ำ 7 มิติ 

หลังจากไดIประสานงานกับหัวหนIาชุดโครงการทั้ง 4 ภาค และจัดประชุมทำความเขIาใจกันแลIว 
แต$ละภาคไดIประสานงานกับโหนด ในพื้นที่เปàาหมาย รวมทั้งนักวิจัยจากงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น เพ่ือ
พัฒนาขIอเสนอโครงการตามหลักการเบื้องตIนของงานวิชาการเพื่อทIองถิ่น โดยมีประเด็นในการเชื่อม
ระหว$างโครงการไดIแก$ รายละเอียดของโครงการย$อย มิติความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้แผนงานยัง
มุ$งหวังใหIเกิดผลงานวิชาการเพ่ือทIองถิ่นท่ีเปWนรูปธรรม จึงไดIกำหนดใหIแต$ละโครงการย$อย ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ[ของ ก.พ.อ.เนื่องหลักเกณฑ[และวิธีการแต$งตั้งบุคคลโดยการเสนอผลงานวิชากรรรับใชI
สังคม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม$ เปWนตัวเชื่อมในเรื่องผลงานวิชาการรับใชIสังคมอีกชั้นหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1) ชุดโครงการภาค จำนวน 20 สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ไดIแก$ 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดของโครงการวิชาการเพ่ือทIองถ่ินรายภูมิภาค 

โครงการ หัวหนCาชุด

โครงการภาค 

จำนวน

โครงการยWอย 

มหาวิทยาลัยท่ี

รWวมดำเนินการ 

จำนวน

นักวิจัย 

1.การยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรดIวยงานวิชาการเพ่ือ
ทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำ
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ[   
ธาราพิทักษ[วงศ[ 
 

7 6 30 

2.การจัดการความหลากหลาย
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนท่ีภาคกลางดIวยงาน
วิชาการเพ่ือทIองถ่ิน 

ผศ.ดร.สุวรีย[  
ยอดฉิม 

 

6 6 37 

3.ยกระดับการจัดการห$วงโซ$
เศรษฐกิจดIวยงานวิชาการเพ่ือ
ทIองถ่ินพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.วิจิตรา  
สุจริต 

 

5 6 26 
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โครงการ หัวหนCาชุด

โครงการภาค 

จำนวน

โครงการยWอย 

มหาวิทยาลัยท่ี

รWวมดำเนินการ 

จำนวน

นักวิจัย 

4.การยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรดIวยงานวิชาการเพ่ือ
ทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำ
ในพ้ืนท่ีภาคใตI 

ดร.กฤษณะ  
ทองแกIว 

 

5 1 14 

5.การเสริมพลังเครือข$าย
วิชาการเพ่ือทIองถ่ินในการลด
ความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

รศ.ดร.วรลัญจน[ 
บุณยสุรัตน[ 

- 1 4 

รวมท้ังส้ิน 5 23 20 111 

 

2) มิติความเหล่ือมล้ำ  
โครงการและชุดโครงการรายภาคไดIร$วมกันกำหนดนิยามความเหลื่อมล้ำร$วม โดยไดIทบทวน

เอกสาร และสรุปเปWนนิยามความเหลื่อมล้ำเพื่อใชIเปWนแนวทางในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของแต$
ละพื้นที่ ทั้งนี้แต$ละภาค/โครงการย$อยสามารถปรับใชIตามบริบท และพัฒนาเครื่องมือวัดตามประเด็น
การพิจารณาหรือตัววัดการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางวิชาการของแต$ละศาสตร[ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดของมิติความเหล่ือมล้ำ 

มิติ นิยาม คำอธิบาย ประเด็นการพิจารณา/

ตัววัดการเปล่ียนแปลง 

1) มิติเศรษฐกิจ ความแตกต$างของรายไดI
ของบุคคล หรือกลุ$ม 
รวมท้ังโอกาสในการเขIาถึง
แหล$งทุน แหล$งการ
ส$งออกสินคIาหรือ
ผลิตภัณฑ[ รวมท้ังโอกาส
ในการพัฒนาสินคIาหรือ
ผลิตภัณฑ[ ท่ีนำไปสู$ความ
ม่ันคงของชีวิต 

ตัวรายไดIของประชาชน
กลุ$มต$างๆ ท่ีแตกต$างกัน 
ระดับรายไดI ทรัพย[สิน 
ความม่ังค่ัง ทุนและ
มาตรฐานการดำรงชีวิต 
รวมไปถึงความไม$เท$า
เทียมในการจIางงาน 
ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจ
ฐานรากดIานเกษตร 
การตลาดทางเลือก การ
ท$องเท่ียวชุมชน 

- รายไดI 
- ทรัพย[สิน/การออม 
- การประกอบอาชีพ 
- ความม่ันคงในการ

ดำรงชีวิต 
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มิติ นิยาม คำอธิบาย ประเด็นการพิจารณา/

ตัววัดการเปล่ียนแปลง 

2) มิติสังคม สิทธิ
และสวัสดิการ 

ความแตกต$างของโอกาส
ในการเขIาถึงสวัสดิการ 
หรือบริการของรัฐ การ
แสดงความคิดเห็นตาม
สิทธิ รวมท้ังการมีส$วนร$วม
ในการพัฒนาในพ้ืนท่ีท่ีมี
ผลกระทบต$อการ
ดำรงชีวิต และความเท$า
เทียมกันทางสังคมท่ี
นำไปสู$การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ความแตกต$างของ
ปRจจัยพ้ืนฐานและ
สถานภาพทางสังคมของ
กลุ$มต$างๆ เช$น ชนช้ัน 
วรรณะหรือกลุ$มอายุ 
ปRจจัยท่ีกำหนดความ
แตกต$างเหล$าน้ีส$งผล
กระทบต$อระดับและ
คุณภาพการเขIาถึง
บริการและการดูแลคน
แต$ละกลุ$ม รูปแบบของ
กองทุนสวัสดิการต$างๆ 
ระบบสุขภาพทางเลือก 
รวมไปถึงโอกาสในชีวิต 
และความสามารถท่ีจะ
ดำเนินชีวิตไปตาม
เปàาหมายท่ีมุ$งหวังไวI  

- ระบบสวัสดิการ
ชุมชน 

- สวัสดิการท่ี
ประชาชนมี/ไดIรับ
จากภาครัฐ 

- สวัสดิการท่ีชุมชน
จัดใหI 

- การเขIาถึง
สวัสดิการต$างๆ 

- ความเส่ียงและภัย
คุกคามทางสังคม 
เช$น การติดสาร
เสพติด อบายมุข  

- ระดับความเช่ือม่ัน
และพอใจใน
คุณภาพชีวิต 

- ค$าใชIจ$ายใน
สวัสดิการต$างๆ 

- ความคาดหวังต$อ
สวัสดิการจากรัฐ 

- ความม่ันใจในการ
บริการของภาครัฐ 

3) มิติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลIอม 

โอกาสในการเขIาถึง
ทรัพยากร การใชI
ประโยชน[จากทรัพยากร
และการจัดการทรัพยากร
อย$างสมดุล รวมท้ังการ
อนุรักษ[ ฟß®นฟู ดูแล และ

ครอบคลุมความแตกต$าง
ในหลายๆ มิติของ
คุณภาพส่ิงแวดลIอม การ
เขIาถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาสในการไดIรับ
ประโยชน[จากการใชI

- ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลIอม
ของชุมชน 

- การเขIาถึงการใชI
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลIอม
ของชุมชน 
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มิติ นิยาม คำอธิบาย ประเด็นการพิจารณา/

ตัววัดการเปล่ียนแปลง 

แกIไขปRญหาดIาน
ทรัพยากร 

ทรัพยากร การเผชิญกับ
มลภาวะและความเส่ียง
จากภัยและอันตรายดIาน
ส่ิงแวดลIอม รวมท้ังการ
จัดการปRจจัยแวดลIอม 
พลังงานทดแทน/
พลังงานในชุมชน 

- การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลIอม
ของชุมชน 

- การฟß®นฟู ดูแล 
รักษา อนุรักษ[
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลIอม
ของชุมชน 

- การลดมลพิษ (การ
ใชIสารเคมีท่ีส$งผล
ต$อสุขภาพ) 

- ความรูIสึก/การ
ตระหนักรูIในการใชI
และการรักษา
ทรัพยากร 

4) มิติการความรูI
และการศึกษา 

โอกาสในการเขIาถึง การ
รับรูIและการใชIขIอมูล
ความรูI การเขIาถึง
การศึกษาและความเสมอ
ภาคในการจัดการศึกษาท่ี
มีความแตกต$างกัน 

ระบบการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ การ
จัดการศึกษา ปRจจัยท่ี
เก่ียวขIองกับเร่ืองความรูI 
และขIอมูลข$าวสาร และ
ผลท่ีเกิดข้ึน เช$น โอกาส
ในการเขIาถึง/เขIาไม$ถึง
ความรูIและขIอมูล ความรูI
ของใครท่ีไดIรับการ
ยอมรับ ความรูIประเภท
ไหนท่ีมีความสำคัญมาก
ท่ีสุด การฟß®นฟูภาษา 
และการพัฒนาคุณภาพ

- การจัดการ/รูปแบบ
การศึกษาในพ้ืนท่ี 

- การเขIาถึงการ
ระบบการศึกษา 

- การเขIาถึงความรูI
และการส่ือสารของ
คนทุกกลุ$ม 

- รูปแบบและการ
เขIาถึงการส่ือสาร 
(การใชIโทรศัพท[ 
การรับขIอมูล
ข$าวสารต$างๆ) 
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มิติ นิยาม คำอธิบาย ประเด็นการพิจารณา/

ตัววัดการเปล่ียนแปลง 

ชีวิตจากกระบวนการ
อ$าน ภูมิปRญญาเปWนท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

- ระดับความรูI
พ้ืนฐานของชุมชน 

- ความตIองการและ
ความคาดหวังใน
การจัดการศึกษา 

- การเพ่ิม
ความสามารถใน
การสรIางความรูI 
(การบูรณาการ/
การยกระดับภูมิ
ปRญญาดIวย
วิทยาศาสตร[) 

 
 

3) การหนุนเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการรับใชCสังคม 

เปàาหมายของแผนงาน มุ$งหวังใหIเกิดรูปธรรมของงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน ท้ังรูปธรรมเชิง
พื้นที่ และนักวิจัยที่เกิดผลงานวิชาการ ประกอบกับประกาศของ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ[และวิธีการ
แต$งตั้งบุคคลโดยการเสนอผลงานวิชาการรับใชIสังคม พ.ศ.2556 และกฎกระทรวงเรื่องการจัดกลุ$ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ซ่ึงสอดคลIองกับยุทธศาสตร[และพ้ืนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี (กรณี
ของยุทธศาสตร[มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2559) ในกลุ$ม 3 กลุ$มพัฒนาชุมชนทIองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
และพบว$า ยังมีผู I เสนอของผลงานวิชาการรับใชIสังคมยังนIอยอยู $ เนื ่องจากกลไกของแต$ละ
สถาบันการศึกษาไม$เอื ้อต$อการสนับสนุนใหIนักวิจัยเสนอผลงานดIวยรูปแบบการพิจารณาที ่มี
กระบวนการเฉพาะ จึงไดIแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและหนุนเสริมเพื่อใหIเกิดผลงานวิชาการรับใชI
สังคมอย$างเปWนรูปธรรม โดยสถาบันที่มีกลไกการสนับสนุนอย$างเปWนรูปธรรมอย$างเปWนระบบ คือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม$ จึงไดIนำเขIาสู$การหนุนเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการรับใชIสังคม โดยมี รศ.ดร.
วรลัญจก[ บุณยสุรัตน[ ผูIอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม$ เปWนหัวหนIาโครงการ 
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4) สรุปการเช่ือมโยงวิชาการเพ่ือทCองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 

 
ภาพท่ี 10 แนวทางการเช่ือมโยงโครงการวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน
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6. สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินโครงการซึ่งดำเนินงานในลักษณะของการประสานงานวิจัย และดำเนินการ
สังเคราะห[ภาพรวมของการดำเนินงานวิจัยในการลดความเหลื ่อมล้ำโดยใชIงานวิชาการเขIาไป
ดำเนินการ จึงไดIสรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค[ ดังน้ี 

 
1) การสนับสนุนโครงการใหCนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที ่ไดCใชCความรู Cเชิงวิชาการ

สนับสนุนชุมชนในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

 ในการนำเสนอการสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดIใชIความรูIเชิง
วิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ี จะไดIนำเสนอกระบวนการในการพัฒนา
กลไกการจัดการแผนงานในระดับต$างๆ รวมทั้งระดับแผนงานกลาง และระดับภูมิภาค และรูปแบบ
การจัดการงานวิจัยแบ$งเปWน การจัดการตIนทาง (Upstream Management) การจัดการกลางทาง 
(Midstream Management) และการจ ัดการปลายทาง (Downstream Management) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 1.1 กลไกการจัดการ 

การขับเคลื่อนแผนงานวิชาการเพื่อทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำ ไดIออกแบบกลไกการ
บริหารจัดการไวI 2 ระดับ ประกอบดIวย 

 
ภาพท่ี 11 กลไกการจัดการแผนงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 

ท่ีมา: ผูIวิจัย 
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1) ระดับแผนงานกลาง  
ในช$วงเริ่มตIนของการดำเนินงาน ไดIแสวงหานักวิจัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน

และเครือข$ายในภูมิภาค เพื่อดำเนินงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นต$อเนื่องกันไดI โดยมีนักวิจัยจาก 4 ภาค และ
จัดประชุมชี้แจง ทำความเขIาใจร$วมกัน แต$ละโครงการจึงไดIแสวงหานักวิจัยในระดับภูมิภาค รวมท้ัง
กลไกการหนุนเสริมผลงานวิชาการเพื่อทIองถิ่น โดยการถ$ายทอดกลไกการบริหารจัดการจากตIนแบบ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม$ ถ$ายทอด/ส$งต$อมายังมหาวิทยาลัยของนักวิจัยในระดับภูมิภาค โดยว$า
กลไกและบทบาทหนIาท่ีไวI ดังน้ี 

- แผนงาน: เชื่อมประสานเชิงประเด็น ประเมินและสังเคราะห[รูปธรรมการลด
ความเหลื่อมล้ำ บนฐานงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น โดยเครือข$ายนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี 
รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานใหIเปWนไปตามเปàาหมายโดยสื่อสารและทำงานร$วมกับผูIบริหารของ
นักวิจัย และเชื่อมโยงฝöายบริหารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุน
ใหIเกิดนักวิจัย/นักวิชาการรับใชIสังคม ประสานงานกับแหล$งทุนและนักวิจัยทุกส$วน 

- ทีมหนุนเสริมกระบวนและผลงานวิชาการรับใชCสังคม: ถ$ายทอดองค[ความรูI
เชิงกลไกการสนับสนุนการใหIนักวิจัย/นักวิชาการเกิดผลงานวิชาการรับใชIสังคม สนับสนุนและหนุน
เสริมใหIเกิดการนำผลงานวิจัยที่ดำเนินการอยู$พัฒนาสู$เอกสารวิชาการรับใชIสังคมโดยกระบวนการพ่ี
เล้ียงรายโครงการ 

- ชุดโครงการภาค: เชื่อมประสานนักวิจัยในระดับพ้ืนที่ ออกแบบการขับเคลื่อน
เชิงประเด็นในพื้นที่ในเกิดรูปธรรมการลดความเหลื่อมล้ำ สังเคราะห[รูปธรรมในระดับภาค/มิติ เชื่อม
ประสานกับผูIบริหารสถาบันวิจัยของแต$ละมหาวิทยาลัยในการเอ้ืออำนวยกับนักวิจัย 

- โครงการยWอย: ปฏิบัติการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เปàาหมาย รวมกับโหนด/
นักวิจัย CBR รวมท้ังการร$วมแลกเปล่ียนเรียนรูIกระบวนการดำเนินงานร$วมกัน 

2) ระดับภูมิภาค 
หลังจากการวิเคราะห[ประเด็นหลักของการดำเนินงาน CBR ในกลุ$ม CBR-Pilot จึงไดI

แสวงหานักวิจัยที่เปWนนักวิชาการในสถาบันการศึกษาและมีประสบการณ[หรือมีส$วนเกี่ยวขIองกับการ
บริหารงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น หรือการทำงานกับชุมชน รวมทั้งมีศักยภาพในการบริหารงานวิจัย ภายใตI
เวลาท่ีเปWนขIอจำกัดจึงไดIแสวงหานักวิจัยท่ีเปWนกลไกในระดับภูมิภาค  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 7 รายละเอียดชุดโครงการระดับภูมิภาค และโครงการย$อย 
ภาค/รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ นักวิจัย สถาบัน 

ภาคเหนือ การยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรดIวยงานวิชาการ
เพ่ือทIองถ่ินและลดความ
เหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ[  ธาราพิทักษ[
วงศ[ 
นางสาวประกายดาว ไครIมา 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม$   
 

N01 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ชาติพันธุ[พ้ืนท่ีสูงบIานปาง
ขอน ตำบลหIวยชมภู 
อำเภอเมืองเชียงรายเพ่ือ
ลดความเหล่ือมล้ำทาง
เศรษฐกิจกรณีการส$งเสริม
การแปรรูปผลไมIเมือง
หนาวและการท$องเท่ียว
เชิงนิเวศวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.เสถียร ฉันทะ 
ดร.สำราญ เช้ือเมืองพาน 

ผศ.สาโรจน[  ปRญญามงคล 
ดร.วรรัตน[  ขยันการ 
นายอินทฤทธ์ิ วุยยะกู$  
นายจุมพล กิตติสาร 
นายเสรี ศรีธิเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

N02 การสรIางชุมชนเขIมแข็ง
ดIวยการเกษตรแบบพ่ึงพา
ตนเองร$วมกับการเพ่ิม
มูลค$าผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือลดปRญหา
ความเหล่ือมล้ำในมิติดIาน
เศรษฐกิจ ณ ชุมชนบIาน
พระบาทส่ีรอย ตำบลสะ
ลวง อำเภอแม$ริม จังหวัด
เชียงใหม$ 

ผศ.อัตถ[ อัจฉริยมนตรี 
อ.อภิรดา พรปRณณวิชญ[ 
อ.ดร.พันธ[ลพ สินธุยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม$ 

N03 การสรIางความเสมอภาค
ทางการศึกษาจากหลักสูตร
โดยใชIทรัพยากรในชุมชน

ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ[ 
อ.จันทรา แซ$ล่ิว 
ผศ.เย่ียมลักษณ[ อุดาการณ[ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม$ 
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ภาค/รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ นักวิจัย สถาบัน 

เปWนฐานเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

N04 การจัดทำฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แลtการใชI
ประโยชน[โดยชุมชน 
หมู$บIานแม$อูคอหลวง อ.
ขุนยวม จ.แม$ฮ$องสอน 

อ.ดร.ทัตพร  คุณประดิษฐ[ 
อ.ดร.รุ$งนภา  ทากัน 
อ.อติณัฐ  จรดล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร วิทยาเขต
ตาก 

N05 การจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ลดความเหล่ือมล้ำและ
การใชIประโยชน[ในพ้ืนท่ี
ร$วมกันโดยขุมชน 
ความสัมพันธ[ของ
ประชาชน ปศุสัตว[ปล$อย
เล้ียงและชIางปöา ในเขต
พ้ืนท่ีดอยผาเมือง อำเภอ
แม$ทา จังหวัดลำพูน 

อ.ดร.อัครสิทธ์ิ บุญส$งแทI 
พระมหาไกศร โชติปRญโญ ผศ.
ดร. 
อ.จินตนา สุวรรณมณี  
พระนฤพันธ[ ญาณิสโส 
นางวันเพ็ญ พรินทรากูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม$ 
มจร.ลIานนา (ลำพูน) 

N06 การบริหารจัดการปöาชุมชน
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำใน
การใชIทรัพยากรร$วมกัน ต.
นายาง อ.สบปราบ จ.
ลำปาง 

อ.อัจฉราภรณ[  วรรณมะกอก 
อ.ดร.ชุตินิษฐ[ ปานคำ 
นายชาญ อุทธิยะ 
นายจักรพงษ[ บัวกลIา 
นายอนุชา  สถาปRตย[  
นางสาวพรรณนิภา เปWนพวก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

N07 
 

แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
ลดความเหล่ือมล้ำ ของ
หมู$บIานอมยะ – บIานขุน

ผศ.ดร.ธีรศิลป±  กันธา 
ผศ.อังคณา ตาเสนา 
อ.นิพิฐพนธ[  ≤ชา   
นายจักรพล มรดกบรรพต 
นายศุภกิจ มรดกบรรพต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม$ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร แม$สอด 
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ภาค/รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ นักวิจัย สถาบัน 

แม$เหว$ย ตำบลท$าสอง
ยาง อำเภอท$าสองยาง 
จังหวัดตาก 

นายวิษณุ วนาวีระกิจ 
นายสุชาติ วนาดิเรก 

ภาคกลาง การจัดการความหลากหลาย
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนท่ีภาคกลางดIวย
งานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน  
 

ผศ.ดร.สุวรีย[ ยอดฉิม 
ผศ.พีรชัย กุลชัย 
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา 
นางสาวพรทิพย[  เรืองปราชญ[ 
นางสาวอทิตยา  บัวศรี 
นางสาวอารยา  ยอดฉิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

C01 อาวุโสฟรีแลนซ[: การ
เสริมสรIางระบบและกลไก
การลดความเหล่ือมล้ำดIาน
เศรษฐกิจ ดIวย
กระบวนการส$งเสริมอาชีพ
อิสระของผูIสูงอายุ ตำบล
บIานปàอม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระมหาเกรียงศักด์ิ อินฺทป¥ฺ
โญ 
ดร.วสันต[ .ล่ิมรัตนภัทรกุล 
ดร.ศิรวัฒน[ ครองบุญ 
ผศ.ดร.พุทธชาด แผนสมบูรณ[ 
น.ส. ประภา คนธสังข[ 
นางอุไร หานาม 
นางสำเนียง อุทากรณ[ 
ดร.ถนัด ไชยพันธุ[ 

สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร[ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

C02 การจัดการห$วงโซ$อุปทาน
การผลิตขIาวและผัก
อินทรีย[ เพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ำโดยการมีส$วน
ร$วมของกลุ$มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย[ทุ$ง
ทองย่ังยืน อำเภออู$ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ[  นาคภิบาล 
อาจารย[ ดร.พิษณุ แกIวตะพาน 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ[ ในพระ
บรมราชูปถัมภ[ 

C03 การพัฒนาผลิตภัณฑ[ทาง
การเกษตรบนฐาน
ทรัพยากรชุมชนของ

ผศ.กัญชญานิศ  ศรีนุกู 
อ.นรากร ศรีสุข 
นางสาวศรินยา  คำพิลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร[   



 
 

51 

ภาค/รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ นักวิจัย สถาบัน 

เคร่ือข$ายวนเกษตรปöา
ตะวันออก เพ่ือลดปRญหา
ความเล่ือมล้ำของมิติดIาน
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

C04 การจัดการทางสังคมและ
การพัฒนาศักยภาพผูIสูง
วัยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ
ทางสาธารณสุขและเพ่ิม
สุขภาวะในชุมชนเคหะ
หIวยขวาง กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ 
อ.ดร.บุญศรี 

มหาวิทยาวิทยลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
 

C05 การยกระดับรายไดIและ
ความม่ันคงในการ
ดำรงชีวิตใหIกับชุมชน 
คลองตะโหนด เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก 
อ.ดร.กัลยกร วงศ[รักษ[ 
อ.ดร.จินตนา  สุขสำราญ 
นายวิมล มิระสิงห[ 
นางสาวพัทธนันท[ พัฒนศุภ
ธาดา 
อ.วารดา พุ$มผกา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม   

C06 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ำทางสังคมและ
เศรษฐกิจในชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม 
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.ภูสิทธ[ ภูคำชะโนด 
อ.วรรณี พรมดIาว 
อ.ว$าท่ีรIอยตรีหญิงเพ็ญนภา ปา
ละปéน 
ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต 
คุณอุดม ศรีมงคล 
คุณเพชรปวีณ[ ธรธันยวงศ[ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

ภาค

อีสาน 

ยกระดับการจัดการห$วง
โซ$เศรษฐกิจดIวยงาน
วิชาการเพ่ือทIองถ่ินพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต 
ดร.มาลี ศรีพรหม 
ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองท่ัว 
นางสาวปุณิกา หงส[อุดร 
นางอรอนงค[  วิจิตรสุนทร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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ภาค/รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ นักวิจัย สถาบัน 

E01 การพัฒนาระบบห$วงโซ$
เศรษฐกิจชุมชนดIวยพืช
สมุนไพรทIองถ่ิน 

นางสาวอัสฉรา นามไธสง 
ผศ.ดร.ประวิทย[ สุวรรณรงค[ 
อ.มงคล แสนสุข 

นายแสนสุรีย[ เช้ือวังคำ 
นายศักด์ิดา แสนสุพรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

E02 ก า ร พ ั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ
ชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ 
ตำบลบุ$งหวาย อำเภอวา
ร ิ น ช ำ ร า บ  จ ั ง ห ว ั ด
อุบลราชธานี 

นายสิทธิชัย ใจขาน 
ผศ.อัญญาณี อดทน 
ผศ.วันวิสา มากดี 
นางสาวสุภาณี จันทร[ศิริ 

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

E03 
 

การพัฒนาความสามารถ
ดIานการตลาดและการ
ปรับตัวของชุมชนบนฐาน
วิถีชุมชนใหม$ (New 
Normal) เพ่ือเสริมสรIาง
เศรษฐกิจฐานราก 

ผศ.ดร.อรทัย  จิตไธสง 
ดร.ยุทธนา  วงศ[โสภา 
นายแสวง  ดาปะ   

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เลย 

E04 การจัดการห$วงโซ$คุณค$า
และมูลค$าของสมุนไพรไทย
ดIวยเครือข$ายวิสาหกิจ
ชุมชนสู$การยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 

นางสาวพิริยาพร  สุวรรณ
ไตรย[ 
นางสาววัชราภรณ[  ชนะเคน 
นางอัสมาพร  พิราวุธ 

วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร 

E05 การเสริมสรIางศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจของผูI
เล้ียงควายทามในพ้ืนท่ีชุ$ม
น้ำแก$งละวIา จังหวัด
ขอนแก$น 

 

ดร.หิรัญ  แสวงแกIว 

ดร.ดิรก  สาระวดี 

ดร.พัชรินทร[  ฤชุวรารักษ[ 
นายจิตติ  กิจพงษ[ประพันธ[ 
ผศ.ดร.ธเนศ  วัฒนกูล 

ผศ.ดร.รัฐการ  บัวศรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก$น 

ภาคใตC การยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรดIวยงานวิชาการ

ดร.กฤษณะ ทองแกIว 
ดร.ปุณยวีร[ หนูประกอบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร[ธานี 
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ภาค/รหัส

โครงการ 

ช่ือโครงการ นักวิจัย สถาบัน 

เพ่ือทIองถ่ินและลดความ
เหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ีภาคใตI 

 

S01 การพัฒนาเครือข$ายการ
ท$องเท่ียวโดยชุมชนใน
อำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายไพศาล  นาคกราย 
นางสาวนงลักษณ[  ผุดเผือก     
นายอดุลย[  ดำสงค[ 
นายสมโภช  เดชเป*ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร[ธานี 

S02 การพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรูI
เครือข$ายการจัดการน้ำ
คลองดุสน ในการลด
ความเหล่ือมล้ำดIานการ
เขIาถึงทรัพยากรชุมชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

ดร.ปุณยวีร[ หนูประกอบ 
นายพงศ[เทพ แกIวเสถียร 
นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร 
นางยุพาพร ปะดุลัง 
นายอับดุลอาสีด หยีเหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร[ธานี 

 

S03 การสรIางมูลค$าเพ่ิมขIาว
ชาวนาปRตตานีดIวย
กระบวนการมีส$วนร$วมจาก
เครือข$าวชาวนาปRตตานี 

อ.ดร.วิทวัส ขุนหนู 
อ.ดร.อัศว[ศิริ ลาป*อี 
อ.ดร.บดินทร[ธร บัวรอด 
อ.ดร.อรุโณทัย เจือมณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร[ธานี 
 

S04 การพัฒนาศักยภาพ
เครือข$ายครอบครัวเพ่ือ
การจัดการศึกษาในเขต
เทศบาลสุราษฎร[ธานี 

ดร.กฤษณะ ทองแกIว 
ผศ.ดร.เสน$ห[ บุญกำเนิด 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ
ราษฎร[ธานี 

S05 การขับเคล่ือนภูมิปRญญา
ชุมชนผ$านการใชI
หลักสูตรทIองถ่ินใน
สถานศึกษาเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ำทางสังคมอย$าง
มีส$วนร$วมพ้ืนท่ีอำเภอ
เวียงสระ จังหวัด
สุราษฏร[ธานี 

อ.ดร.วชิรศักด์ิ มัชฌิมาภิโร 
อ.ฤทัยชนก ห$วงจริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราฎร[ธานี 
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แผนท่ีดำเนินโครงการ 

 
ภาพท่ี 12 แผนท่ีดำเนินโครงการวิจัยวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 
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 จากการวิเคราะห[กระบวนการนำไปสู$กลไกการดำเนิน ซ่ึงประกอบดIวย 
1. ผูIทรงคุณวุฒิและคณะท่ีปรึกษา 
2. การประสานงานกลาง 
3. การประสานงานระดับภาค 
4. โหนด CBR 
5. ผูIทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษาระดับภาค 
6. โครงการย$อย 
7. ทีมหนุนเสริมผลงานวิชาการรับใชIสังคม 
8. กลไกการแลกเปล่ียนเรียนรูIระดับประเทศ ระดับภาค ระดับโครงการ/ขIามภาค 

 
1.2 รูปแบบการบริหารแผนงานและโครงการ 

 การจัดการแผนงานวิจัยเพื่อการสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดI
ใชIความรูIเชิงวิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ี แผนงานไดIออกแบบรูปแบบ
การจัดการงานวิจัย แบ$งออกเปWนการจัดการตIนทาง (Upstream Management) การจัดการกลาง
ทาง (Midstream Management) และการจัดการปลายทาง (Downstream Management) โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

1) การจัดการตCนทาง (Upstream Management) มีกิจกรรมร$วมกันดังน้ี 
1.1 การศึกษาและกำหนดนิยามความเหลื่อมล้ำ โดยศึกษาและวิเคราะห[นิยาม ความหมาย

ของความเหลื่อมล้ำ ประเภทหรือมิติความเหลื่อมล้ำ ซึ่งไดIขIอสรุปว$าจะใชIมิติความเหลื่อมล้ำตามท่ี
แบ$งประเภทความเหลื่อมล้ำตามทัศนะของ ผาสุก พงษ[ไพจิตร (2556) อย$างไรก็ตาม เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาโจทย[วิจัย มีเงื่อนไขในการทำงานต$อเนื่องกับงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น ชุดโครงการภาค
ท้ัง 4 ภาค ซ่ึงตIองวิเคราะห[ทีมงานวิจัยโครงการย$อย ซ่ึงมีคุณลักษณะ ประกอบดIวย 

- นักวิจัยตIองมีประสบการณ[ทำงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น หรือทำงานวิจัยชุมชนมาก$อน 
หรือเปWนนักวิจัยท่ีโหนด CBR แนะนำหรือสามารถทำงานร$วมกัน 

- พื้นที่ดำเนินงานควรมีลักษณะท่ีสามารถทำงานต$อเนื่องจากงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นไดI 
หรือเปWนพ้ืนท่ีท่ีโหนด CBR สามารถเช่ือมประสานหรือแนะนำใหI 

1.2 กระบวนการพัฒนาโจทย[วิจัยในการทำงานต$อเน่ืองกับงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ิน 
 จากการถอดบทเรียนการพัฒนาโจทย[วิจัยวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน และลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 
โดยมีเงื่อนไขในการไดIมาของโจทย[ซึ่งตIองทำงานต$อเนื่องจากงาน CBR พบว$า กระบวนการพัฒนา
โจทย[วิจัยนั้น ปRจจัยสำคัญอยู$ที่การประสานงานระหว$างโครงการภาคและผูIประสานงาน (Node) 
CBR ในการเช่ือมประสานและต$องานกันในระดับพ้ืนท่ี โดยไดIดำเนินการดังน้ี 



 
 

56 

1) แผนงานฯ ประสานไปที ่ภาค และแนะนำการทำงานใหIเกิดความเขIา และจึง
ประสานกับ Node CBR สรIางความเขIาใจในการทำงานร$วมกัน 

2) ร$วมกันพิจารณาพ้ืนท่ีและประเด็นในการทำงานต$อเน่ือง 
3) วิเคราะห[โจทย[ตามหลักการของงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน 
4) ลงพื้นที่ทบทวนผลงานวิจัยจากตIนทุน CBR และวิเคราะห[สถานการณ[ตามมิติความ

เหล่ือมล้ำ รวมท้ังผูIมีส$วนเก่ียวขIอง 
5) พัฒนาขIอเสนอโครงการร$วมกัน 

 
ภาพท่ี 13 กระบวนการพัฒนาโจทย[วิจัยในการทำงานต$อเน่ืองกับงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ิน 

ท่ีมา: ผูIวิจัย 
1.3 การบริหารจัดการชุดโครงการภาคและประสานงานกับผูIบริหารสถาบันของนักวิจัย 
การบริหารจัดการชุดโครงการ โดยมีหัวหนIาโครงการชุดโครงการภาคเปWนผูIรับทุน จะออก

สัญญาใหIกับโครงการย$อยเพื่อดำเนินโครงการย$อยเพื่อตอบเปàาหมายของภาคตามประเด็นต$อเนื่อง
จากโหนด CBR-Pilot  

อย$างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินโครงการในแผนงานวิชาการเพื่อทIองถิ่น มุ$งหวังใหIเกิดการ
เสนอผลงานวิชาการรับใชIสังคม ตามเกณฑ[ ก.พ.อ. และคาดหวังการนำเสนอผลงานในการยื่นขอ
ตำแหน$งวิชาการ ดังนั้น กระบวนการสนับสนุนใหIเกิดผลงานและกระบวนการในการพิจารณาผลงาน 
ผูIบริหารในสถาบันของนักวิจัยจึงมีส$วนรับรูIในการดำเนินงานนี้ดIวย ซึ่งมีผลการดำเนินงานใน 2 
รูปแบบ คือ 
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- หัวหนIาชุดโครงการภาค เปWนผูIบริหารที่เกี่ยวขIองอยู$แลIว อาทิ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียง และภาคเหนือ 

- ประชุมหารือและแจIงแนวคิดผลงานวิชาการรับใชIสังคม ตามเกณฑ[ ก.พ.อ. กับผูIบริหาร 
อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมชี้แจIงกับผูIบริหารและนักวิจัย และภาคใตI ในการชี้แจง
ความคาดหวังกับผูIบริหารสถาบัน 

2) การจัดการกลางทาง (Midstream Management) 

หลังจากที่ชุดโครงการภาคไดIรับการสนับสนุนจากแหล$งทุนแลIว จึงไดIดำเนินการร$วมกับ
โครงการย$อยแต$ละภาคในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ โดยภาพรวมของการ
จัดการกลางทางจะประกอบดIวย 

2.1 การทบทวนและสรIางความเขIาใจงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและการลดความเหล่ือมล้ำ โดย
การจัดประชุมรายภาค และมีการเสริมแนวคิดงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นเพื่อเปWนฐานในการทำงาน รวมท้ัง
แนวทางการทำงานร$วมกับโหนด CBR ในพ้ืนท่ี (ภาพประกอบในภาคผนวกขIอ 1) 

2.2 การหนุนเสริมจากที่ปรึกษา/ผูIทรงคุณวุฒิประจำภาค และจากแผนงานกลาง ที่จะหนุน
เสริมเติมเต็มกระบวนการ โดยพิจารณาจากประสบการณ[การทำงานและกระบวนการหนุนเสริมท่ีเปWน
กัลยาณมิตร ประกอบดIวย  (ภาพประกอบในภาคผนวกขIอ 7) 

1. รศ.ดร.ประภาส ปé∂นตบแต$ง ผูIทรงคุณวุฒิดIานงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
2. ผศ.ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล ผูIทรงคุณวุฒิดIานงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี/ภาคกลาง 
3. ผศ.ดร.อินทิรา ซาร[ฮี  ผูIทรงคุณวุฒิดIานงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
4. ดร.อเนกพล เก้ือมา  ผูIทรงคุณวุฒิดIานสังคม 
5. รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ผูIทรงคุณวุฒิดIานการศึกษา/ภาคใตI 
6. ผศ.เย่ียมลักษณ[ อุดาการ ผูIทรงคุณวุฒิดIานการศึกษา 
7. รศ.จุฑาทิพย[ ภัทราวาท ผูIทรงคุณวุฒิดIานเศรษฐกิจชุมชน 
8. ดร.เดชรัตน[ สุขกำเนิด ผูIทรงคุณวุฒิดIานเศรษฐกิจ 
9. รศ.ดร.ร$วมจิตร นกเขา ผูIทรงคุณวุฒิดIานการพัฒนาการเกษตร 
10. อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร ผูIทรงคุณวุฒิดIานการจัดการทรัพยากร 
11. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ผูIทรงคุณวุฒิดIานการจัดการทรัพยากร 
12. ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ[ ผูIทรงคุณวุฒิภาคหนือ 
13. ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา ผูIทรงคุณวุฒิภาคเหนือ  
14. รศ.ดร.สุจินต[ สิมารักษ[ ผูIทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
15. ผศ.ดร.บัญชร แกIวส$อง ผูIทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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และนอกจากผูIทรงคุณวุฒิในเชิงวิชาการแลIว ยังประกอบดIวยผูIประสานงานวิจัยเพื่อทIองถ่ิน 
ซ่ึงแต$ละภูมิภาค/โครงการย$อย ไดIร$วมกันดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ีดIวย 
 2.3 การจัดประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู Iกับงาน CBR โดย รศ.ดร.กาญจนา แกIวเทพ และ
นักวิชาการที ่ดำเนินการพัฒนาตัวชี ้ว ัดความเหลื ่อมล้ำจากฐานงานวิจ ัยเพื ่อทIองถิ ่น 7 มิติ 
(ภาพประกอบในภาคผนวกขIอ 3) 
 2.4 การหนุนเสริมการผลงานวิชาการรับใชIสังคม จากโครงการการเสริมพลังเครือข$าย
วิชาการเพื่อทIองถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ี โดย รศ.ดร.วรลัญจน[ บุณยสุรัตน[ ซึ่งไดIสรIาง
ความเขIาใจในกระบวนการสรIางผลงานวิชาการรับใชIสังคมจากกรณีตัวอย$างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม$
ไดIดำเนินการอย$างเปWนระบบ จนมีผูIเสนอผลงานรับใชIสังคมและไดIรับตำแหน$งวิชาการแลIว โดยเชิญ
มาร$วมเปWนพี ่เลี ้ยงในการเตรียมผลผลิตผลงานวิชาการรับใชIสังคมดIวย แต$หนุนเสริมรายภาค 
ประกอบดIวย 

- ภาคเหนือ โดย รศ.ดร.วรลัญจน[ บุณยสุรัตน[ 
- ภาคกลาง โดย รศ.ดร.อาวรณ[ โอภาสพัฒนกิจ 
- ภาคตะวันเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท[ 
- ภาคใตI โดย ผศ.ประพัณฐ[ หลวงสุข  

 ทั้งนี้ ในกระบวนการออกแบบการหนุนเสริมเครือข$ายวิชาการเพื่อทIองถิ่น มุ$งสรIางเครือข$าย
ภาควิชาการที่มีการทำงานชุมชนพื้นที่ ซึ่งนอกจากเครือข$ายวิชาการเพื่อทIองถิ่น 23 โครงการแลIว ยัง
สรIางการรับรูIกับนักวิชาการอ่ืนท่ีสนใจดIวย 
 2.5 การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูI 
 ในระหว$างที่แต$ละชุดโครงการภาค และโครงการย$อยไดIดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไวI ซ่ึง
โครงการย$อยมีช$วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมตั ้งแต$เดือนธันวาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564 
ระยะเวลา 8 เดือน ประกอบกับสถานการณ[การแพร$ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำใหIทั้งแผนงาน ชุด
โครงการภาค และโครงการย$อยตIองปรับแผนกิจกรรมจากการดำเนินกิจกรรมแบบ Onsite เปWนแบบ 
Online แทนการลงพ้ืนท่ี โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูI ไดIดำเนินการเปWน 3 ส$วน คือ 

- การแลกเปล่ียนเรียนรูIการดำเนินงานระดับภาค 
- การแลกเปล่ียนเรียนรูIของโครงการย$อยระดับ 
- การแลกเปล่ียนเรียนรูIเชิงประเด็น 

ทั้งนี้ จากจำนวน 23 โครงการ ถึงแมIจะมีมิติความเหลื่อมล้ำเปWนตัวร$วมแลIว ในประเด็นการ
วิจัย ยังแบ$งออกเปWน 5 ประเด็น ซึ่งแบ$งกลุ$มตามลักษณะของเปàาหมายของแต$ละโครงการ และ
แนวทางการใชIความรูIเชิงวิชาการไปดำเนินการร$วมกับชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ พรIอม
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กันนี ้ได Iเช ิญผู Iทรงคุณวุฒิและที ่ปร ึกษาเขIาร $วมแลกเปลี ่ยนการดำเนินงาน และหนุนเสริม
กระบวนการวิจัย การทำผลงานวิชาการรับใชIสังคม ไปพรIอมกันไดI ซ่ึงประกอบดIวย 

 
ตารางท่ี 8 โครงการแบ$งเชิงประเด็นตามความรูIเชิงวิชาการ 

ประเด็น/โครงการ ผูCทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาการเกษตร 

- เครือข$ายขIาวหักปRตตานี (ดร.วิทวัส มรภ.สุราษฯ) 
- เกษตรพ่ึงตนเองพระบาทส่ีรอย เชียงใหม$ (ผศ.อัตต[ มรภ.เชียงใหม$) 
- สมุนไพร บIานหนองบัว สกลนคร (อัจฉรา มรภ.สกลฯ) 
- ควายทาม ขอนแก$น (ดร.หิรัญ ม.ขอนแก$น) 
- ปศุสัตว[ ลำพูน (ดร.อัครสิทธ์ิ มรภ.เชียงใหม$) 

รศ.ดร.ร$วมจิตร 
 
 
 
 
ผศ.ดร.จีรวรรณ 

การศึกษา 

- ศูนย[ภูมินิเวศวิทยาเวียงสระ สุราษฯ (ดร.วชิรศักด์ิ มรภ.สุราษฯ) 
- หลักสูตรกองแหะ เชียงใหม$ (ผศ.ดร.ชไมมน มรภ.เชียงใหม$) 
- เครือข$ายพ$อแม$สุราษฯ (ดร.กฤษณะ มรภ.สุราษฯ) 

ผศ.เย่ียมลักษณ[ 
รศ.ดร.วรรณดี 
 

สังคมและผูCสูงอายุ 

- ผูIสูงอายุ ต.โชคชัย มุกดาหาร (อ.พิริยาพร ววช.มุกดาหาร) 
- อาวุโสฟรีแลนด[ อยุธยา (พระมหาเกรียงศักด์ิ มจร.) 
- ชุมชนเคหะหIวยขวIาง กทม. (ผศ.ดร.มัณฑนาวดี มรภ.สวนสุนันทา) 
- กลุ$มอาชีพประชาระบือธรรม กทม. (ผศ.ดร.ภูสิทธิ มรภ.สวนสุนันทา) 

รศ.ดร.วรรณดี 
ผศ.ดร.อินทิรา 
 

เศรษฐกิจชุมชน 

- สมุนไพรวนเกษตรตะวันออก ฉะเชิงเทรา (ผศ.กัญชญานิศ มรภ.ราช
นครินทร[) 

- กลุ$มส$งเสริมเกษตรอินทรีย[ สุพรรณี (ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ[ มรภ.วไลฯ) 
- การยกระดับชุมชนฯ เขตมีนบุรี กทม. (ศ.ดร.พรรณี มรภ.จันทรเกษม) 
- พ้ืนท่ีสาธารณะ อุบลฯ (อ.สิทธิชัย ม.อุบลฯ) 
- วิสาหกิจฝàาย เลย (ดร.มณีรัตน[ สุตันต้ังใจ มรภ.เลย) 
- ผลิตภัณฑ[บIานขอน เชียงราย (ดร.เสถียร มรภ.เชียงราย) 
- การท$องเท่ียว อ.ชะอวด (ผศ.ไพศาล มรภ.มรภ.สุราษฯ) 

รศ.จุฑาทิพย[ 
ผศ.ดร.อินทิรา 
 

การจัดการทรัพยากร 

- เครือข$ายจัดการน้ำคลองดุสน สตูล (ดร.ปุณยวรีย[ มรภ.สุราษฯ) 
ดร.สิทธิณัฐ 
ผศ.ดร.จีรวรรณ 
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ประเด็น/โครงการ ผูCทรงคุณวุฒิ 

- แม$อูคอหลวง แม$ฮ$องสอน (ดร.ทัตพร มรภ.เชียงใหม$) 
- การจัดการปöาชุมชน ต.นายอง จ.ลำปาง (อ.อัจฉราภรณ[ มรภ.ลำปาง) 
- พ้ืนท่ีทำกิน ท$าสองยาง (ผศ.ดร.ธีรศิลป± มรภ.กพ ตาก) 

 

3) การจัดการปลายทาง (Downstream Management) 

หลังจากที่แต$ละโครงการไดIดำเนินการในแต$ละช$วง จึงไดIมีการเตรียมรายงานความกIาวหนIา
และรายงานฉบับสมบูรณ[ รวมทั้งความคาดหวังจากโครงการย$อย คือ การมีเอกสารวิชาการรับใชI
สังคมรายโครงการ ดังนั ้นกระบวนการจัดการปลายทางจึงไดIสอดระหว$างดำเนินการกลางทาง 
ประกอบดIวย 

3.1 การจัดเตรียมรายงานความกIาวหนIา และการนำเสนอรายงานกIาวหนIา โดยการ
ซักซIอมทำความเขIาใจรูปแบบวิธีการนำเสนอร$วมกัน ซึ่งรวมถึงการเตรียมรายงานและเตรียมนำเสนอ
รายงานความกIาวหนIาดIวย 

3.2 การจัดเตรียมการเขียนและส$งผลงานตีพิมพ[ในวารสารวิชาการ (ยังไม$ไดIดำเนินการ) 
รวมท้ังการจัดเตรียมเอกสารวิชาการรับใชIสังคม 

3.3 การจัดทำเอกสารขIอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินงานต$อเน่ืองในพ้ืนท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 14 รูปแบบการจัดการเพ่ือการสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีไดIใชI

ความรูIเชิงวิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 
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1.3 การวิเคราะหKจุดเดWนของการดำเนินงานแตWละภาค 

 จากการดำเนินงานร$วมกับ 4 ชุดโครงการ จึงไดIวิเคราะห[เชิงการเรียนรูIโดยใชIหลักการของ
งานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน ฐานงาน CBR มาวิเคราะห[จุดเด$นของแต$ละภาค ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 9 การวิเคราะห[จุดเด$นของการดำเนินงานแต$ละภาค 

ประเด็น

วิเคราะหK 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง ใตC 

1.โจทย[ต$อเน่ือง
จากงานวิจัยเพ่ือ
ทIองถ่ิน และ
ทำงานร$วมกัน 

ร$วมคิดและร$วม
ทำต้ังแต$พัฒนา
โจทย[ 
 

ร$วมคิด ออกแบบ 
วางแผนการ
ดำเนินการ 
ควบคู$กับโหนด 
CBR 
 

โจทย[ต$อเน่ือง ใชI
หลักการแนวคิด
งาน CBR ในการ
ออกแบบและ
ดำเนินการ 

ร$วมคิด วิเคราะห[ 
และทำงาน
ร$วมกันในพ้ืนท่ี 
 

2.วิเคราะห[ Gap 
เพ่ือเสริมงานเชิง
วิชาการ 

ต$อยอดเชิง
วิชาการในดIาน
ขIอมูลเพ่ือ
ยกระดับผลการ
ดำเนินงาน 

ต$อยอดจากโจทย[ 
CBR และ
ออกแบบ
กระบวนการเชิง
วิชาการ 
 

วิเคราะห[และ
ออกแบบเชิง
วิชาการและใชI
งานวิชาการใน
การดำเนินงาน 
 

วิเคราะห[และ
ดำเนินการเชิง
วิชาการสู$
นโยบายในพ้ืนท่ี 
 

3.มี Functional 
Unit ระดับ
จังหวัดร$วม
ทำงาน ในเชิง 
Policy 

ร$วมกับหน$วยงาน
ทุกโครงการ 
 

ร$วมกับหน$วยงาน
ทุกโครงการ 
 

ร$วมกับหน$วยงาน
ทุกโครงการ 
 

ร$วมกับหน$วยงาน
ทุกโครงการ 
 

4.มีเครือข$าย
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
พ้ืนท่ีร$วม
ขับเคล่ือน 

เครือข$ายวิชาการ
ในพ้ืนท่ีและ
ระดับภาค 
 

เครือข$ายวิชาการ
ในพ้ืนท่ีและ
ระดับภาค 
 

เครือข$ายวิชาการ
ในพ้ืนท่ีและ
ระดับภาค 
 

เครือข$ายวิชาการ
ในพ้ืนท่ีและ
ระดับภาค 
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ประเด็น

วิเคราะหK 

เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง ใตC 

5.ปฏิบัติการ
สรIางความเปWน
ธรรมเชิงพ้ืนท่ี 

มีขIอมูลในการ
วิเคราะห[เพ่ือ
ออกแบบการ
ปฏิบัติการฯ 
 

มีขIอมูล และ
แนวทางการ
ปฏิบัติการฯ 
 

มีขIอมูลในการ
วิเคราะห[เพ่ือ
ออกแบบการ
ปฏิบัติการฯ 

มีขIอมูลในการ
วิเคราะห[เพ่ือ
ออกแบบการ
ปฏิบัติการฯ 
 

จุดเด$น/น$าสนใจ การพัฒนาโจทย[
ท่ีมีความต$อเน่ือง
กับ CBR และ
ดำเนินการเชิง
วิชาการ 
 

การพัฒนาโจทย[
ท่ีมีความต$อเน่ือง 
ใชIเคร่ืองมือคู$
ขนาดกับโหนด 
CBR Pilot 
 

ความหลากหลาย
ของโจทย[ และ
การปรับใชI
หลักการ CBR 
มาออกแบบการ
ดำเนินงาน 

การพัฒนาโจทย[
ท่ีมีความต$อเน่ือง
กับ CBR และ
ดำเนินการเชิง
วิชาการ 
 

 
 นอกจากทั้ง 4 ชุดโครงการภาคแลIว โครงการหนุนเสริมผลงาน ยังไดIออกแบบการหนุนเสริม 
สรIางการรับรูIกับผูIบริหารสถาบันฯ และสาธารณะ ร$วมแลกเปลี่ยนเรียนรูIกับทีมโครงการ รวมทั้งการ
หนุนเสริมวิชาการในประเด็นท่ีทึมหนุนเสริมเติมเต็มดIานเน้ือหาดIวย 
 

1.4 การบริหารชุดโครงการระดับภาคและโครงการยWอย 

สำหรับการบริหารจัดการชุดโครงการระดับภาค ทั้ง 4 ภาค ซึ่งออกแบบใหIเปWนหน$วยบริหาร
ย$อยในระดับภูมิภาค ในการเอ้ืออำนวยการดำเนินงานของโครงการย$อย มีบทบาทในการ 

- บริหารจัดการโครงการตามมิติความเหล่ือมล้ำ โดยทำงานต$อเน่ืองกับงาน CBR 
- ออกแบบการพัฒนาการเรียนรูIระดับภูมิภาค 
- ดำเนินงานร$วมกับโครงการย$อย 
ท้ังน้ี จึงไดIแบ$งแนวทางการบริหารจัดการออกเปWน 3 ระดับ ไดIแก$ 

1. Research Manager 
2. Program Manager 
3. Project Manager 
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ภาพท่ี 15 การบริหารจัดการแผนงานแต$ละระดับ 
ท่ีมา: ผูIวิจัย 

 
 จากการถอดบทเรียนการบริหารจัดการแผนงาน 3 ระดับ คือ Research Manager, 
Program Manager, Project Manager ซึ่งออกแบบการดำเนินงานที่เอื้อต$อการทำงานและทำงาน
เชื่อมโยงกัน นำไปสู$เปàาหมาของการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการหนุนเสริมเชิงผลงานวิจัยในแผนงานน้ี
ดIวย  

1.5 การปรับเปล่ียนเชิงระบบและกระบวนการทCองถ่ินอันเน่ืองจากสถานการณKโควิด-19 

จากการดำเนินงานเปWนช$วยการแพร$ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต$เริ่มโครงการ โดยการ
ออกแบบกิจกรรมมีความคาดหวังว$าสถานการณ[จะดีขึ้น จึงมีการดำเนินงานทั้งเปWน Online และ 
Onsite ซ่ึงเกิดการปรับเปล่ียนเชิงระบบและกระบวนการมีส$วนร$วม 3 ส$วน ไดIแก$ 

1. นักวิจัยภาควิชาการ  
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานจากการลงพื้นที่บ$อยครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ปรับเปลี่ยน

เปWนบางครั้ง (2 เดือนครั้ง) และติดตามสถานการณ[ รวมทั้งการประสานงานกับชุมชนก$อนลงพื้นท่ี 
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารโดยใชIอุปกรณ[สื่อสารมากขึ้น เกิดการเรียนรูIร$วมกันรูปแบบ
การสื่อสารใหม$ นอกจากการสื่อสารกับชุมชนแลIว การสื่อกับนักวิจัยดIวยกันก็มีการปรับเปลี่ยนไปเปWน
การสื่อสาร Online ดIวย อย$างไรก็ตาม ถือแมIจะเปWนการประหยัดทรัพยากร แต$ประสิทธิภาพในการ
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แลกเปลี่ยนขIอมูลและประสิทธิภาพในการทำงานนIอยลง เกิดเปWนความสัมพันธ[ผ$านระบบการสื่อสาร
อีกรูปแบบหน่ึง  

2. นักวิจัยชุมชน 
เกิดการเรียนรูIในการปรับตัวเพื่อการสื่อสารในกระบวนการทำงานวิจัยมากขึ้น อย$างไรก็

ตามการไดIมาขึ ้นขIอมูลชุมชนจะตIองมีการทวนซ้ำในการประชุมรอบต$อไปทุกครั ้ง เนื ่องจาก
ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง อย$างไรก็ตาม ชุมชนยังใหIความร$วมมือดIวยดี เน่ืองจากกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีดำเนินงานน้ันมีผลกระทบต$อชุมชนโดยตรง  

3. กระบวนการมีส$วนร$วม 
ถึงแมIสถานการณ[และกระบวนการสื ่อสารมีการปรับเปลี ่ยนตามสถานการณ[ แต$

ประสิทธิภาพของกระบวนการมีส$วนร$วมยังคงความร$วมมือของการทำงานจากภาควิชาการ และ
ชุมชนไดIอย$างดี เนื่องจากมีการสื่อสารที่เปWนทางการและไม$เปWนทางการ ดังนั้นขIอมูลที่เปWนประโยชน[
ต$อการวิเคราะห[และนำไปสู$การพัฒนาตามกระบวนการวิจัยจึงดำเนินการไปไดIเปWนอย$างดี 
 

2) การประเมินผลการดำเนินงานและสังเคราะหKผลจากกระบวนการพัฒนานักวิชาการ

เพ่ือทCองถ่ินและโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทCองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

จากกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานวิชาการเพื่อทIองถิ่น ไดIเสนอหลักการในการ
ทำงานและพัฒนาโครงการวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน 5 ขIอ ประกอบดIวย 

1. โจทย[ต$อเน่ืองจาก CBR และทำงานร$วมกันในพ้ืนท่ี  
2. วิเคราะห[ Gap เพ่ือเสริมงานเชิงวิชาการ 
3. มี Function Unit เพ่ือขับเคล่ือน Policy 
4. มีเครือข$ายวิชาการมหาวิทยาลัยพ้ืนท่ีร$วมขับเคล่ือน  
5. ปฏิบัติการสรIางความเปWนธรรมเชิงพ้ืนท่ี และถอดบทเรียนเปWนผลงานวิชาการ 

รวมท้ัง การสังเคราะห[มิติความเหล่ือมล้ำในสังคมไทย 4 มิติ ประกอบดIวย 
1. มิติเศรษฐกิจ คือ ความแตกต$างของรายไดIของบุคคล หรือกลุ$ม รวมทั้งโอกาสในการ

เขIาถึงแหล$งทุน แหล$งการส$งออกสินคIาหรือผลิตภัณฑ[ รวมทั ้งโอกาสในการพัฒนาสินคIาหรือ
ผลิตภัณฑ[ ท่ีนำไปสู$ความม่ันคงของชีวิต 

2. มิติสังคม สิทธิและสวัสดิการ คือ ความแตกต$างของโอกาสในการเขIาถึงสวัสดิการ หรือ
บริการของรัฐ การแสดงความคิดเห็นตามสิทธิ รวมทั้งการมีส$วนร$วมในการพัฒนาในพื้นที ่ที ่มี
ผลกระทบต$อการดำรงชีวิต และความเท$าเทียมกันทางสังคมที่นำไปสู$การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึง
ดIานวัฒนธรรม และความแตกต$างของพ้ืนท่ี 
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3. มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลIอม คือ โอกาสในการเขIาถึงทรัพยากร การใชI
ประโยชน[จากทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรอย$างสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ[ ฟß®นฟู ดูแล และ
แกIไขปRญหาดIานทรัพยากร 

4. มิติการความรูIและการศึกษา คือ โอกาสในการเขIาถึง การรับรูIและการใชIขIอมูลความรูI 
การเขIาถึงการศึกษาและความเสมอภาคในการจัดการศึกษาท่ีมีความแตกต$างกัน 
 

จึงไดIนำหลักการเบ้ืองตIนนี้ มาเปWนแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการเพ่ือ
ทIองถิ่น อย$างไรก็ตาม ในการประเมินผลการดำเนินงานและสังเคราะห[ผลจากกระบวนการพัฒนา
นักวิชาการเพื่อทIองถิ่นและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ จะไดI
นำเสนอประเด็น ไดIแก$  

1) การทำงานต$อเนื่องกับงาน CBR 2) สถานการณ[ความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ี 3) การวิเคราะห[
และการเสริมงานวิชาการ 4) การทำงานร$วมกับหน$วยงานและเครือข$ายมหาวิทยาลัย 5) กระบวนการ
ในการลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี และผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 การทำงานตWอเน่ืองกับงาน CBR  

จากหลักการในการทำงานและพัฒนาโครงการวิชาการเพื่อทIองถิ่น และโจทย[ที่ไดIรับจาก
สำนักงานการวิจัยแห$งชาติ (วช.) นำมาซึ่งการกำหนดหลักการในการเริ่มงานวิชาการเพื่อทIองถิ่นใน
การทำงานต$อเนื่องกับงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น (CBR) ซึ่งเปWนฐานการกำหนดประเด็นการวิจัยของแต$ละ
ภาค อย$างไรก็ตาม ในการพัฒนาโจทย[วิจัยร$วมกันแลIวจะตIองทำงานร$วมกันดIวย ลักษณะของการ
ทำงานร$วมกันระหว$างผูIประสานงานโหนด CBR กับนักวิชาการเพื่อทIองถิ่น มีลักษณะการทำงาน 2 
รูปแบบ คือ  

- เปWนท่ีปรึกษาแนะนำพ้ืนท่ี แนะนำทีมวิจัยชุมชน และส$งต$อโจทย[วิจัย 
- ทำงานในพ้ืนท่ีร$วมกัน และร$วมดำเนินการวิจัย 
ซึ่งแต$ชุดโครงการภาคและโครงการย$อย ไดIประสานงานและทำงานร$วมกับโหนด CBR แยก

เปWนรายภาค ดังน้ี 
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ตารางท่ี 10 การทำงานร$วมวิชาการเพ่ือทIองถ่ินกับโหนด CBR 
ภาค ผูCประสานงานวิจัยเพ่ือทCองถ่ิน 

เหนือ - รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดเชียงใหม$ 
- คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดลำพูน 
- คุณชาญ อุทธิยะ พ่ีเล้ียงงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดลำปาง 

กลาง - ผศ.พีรชัย กุลชัย ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ิน สจร. 
- คุณสันติ จิยะพันธ[ ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

- ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองท่ัว ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินชุดนักวิชาการ
จังหวัดอุบลราชธานี 

- นางสาวปุณิกา หงษ[อุดร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาทIองถ่ินอีสาน 
- นางอรอนงค[ วิจิตรสุนทร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาทIองถ่ินอีสาน 
- นายรุ$งวิชิต คำงาม ศูนย[ประสานงานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ 

ใตI - คุณสุกัญญา สุขสุพันธ[ ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดปRตตานี 
- คุณสมพงษ[ หลีเคราะห[ ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดสตูล 
- อ.ดร.ขนิษฐา หอมตะโก ศูนย[ประสานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินจังหวัดสุราษฎร[ธานี 

 
 จากการถอดบทเรียนการทำงานร$วมกัน มีรูปแบบการทำงานต$อเนื่อง ซึ่งเปWนการทำงาน
ต$อเน่ืองจากงาน CBR โดยภายวิชาการ มีรูปแบบ ดังน้ี 
 

แบบท่ี 1 การต$อเน่ืองงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินเดิม  
โดยหลังจากที่หัวหนIาชุดโครงการภาค ทราบถึงหลักการของงานวิชาการเพื่อทIองถิ่นใน

การทำงานต$อเนื่องกับงาน CBR ในแต$ละพื้นที่ จึงไดIประสานกับผูIประสานงาน CBR เพื่อสัมภาษณ[
ขIอมูลการทำงานบนฐานประเด็นของแต$ละภาค ซึ่งผูIประสานงาน CBR จึงไดIส$งต$อโจทย[ พื้นที่วิจัย 
และแกนนำชุมชนใหIกับนักวิชาการเพื่อสัมภาษณ[และลงพื้นที่พัฒนาโจทย[วิจัย ซึ่งพบว$าเปWนการ
ทำงานต$อเน่ืองจากงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินเดิม อาทิ 

- กรณีของเครือข$ายการท$องเท่ียวโดยชุมชน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- กรณีของชุมชนบIานแม$อูคอหลวง ตำบลแม$อูคอหลวง อำเภอขุนยวม จังหวัด

แม$ฮ$องสอน 
- กรณีของชุมชนดอยผาเมือง อำเภอแม$ทา จังหวัดลำพูน 
- กรณีของเครือข$ายการท$องเท่ียวโดยชุมชน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- กรณีของตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
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- กรณีของตำบลบIานสIอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร[ธานี 
แบบท่ี 2 ทำร$วมในพ้ืนท่ีใกลIเคียง โดยนักวิจัย CBR 
ในกรณีของการประสานกับผูIประสานงาน CBR ที่มีการส$งต$อโจทย[วิจัยที่วิเคราะห[

ร$วมกับนักวิชาการแลIวว$าควรมีการต$อยอดขยายผลดIวยกระบวนการวิจัยเพื่อทIองถิ่น โดยทำงาน
ร$วมกับผูIประสานงาน CBR อย$างใกลIชิด เพื่อยกระดับการแกIไขปRญหาโดยภาควิชาการ และมีการลง
พ้ืนท่ีสัมภาษณ[และวิเคราะห[โจทย[วิจัยร$วมกัน อาทิ 

- กรณีของวิสาหกิจชุมชนกลุ$มส$งเสริมเกษตรอินทรีย[ อำเภออู$ทอง จังหวัดสุพรรณีบุรี 
- กรณีของชุมชนบIานหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเต$างอย จังหวัดสกลนคร 
- กรณีของชุมชนบุ$งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
- กรณีกลุ$มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย[เกษตรย่ังยืน บIานศรีเจริญ ตำบลวังไสย[ อำเภอภู

หลวง จังหวัดเลย 
- กลุ$มผูIเล้ียงควายในพ้ืนท่ีชุ$มน้ำแก$งละวIา จังหวัดขอนแก$น 
- กรณีของชาวนาบIานทาด$าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปRตตานี 
- กรณีกลุ$มผูIสูงอายุตำบลบIานปàอม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

2.2 สถานการณKความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี  

จากการดำเนินงานของ 4 ชุดโครงการภาค และ 23 โครงการย$อย ซึ่งในช$วงแรก จากการท่ี
นักวิจัยและโหนด CBR ไดIร$วมกันวิเคราะห[และพัฒนาโจทย[วิจัยจากการระดมความคิดเห็นของและ
ภาค และใหIมิติความเหลื่อมล้ำของ ผาสุก พงษ[ไพจิตร (2558) เปWนแนวทางเพื่อการวิเคราะห[และ
ออกแบบการวิจัยในการคลี่คลายสถานการณ[ความเหลื่อมล้ำ ประกอบกับฐานงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นใน
แต$ละภูมิภาค จึงเกิดเปWนประเด็นวิจัยของงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินระดับภาค ไดIแก$  
 
ตารางท่ี 11 ความเหล่ือมล้ำมิติหลักและมิติรองรายภาค 

ภาค มิติหลัก มิติรอง 

ภาคเหนือ ทรัพยากรและส่ิงแวดลIอม เศรษฐกิจ 

ภาคกลาง สังคม สิทธิและสวัสดิการ เศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจ สังคม สิทธิและสวัสดิการ 
ภาคใตI ความรูIและการศึกษา เศรษฐกิจ 

 
 จากมิติหลักและมิติรอง ของมิติความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย และการวิเคราะห[และพัฒนา
โจทย[วิจัยวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน จึงไดIประมวลสถานการณ[ของพ้ืนท่ีแบ$งตามมิติดังน้ี 
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 มิติเศรษฐกิจ  
- กรณีของวิสาหกิจชุมชนกลุ$มส$งเสริมเกษตรอินทรีย[ อำเภออู$ทอง จังหวัดสุพรรณีบุรี เปWน

กลุ$มท่ีร$วมตัวกันของเกษตรกรเพ่ือการส$งเสริมเกษตรอินทรีย[ ซ่ึงมีผลิตภัณฑ[ขIาวอินทรีย[เปWนผลิตภัณฑ[
ของกลุ$ม แต$เนื ่องจากมีสมาชิกมากขึ้นทำใหIผลผลิตมากกว$าความตIองการของตลาด จึงมีความ
ตIองการจะพัฒนาผลิตภัณฑ[ใหม$ เพ่ือสรIางโอกาสในการเพ่ิมรายไดIใหIแก$สมาชิกในกลุ$ม 

- กรณีของกลุ$มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรปöาตะวันตก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปWนกลุ$มที่ตั้งในพื้นที่ปöาวนเกษตร มีปราชญ[ชุมชนและภูมิปRญญาสมุนไพร มีแหล$งวัตถุดิบสมุนไพรท่ี
อุดมสมบูรณ[และเครือข$ายการผลิต อย$างไรก็ตามถึงแมIสมุนไพรจะสามารถจำหน$ายไดIแต$ยังขาดการ
ยอมรับและเชื่อมั่นในสรรพคุณของผลิตภัณฑ[ ส$งผลต$อการตลาด หากสามารถเขIาถึงการวิเคราะห[
และพัฒนาผลิตภัณฑ[ใหIมีความเชื่อมั่นและการขยายการตลาดจะเปWนการเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ[เพ่ือส$งเสริมการตลาดและนำไปสู$ความม่ันคงของชีวิตไดI 

- กรณีของชุมชนบIานหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเต$างอย จังหวัดสกลนคร เปWนชุมชน
ที่มีศักยภาพในการปลูกพืชสมุนไพรจำนวนมาก ทั้งที่ปลูกเองและมีตามแหล$งธรรมชาติ ถึงแมIจังหวัด
สกลนครจะมีนโยบายและทิศทางสรIางเลือกใหIเกษตรดIวยการปลูกพืชสมุนไพร ชุมชนไม$ไดIอยู$ในพื้นท่ี
เปàาหมายในการส$งเสริมจากภาครัฐ และมีภูมิปRญญาในการใชIสมุนไพรและเกษตรหันมาปลูกเพื่อใหI
ไดIผลผลิตจำนวนมากส$งผลใหIผลผลิตทางการเกษตรเกินความตIองการของทIองตลาด ทำใหIราคา
ตกต่ำและตIนทุนสูงมากขึ้น ส$งผลต$อระบบเศรษฐกิจในชุมชน ขาดโอกาสในการพัฒนาพืชสมุนไพร 
ท้ังๆ ท่ีชุมชนมีทรัพยากรและภูมิปRญญาดIานพืชสมุนไพร 

- กรณีของชุมชนบุ$งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู$ในพื้นที่กึ่งเมือง 
มีการผลิตสินคIาจากชุมชน ส$งใหIพ$อคIาคนกลาง ยังไม$มีการรวมกลุ$มอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
สินคIาจากชุมชน อย$างไรก็ตามในพื้นที่มีพ้ืนที่สาธารณะที่พรIอมจะเปWนแหล$งกระจายสินคIาหรือการใชI
ประโยชน[เพื ่อเปWนช$องทางกลางของชุมชน สรIางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดIวยการ
สนับสนุนอย$างเปWนทางการจาก อปท. ซ่ึงเปWนการสรIางอำนาจต$อรองเชิงนโยบายในพ้ืนท่ี 

- กรณีกลุ$มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย[เกษตรยั่งยืน บIานศรีเจริญ ตำบลวังไสย[ อำเภอภู
หลวง จังหวัดเลย ดIวยพื้นที่ชุมชนมีการปลูกฝàายจำนวนมากนำไปสู$วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับฝàายแต$กำลัง
เลื่อนหายไปจากชุมชน ทั้งน้ี กลุ$มจึงขาดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ[ชุมชน โดยแกนนำชุมชนมี
ความมุ$งหวังจะฟß®นฟูวิถีการทำฝàายโดยจะดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจเพ่ือสังคม  

- กรณีของกลุ$มผูIสูงอายุ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสรIอย จังหวัดมุกดาหาร ดIวยนโยบาย
เมืองสมุนไพรของจังหวัดมุ$งพัฒนาพื้นที่และผลิตภัณฑ[จากสมุนไพรที่ไดIมาตรฐานซึ่งมีจำนวนนIอย 
ดังนั้นกลุ$มผูIสูงอายุซึ่งมีพื้นที่และภูมิปRญญาในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ[จากสมุนไพร หากไดIรับ
การพัฒนาอย$างถูกตIองตามหลักวิชาการจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ[จากสมุนไพรที่ไดIมาตรฐาน และ
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สามารถนำมาสรIางโอกาสในการเพิ่มรายไดIและการออมเงินในกลุ$มผูIสูงอายุในพื้นที่ เปWนการสรIาง
โอกาสในการรวมกลุ$มและพัฒนาผลิตภัณฑ[เพ่ือสรIางความม่ันคงของชีวิตไดI 

- กลุ$มผูIเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ$มน้ำแก$งละวIา จังหวัดขอนแก$น จากพื้นที่แหล$งชุ$มน้ำและการ
ทำการเกษตรเลี้ยงความทาม ทำนาปรังและไร$อIอย บนสถานะพื้นที่สาธารณะสู$การแย$งชิงทรัพยากร
และค$านิยมของกลุ$มเลี้ยงควายว$าตIอยต่ำทางอาชีพ จึงเกิดการรวมกลุ$มกันเปWนเครือข$ายชาวบIาน
อนุรักษ[และฟß®นฟูแก$งละวIาเพ่ือรวมกันอนุรักษ[การเล้ียงควายและการเพ่ิมรายไดIจากผลผลิตจากควาย  

-  กรณีของเครือข$ายการท$องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบดIวยแหล$งท$องเที่ยว 4 พื้นที่ ซึ่งเปWนที่นิยมเที่ยวกันในกลุ$มรักวิถีชีวิตธรรมชาติ โดยแต$ละ
พื้นที่มีการบริหารจัดการที่แตกต$างกัน ร$วมทั้งความรูIเรื่องการบริหารจัดการกลุ$ม จึงเกิดความไม$เท$า
เทียมกันในการจัดสรรผลตอบแทนของสมาชิกในกลุ$ม 

- กรณีของชาวนาบIานทาด$าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปRตตานี เปWนการ
รวมตัวของเกษตรกรชาวนาในการผลิตขIาวนาแปลงใหญ$ดอนรักเพื่อจำหน$ายเปWนส$วนมาก และเหลือ
ขIาวไวIบริโภคเฉลี่ยครัวเรือนละ 23 กิโลกรัมต$อป* ทั้งนี้กระบวนการสีขIาวทำใหIเกิดขIาวหักไม$สามารถ
จำหน$ายไดI 2.5-4 กก.ต$อขIาว 20 กก.ทำใหIเสียโอกาสจากผลผลิตรIอยละ 20 ซึ่งนำไปเปWนอาหารสัตว[
ไดI อย$างไรก็หากมีการเพิ่มมูลค$าจากขIาวหัก จะเปWนการสรIางโอกาสในการเพิ่มรายไดIใหIกับเกษตรกร
ไดI 
 มิติสังคม สิทธิและสวัสดิการ 

- กรณีกลุ$มผูIสูงอายุตำบลบIานปàอม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ต้ังอยู$ใกลI
แหล$งท$องเที่ยว และมีการรวมกลุ$มกันของขIาราชการที่เกษียณอายุแลIว แต$พบว$ามีผูIสูงอายุจำนวน
มากที่อยู$บIาน ติดบIาน และไม$มีสวัสดิการและรายไดI ไม$ไดIรับการดูแลจากภาครัฐเท$าที่ควรจึงมีความ
พยายามในการสรIางงานสรIางอาชีพโดยใชIภูมิปRญญาทIองถ่ินเพ่ือสรIางโอกาสในการรายไดIและคุณภาพ
ชีวิต 

- กรณีกลุ$มผูIสูงอายุเคหะชุมชนหIวยขวIาง กรุงเทพฯ ชุมชนกลางเมืองท่ีมีผูIสูงอายุท่ียังไม$ไดI
รับการดูแลจากภาครัฐ ทั้งๆ ที่อยู$ในพื้นที่เมือง ขาดโอกาสในการเขIาถึงระบบสาธารณสุข/สุขภาพท่ี
ต$อเน่ือง 

- กรณีของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เปWนชุมชนมุสลิม แถบชายเมือง มี
พื้นท่ีอยู$ริมคลองใกลIถนนสายหลัก คนในชุมชนส$วนใหญ$ไดIรับการศึกษาระดับ ปวส. เนื่องจากมี
ครอบครัวก$อน ส$งผลต$อการประกอบอาชีพ ทำใหIชุมชนโดยรวมอยู$ในสถานะยากจนและขาดความรูI 
แกนนำชุมชนจึงมีความตIองการในการรวมกลุ$มหารายไดIและลดรายจ$าย รวมทั้งการสรIางสวัสดิการ
ของชุมชนเพ่ือความม่ันคงของชีวิต 
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- กรณีของชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ถึงแมIจะชุมชนกลางเมืองหลวง 
แต$ก็ยังไดIรับการดูแลจากภาครัฐไม$ทั่วถึง อย$างไรก็ตามยังมีกลุ$มอาชีพนวดแผนไทยและทำผลิตภัณฑ[
สมุนไพร ที่สามารถทำใหIคนในชุมชนมารวมกลุ$มกันไดI แต$ยังขาดกระบวนการมีส$วนร$วมและการ
พัฒนาศักยภาพใหIมีความต$อเน่ืองไดI จึงขาดโอกาสท้ังการสรIางรายไดI การรับบริการจากรัฐ และการมี
ส$วนร$วมของชุมชน 
 มิติทรัพยากรและส่ิงแวดล;อม 

- กรณีของบIานปางขอน ตำบลหIวยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชุมชนของกลุ$มชาติ
พันธุ[อาข$า ที่มีสถานะยากจน มีรายไดIจากภาคการเกษตรเนื่องจากอยู$ในพื้นที่ของโครงการหลวง 
อย$างไรก็ตาม เนื่องจากมีฐานรายไดIจากการเกษตร และมีฐานทรัพยากรที่ไดIผลผลิตเหมือนกัน ทำใหI
อำนาจต$อรองราคามีนIอย ในขณะที่ทุกส$วนใชIทรัพยากรร$วมกันส$งผลใหIเกิดปRญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ การใชIและเขIาถึงทรัพยากรไม$เท$าเทียมกัน ส$งผลกระทบถึงเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

- กรณีของชุมชนบIานพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม$ริม จังหวัดเชียงใหม$ เปWน
ชุมชนเกษตรกรรมที่เริ่มมีความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการใชIทรัพยากรจำนวน
มากทั้งจากคนในชุมชนและนอกชุมชน การใชIสารเคมีเพื่อการผลิตทางการเกษตร เกิดปRญหาสุขภาพ 
ส$งผลกระทบต$อเศรษฐกิจในวงกวIาง จำเปWนตIองออกแบบการจัดการใชIทรัพยากรร$วมกันอย$าง
เหมาะสม 

- กรณีของชุมชนบIานแม$อูคอหลวง ตำบลแม$อูคอหลวง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม$ฮ$องสอน 
เปWนชุมชนปกาเกอะญอ ในพื้นที่เขตปöาอนุรักษ[และปöาสงวน ชุมชนทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เริ่มมี
การใชIสารเคมีในการผลิตมากขึ้น รวมถึงความขัดแยIงกับภาครัฐในการใชIประโยชน[จากปöา โดยความ
ไม$รู Iเรื ่องสิทธิ และขIอกฎหมาย ส$งผลต$อการขาดโอกาสในการเขIาใชIทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลIอมในพ้ืนท่ีท่ีตนเองอยู$ ขาดการวางแผนการบริหารจัดการการใชIทรัพยากรร$วมกัน 

- กรณีของชุมชนดอยผาเมือง อำเภอแม$ทา จังหวัดลำพูน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ[สัตว[ปöา
ดอยผาเมือง จังหวัดลำพูนและลำปาง ซึ่งเปWนพื้นที่ในการประกอบอาชีพการปศุสัตว[ปล$อยเลี้ยงของ
ชุมชน รวมทั้งเปWนพื้นที่ปöาที่มีชIางปöาอาศัยอยู$ เนื่องจากมีความทับซIอนกันในการใชIประโยชน[จาก
ทรัพยากรปöา ส$งผลต$อการเขIาถึงและใชIประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติร$วมกัน 

- กรณีของบIานอมยะ-บIานขุนหIวยแม$เหวย ตำบลท$าสองยาง อำเภอท$าสองยาง จังหวัด
ตาก ชุมชนปกาเกอะยอที่มีพื้นที่ชายขอบติดกับชายแดนเมีนยมาร[ อยู$ในเขตพื้นที่ประกาศเขตอุทยาน
แห$งชาติแม$เงา ครอบคลุมพื้นที่ทำกินของชุมชน ส$งผลต$อความกังวลในการเขIาไปใชIประโยชน[ในพื้นท่ี
ทำกินของชุมชนตามบรรพบุรุษเดิม และส$งผลต$อการดำรงชีวิตของชุมชน  



 
 

71 

- กรณีของตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ชุมชนในพื้นที่ติดกับอุทยาน
แห$งชาติดอยจง จากตIนทุนในการทำวิจัยเพื่อทIองถิ่นนำไปสู$การจดทะเบียนปöาชุมชน อย$างไรก็ตาม
ถึงแมIจะมีการจัดการปöาชุมชนแลIว แต$ในพื้นที่มีชุมชนใกลIเคียงที่ไม$ไดIจดทะเบียนและไม$มีพื้นที่ปöา 
เขIามาใชIประโยชน[จากพื้นที่ปöาชุมชนที่จดทะเบียน เกิดปRญหาการจัดการการใชIประโยชน[จากปöา 
นำไปสู$ความขัดแยIงในชุมชน รวมท้ังปRญหาเร่ืองการทำมาหากินดIวย 

- กรณีของเครือข$ายการจัดการน้ำคลองดุสน จังหวัดสตูล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอควนโดน 
อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมืองจังหวัดสตูล ถึงแมIจะมีการบริหารจัดการโดยงานวิจัยเพื่อทIองถ่ิน
ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ตIนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำแลIว การจัดการและขับเคลื่อนบนเสIนทางคลองดุ
สนยังขาดการเชื ่อมโยง และจัดการการใชIประโยชน[จากเสIนทางสายน้ำที ่เปWนรูปธรรม จึงตIอง
ออกแบบการบริหารจัดการการใชIทรัพยากรร$วมและขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
 มิติความรู;และการศึกษา 

- กรณีโรงเรียนบIานกองแหะ ตำบลโปöงแยง อำเภอแม$ริม จังหวัดเชียงใหม$ โรงเรียนขนาด
เล็กบนพื้นที ่สูงที ่อยู $ท$ามกลางความพยายามของชุมชนในการอนุรักษ[ ฟß ®นฟูและจัดการการใชI
ประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่การเรียนรูIของเด็กตIองเผชิญกับเนื้อหาสาระวิชา รวมท้ัง
มาตรฐานและตัวชี้วัดทางการศึกษาที่ที่ห$างไกลจากชีวิตจริง จึงพยายามสรIางแหล$งเรียนรูIจากชุมชน
ร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวขIองเพ่ือสรIางความเสมอภาคทางการศึกษาจากฐานชีวิตจริง 

- กรณีของตำบลบIานสIอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร[ธานี พื้นที่ที่มีตIนทุนวัฒนธรรม
และภูมิปRญญา มีงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นในพื้นที่ในการอนุรักษ[ศิลปวัฒนธรรมภาคใตIในพื้นที่ อย$างไรก็
ตาม ผูIปกครองยังมีความเชื่อในการใหIเด็กมาเรียนรูIจากครูภูมิปRญญา และการไม$ยอมรับวัฒนธรรม
ของภาคใตI จะส$งผลใหIคุณค$าทางวัฒนธรรมเลือนหายไปดIวย  

- กรณีของกลุ$มจัดการศึกษาโดยเครือข$ายพ$อแม$ในเทศบาลนครสุราษฎร[ธานี ที่มีการ
รวมกลุ$มกันของพ$อแม$ผูIปกครองที่จัดการศึกษาแบบโรงเรียนจิ๋ว โฮมสคูล และการศึกษานอกระบบฯ  
โดยวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที ่มีฐานะและตIองการจัดการศึกษาใหIบุตรหลานเอง แต$ดIวยระบบ
การศึกษาและค$านิยมในการส$งบุตรหลายเขIาเรียนในระบบและไดIรับการศึกษาในระดับสูง ส$งผลใหI
ครอบครัวที่มีการจัดการศึกษาเองไดIรับผลกระทบ ดังนั้น ในการสรIางรูปแบบการจัดการจัดการศึกษา
ท่ีเปWนท่ียอมรับของคนในพ้ืนท่ีจึงเปWนการสรIางความเสมอภาคทางการศึกษาไดI 
 อย$างไรก็ตาม มิติความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซึ่งสังเคราะห[จากสถานการณ[ความเหลื่อมล้ำ
จากกรณีศึกษา 23 พื้นที่ที ่กระจายอยู$ใน 19 จังหวัด เปWนเพียงประเด็นหรือเนื้อหาหลักเพื่อการ
วิเคราะห[และนำไปสู$การจัดการความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกมิติมีความเชื่อมโยง เก่ียวขIองและ
สัมพันธ[กันอย$างแยกกันไม$ไดI และการจัดการความเหลื่อมล้ำก็แตกต$างและจัดการในประเด็นเฉพาะ
เท$าน้ัน 
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2.3 การวิเคราะหKแนวทางและเป}าหมายการจัดการความเหล่ือมล้ำ 

จากสถานการณ[ความเหลื่อมล้ำของแต$ละมิติ จึงไดIประมวลสถานการณ[และแนวทางการ
เสริมงานวิชาการ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 12 แนวทางและเปàาหมายการจัดการความเหล่ือมล้ำ 

มิติ แนวทางการจัดการความเหล่ือมล้ำ เป}าหมายการจัดการความเหล่ือมล้ำ 

เศรษฐกิจ - การเพิ ่มผลิตภัณฑ[ มูลค$า และ
คุณค$าของผลิตภัณฑ[ 

- การสรIางทางเลือกและโอกาสใน
การเขIาถึงการพัฒนากลุ$มอาชีพ 
และการบริหารจัดการ 

- การเพ่ิมรายไดIและกระจายรายไดI
อย$างเปWนธรรม 

- สรIางอำนาจต$อรอง 

สังคม สิทธิและ
สวัสดิการ 

- การเพิ ่มโอกาสและสิทธิในการ
เขIาถึงการรับบริการ 

- การพัฒนาสว ัสด ิการและการ
พ่ึงตนเอง 

- การสรIางทางเลือกในการร$วม
กลุ$มและประกอบอาชีพ 

- สิทธิและโอกาสในการเขIาถึงการ
รับบริการจากรัฐ 

- โอกาสในการจัดสวัสดิการชุมชน 

ทร ัพยากรและ
ส่ิงแวดลIอม 

- เพิ ่มการศักยภาพของกลุ $มและ
ช ุมชนในการจ ั ดการและใชI
ทรัพยากรร$วม 

- การลดการใชIสารเคมี 
- การสรIางโอกาสและทางเลือกใน

การใชIทรัพยากรร$วม 

- สิทธิและโอกาสในการเขIาถึง ใชI
ประโยชน[และจัดการทรัพยากร
อย$างสมดุล 

ค ว า ม ร ู I แ ล ะ
การศึกษา 

- การสร Iางทางเล ือกในการจัด
การศึกษา 

- โอกาสและความเท$าเทียมกันทาง
การศึกษาโดยใชIชุมชนเปWนฐาน
การเรียนรูI 

 
 จากการประมวลแนวทางการจัดการความเหลื่อมล้ำและเปàาหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำ
จาก 23 พื้นที่ เปWนเพียงประเด็นและเปàาหมายหลักในการจัดการความเหลื่อมล้ำเท$านั้น การแกIไข
ปRญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมมีความแตกต$าง และเปàาหมายของการจัดการความเหลื่อมล้ำเปWนเพียง
การแกIไขปRญหาเฉพาะกรณี  
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2.4 การทำงานรWวมกับหนWวยงานและเครือขWายมหาวิทยาลัย  
ดIวยการกำหนดหลักการเบื ้องตIนในการพัฒนาโจทย[วิจัยวิชาการเพื ่อทIองถิ ่น ในการ

กำหนดใหIทำงานร$วมกับหน$วยงานที่เกี่ยวขIองในพื้นที่ ทุกโครงการจึงดำเนินการร$วมกับชุมชนเกลุ$ม
เปàาหมาย และเชื่อมโยงหน$วยงานที่เกี่ยวขIองในพื้นท่ี โดยมีนักวิชาการเปWนผูIเชื่อมประสานในเกิด
ความร$วมมือน้ี  

 
ภาพท่ี 16 การทำงานร$วมกับหน$วยงานในพ้ืนท่ี 

ท่ีมา: ผูIวิจัย 
 

 จากการประมวลผลความร$วมมือกับหน$วยงานที่เกี่ยวขIอง รวมทั้งผูIมีส$วนไดIส$วนเสีย พบว$า
นักวิชาการมีส$วนสำคัญในการประสานเชื่อมโยงชุมชนเปàาหมาย กับหน$วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขIอง 
รวมทั้งผูIมีส$วนไดIส$วนเสีย หรือบางกรณีอาจทำงานร$วมกับผูIมีส$วนไดIส$วนเสียก$อน แลIวจึงทำงาน
ร$วมกับหน$วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขIอง โดยมีนักวิชาการเปWนผูIมีส$วนประสานงาน โดยตัวอย$างของการ
ทำงานร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวขIอง  
 กรณีของตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ดIวยตIนทุนของงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นใน
พื้นที่ หลังจากภาควิชาการไดIทำงานต$อเนื่องจากงาน CBR จึงไดIประสานหน$วยงานในพื้นที่ในการ
สรIางการสื ่อสารเพื่อทำความเขIาใจกับชุมชนเปàาหมาย เพื ่อสรIางการรับรู Iร$วมกัน และนำเสนอ
หน$วยงานที่เกี่ยวขIอง คือ องค[การบริหารส$วนตำบลนายาง สู$กฎระเบียบการใชIทรัพยากร ดิน-น้ำ-ปöา 
ของตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  เปWนบัญญัติของตำบล ซึ่งทำงานร$วมกับผูIมีส$วนไดI
ส$วนเสียก$อนหน$วยงานของรัฐ 

กรณีของกลุ$มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรปöาตะวันตก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ[สมุนไพรใหIมีคุณภาพและเปWนที่ยอมรับ ทั้งนี้เนื่องจากอยู$พื้นที่ของ ส.ป.ก. จึงไดIเขIา
พบและหารือแนวทางการพัฒนาต$อยอดการส$งเสริมและพัฒนาใหIเกิดความต$อเน่ือง 

กรณีของชุมชนบุ$งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่รวมกลุ$มกันเพื่อสรIาง
พ้ืนท่ีสาธารณะเปWนช$องทางการตลาดชุมชน แต$เน่ืองจากเปWนพ้ืนท่ีของรัฐ จึงตIองรวมตัวของผูIมีส$วนไดI
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ส$วนเสียเพื่อสรIางอำนาจการต$อรองและเจรจาเพื่อใชIประโยชน[จากพื้นที่โดยภาควิชาการเปWนสื่อกลาง
ในการร$วมพัฒนาพ้ืนท่ี 

กรณีของเครือข$ายการจัดการน้ำคลองดุสน จังหวัดสตูล ซึ่งไดIดำเนินการคู$ขนาดกับงานวิจัย
เพ่ือทIองถ่ิน ซ่ึงในส$วนท่ีภาควิชาการเขIาไปมีส$วนหนุนเสริมคือการเช่ือมประสานแกนนำตลอดเสIนทาง
คลองดุสน (ตIนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) โดยประสานกับหน$วยงานระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอการ
ขับเคล่ือนกับผูIว$าราชการจังหวัดสตูล 

ทั้งนี้ ทุกโครงการมีการเชื่อมโยงระหว$างชุมชนเปàาหมาย หน$วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขIอง และผูI
มีส$วนไดIส$วนเสีย โดยมีภาควิชาการเปWนกลไกสำคัญในการใชIขIอมูลเพื่อสื่อสารและรับรูIรับทราบความ
ตIองการ และแนวทางการสนับสนุนจากขIอมูลและฐานงานวิจัย 
  

2.5 การใชCความรูCเป~นกระบวนการในการลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี  

จากแนวทางและเปàาหมายการจัดการความเหลื่อมล้ำ แต$ละพื้นที่จึงไดIดำเนินการลดความ
เหล่ือมล้ำโดยใชIศาสตร[และความรูIจากภาควิชาการเขIาไปดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังภาพ 
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ภาพท่ี 17 การใชIความรูIเปWนกระบวนการในการลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 
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การใชIความรูIเปWนกระบวนการในการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ี พบว$าเปWนการบูรณาการ
ศาสตร[ความรูIจากภาควิชาการในการไปดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ซึ่งมีการ
เพิ่มนักวิจัยที่มีความเฉพาะในสาขามากขึ้น เนื่องจากสถานการณ[ของชุมชนมีพลวัตรในการคลี่คลาย
ความเหลื่อมล้ำ การวิเคราะห[โจทย[และแนวทางการแกIปRญหาจึงไม$ใช$คำตอบสุดทIาย แต$เปWนการ
เร่ิมตIนของการวิเคราะห[ปฏิบัติการในการคล่ีคลายปRญหาของชุมชน 

มิติเศรษฐกิจ: การเพิ่มและกระจายรายไดIอย$างเปWนธรรม โดยการใชIความรูIทางวิชาการมา
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ[ของชุมชนและการตลาด เปWนรูปแบบหนึ่งในการทำใหIผลิตภัณฑ[มีคุณภาพ 
ไดIมาตรฐาน เปWนการเพิ่มมูลค$าและคุณค$า นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ[แลIว การพัฒนาการบริหาร
จัดการโดยใชIแนวคิดเรื ่องการบริหารองค[กรเพื ่อใหIเกิดความเขIมแข็งของกลุ$มยังเปWนการสรIาง
ทางเลือกในการจัดการตนเอง และการสรIางอำนาจการต$อรองจากการรวมกลุ$มและการสรIางกลุ$มใหIมี
ความเขIมแข็งดIวย 

มิติสังคม สิทธิและสวัสดิการ: โดยมุ$งสรIางการเรียนรูIใหIกลุ$มผูIสูงอายุ ซึ่งเปWนกลุ$มเปàาหมาย
โดยการพัฒนาศักยภาพมนุษย[ในการ Upskill Reskill รวมทั้งการรวมกลุ$มเพื่อสรIางโอกาสและสิทธิ
ในการเขIาถึงบริการของภาครัฐ รวมทั้งสวัสดิการชุมชนที่เกิดการช$วยเหลือพึ่งพิงและเอื้ออาทรต$อคน
ในชุมชน  

มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม: มุ$งสรIางการเรียนรูIในการบริหารจัดการกลุ$มฐาน
ทรัพยากรเพื่อการเขIาถึงการใชI และการจัดการทรัพยากรอย$างสมดุล รวมทั้งการอนุรักษ[และฟß®นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอม 

มิติความรูIและการศึกษา: เปWนการสรIาวความเสมอภาคจากความรูIและภูมิปRญญาที่มีอยู$ใน
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตจากฐานความรูIท่ีมีอยู$จริง 

 
2.6 การหนุนเสริมวิชาการรับใชCสังคมและพันธกิจสัมพันธKมหาวิทยาลัยกับสังคม 

 กรอบการดำเนินงานวิชาการเพื่อทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ส$วนหนึ่งที่เปWนส$วน
เชื่อมโยงภารกิจอุดมศึกษา และนำมาเปWนส$วนหนึ่งของกรอบการทำงานคือการหนุนเสริมวิชาการรับ
ใชIสังคม และแนวคิดพันธกิจสัมพันธ[มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ซึ่งถือเปWน
หลักการในการดำเนินงานวิชาการของภาควิชาการ  

ตามประกาศของ ก.พ.อ. เรื ่องหลักเกณฑ[และวิธีการแต$งตั ้งบุคคลโดยการเสนอผลงาน
วิชาการรับใชIสังคม พ.ศ.2556 และกฎกระทรวงเรื่องการจัดกลุ$มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ซ่ึง
สอดคลIองกับยุทธศาสตร[และพ้ืนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี โดยเกณฑ[การพิจารณาผลงานวิชาการ
ร ับใช Iส ังคม กำหนดประเด ็นในการนำเสนอผลการดำเนินงานของอาจารย[น ักว ิชาการใหI
สถาบันอุดมศึกษา 7 ขIอ ประกอบดIวย 
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1. สภาพการณ[ก$อนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. การมีส$วนร$วมและการยอมรับของสังคมเปàาหมาย 
3. กระบวนการท่ีทำใหIเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
4. ความรูIความเช่ียวชาญท่ีใชIในการทำใหIเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน 
5. การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน 
6. การประเมินผลลัพธ[การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหIคงอยู$ต$อไป 

ซึ่งปRจจุบันพบว$ามีอาจารย[ที่เสนอผลงานรับใชIสังคม และไดIรับการพิจารณากำหนดตำแหน$ง
วิชาการ (ศาสตราจารย[ รองศาสตราจารย[ ผูIช$วยศาสตราจารย[) โดยใชIเอกสารวิชาการรับใชIสังคมมี
จำนวนนIอยมาก ในขณะที่อาจารย[ในสถาบันอุดมศึกษามีผลงานที่ทำงานกับพื้นที่เปWนจำนวน ดังน้ัน
การหนุนเสริมวิชาการรับใชIสังคม ซึ่งเปWนส$วนหนึ่งของงานวิชาการเพื่อทIองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำ
ในพื้นที่ ทั้งนี้ สถาบันที่มีผูIมีประสบการณ[และกลไกการสนับสนุนอย$างเปWนรูปธรรมอย$างเปWนระบบ 
คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม$ จึงไดIนำเขIาสู$การหนุนเสริมการพัฒนาผลงานวิชาการรับใชIสังคม โดยมี รศ.
ดร.วรลัญจก[ บุณยสุรัตน[ ผูIอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม$ เปWนหัวหนIาโครงการ 
ทำหนIาที่สนับสนุนใหIนักวิจัยจาก 23 โครงการ มีเอกสารผลงานวิชาการรับใชIสังคม โดยออกแบบ
ระบบพ่ีเล้ียงในการแนะนำการเขียนสำหรับนักวิจัยทุกโครงการ 

สอดคลIองกับแนวคิดพันธกิจสัมพันธ[มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ซ่ึงมี
องค[ประกอบหลัก 4 ขIอ ไดIแก$  

1) ร$วมคิดร$วมทำแบบหุIนส$วน (Partnership)  
2) เกิดประโยชน[ร$วมกันแก$ผูIเก่ียวขIองทุกฝöาย (Mutual benefits)  
3) มีการใชIความรูIและเกิดการเรียนรูIร$วมกัน (Scholarship)  
4) เกิดผลกระทบต$อสังคมท่ีประเมินไดI (Social impact) 

ทั ้งนี ้ จากการประเมินโครงการทั้ง 23 โครงการ มีการทำงานร$วมกับภาคีเครือข$ายทุก
โครงการ โดยร$วมกันวางเปàาหมายในการลดความเหลื่อมล้ำตามประเด็น/มิติที่ไดIวิเคราะห[ร$วมกัน ซ่ึง
ใชIความรูIตามศาสตร[และบูรณาการศาสตร[ความรูIที่เกี่ยวขIองในลดความเหลื่อมล้ำแลIว อย$างไรก็ตาม
ในการประเมินผลกระทบต$อสังคมยังมีวิธีการท่ีหลากหลายตามศาสตร[และการออกแบบการวิจัย 

นอกจากนี้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ[มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) เปWน
การขับเคลื่อนกลไกในระดับมหาวิทยาลัย นักวิจัยในสถาบันอาจมีส$วนในการสรIางผลงานหรือเปWนผูI
ปฏิบัติการ ผูIบริหารจึงตIองรับรูIรับทราบถึงแนวคิดนี้ดIวย ซึ่งไดIดำเนินการผ$านการสื่อสารกับผูIบริหาร
ของแต$ละสถาบัน 
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7. อภิปรายและขCอเสนอแนะ 

1) การสนับสนุนโครงการใหCนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดCใชCความรูCเชิงวิชาการ

สนับสนุนชุมชนในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

การดำเนินการสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดIใชIความรูIเชิง
วิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ีไดIดำเนินการตามแนวทางการบริหาร
งานวิจัยและประสบการณ[ในการทำงานร$วมกับเครือข$ายนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยแบ$งกลไกเปWน 2 ระดับ คือ กลไกระดับประเทศ และกลไกระดับภาค และออกแบบการบริหาร
จัดการ 3 ช$วง คือ การจัดการตIนทาง (Upstream Management) การจัดการกลางทาง (Midstream 
Management) และการจัดการปลายทาง (Downstream Management) 

ทั้งนี้ ในกระบวนการการหนุนเสริมและสรIางการเรียนรูI มีองค[ประกอบการในการหนุนเสริม
และทำงานร$วมกัน ประกอบดIวย 

1. ร$วมกับโหนด CBR  
2. ระหว$างโครงการย$อยในภาค 
3. กลุ$มโครงการขIามภาค 
4. การหนุนเสริมวิชาการรับใชIสังคม 
5. ผูIทรงคุณวุฒิเฉพาะประเด็น 
6. หน$วยงานในพ้ืนท่ี 
7. การบริหารจัดการโครงการ/ชุดโครงการ/แผนงาน 

พรIอมกันนี้ ยังประกอบดIวยกระบวนการหนุนเสริมเติมเต็มจากผูIทรงคุณวุฒิที่มีความเขIาใจ 3 
ส$วน คือ 1) งานวิจัยเพื ่อทIองถิ ่น 2) งานวิชาการการรับใชIสังคมตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ[
มหาวิทยาลัยกับสังคม และ 3) ความเหล่ือมล้ำและเชิงประเด็นเน้ือหาเฉพาะ ซ่ึงผูIทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญครบท้ัง 3 ส$วนมีจำกัด จึงตIองใชIผูIทรงคุณวุฒิท่ีหลากหลาย อย$างไรก็ตาม การหนุนเสริมเติม
เต็มองค[ความรูIแต$นักวิจัย จำเปWนอย$างยิ่งที่จะตIองพิจารณาผูIทรงคุณวุฒิที่เปWนกัลยาณมิตร มีความ
เขIาใจเนื้อหาวิชาการ นักวิจัย และบริบทของพื้นที่ เพื่อจะไดIเสริมที่อ$อน เติมจุดแข็งและใหIกำลังใจ
การทำงาน เนื่องจากงานที่ทำกับชุมชนตIองอาศัยความไวIเนื้อเชื่อใจเพราะนักวิชาการ ถือว$าเปWนคน
ภายนอกชุมชน แต$มีเจตนาดีในการร$วมพัฒนาชุมชนโดยองค[ความรูIและศักยภาพทางวิชาการ และ
ตIองมีความอดทน พรIอมทำงานกับชุมชนไดIอย$างต$อเน่ือง และใชIเวลา 2-5 ป* ในการทำงานกับชุมชน
เปàาหมาย ไม$ว$าจะเปWนบริการวิชาการหรืองานวิจัย 

 
โดยมีกรอบการสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดIใชIความรูIเชิง

วิชาการสนับสนุนชุมชนในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี ดังน้ี 
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ภาพท่ี 18 การสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีไดIใชIความรูIเชิงวิชาการ

สนับสนุนชุมชนในการลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 
 
 

2) ประเมินผลการดำเนินงานและสังเคราะหKผลจากกระบวนการพัฒนานักวิชาการเพ่ือ

ทCองถ่ินและโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทCองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 

 จากการสนับสนุนโครงการใหIนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไดIใชIความรูIเชิงวิชาการ
สนับสนุนชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ี พบว$าจากสถานการณ[ของ 23 พื้นที่ เกิดมิติความ
เหลื่อมล้ำ 4 มิติ และมีเปàาหมายในการสรIางความเท$าเทียมกันในการจัดการตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ี
มั่นคง โดยการบูรณาการองค[ความรูIจากภาควิชาการเพื่อการคลี่คลายความเหลื่อมล้ำและสรIางความ
เสมอภาคของความเปWนมนุษย[ 
 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห[ระบบนิเวศน[วิชาการเพื่อทIองถิ่น/รับใชIสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในประเทศไทย จากฐานงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ิน ทำใหIเกิด 

- พ้ืนท่ีนำร$อง 23 พ้ืนท่ี/20 จังหวัด 
- นักวิชาการจากสถาบันการอุดมศึกษาจำนวน 111 คน จาก 19 มหาวิทยาลัย 
- ร$างเอกสารรับใชIสังคมมากกว$า 23 เร่ือง 
- การทำงานร$วมกับโหนด CBR จำนวน 15 โหนด/พ้ืนท่ี 
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- การทำงานร$วมกับชุมชนมากกว$า 23 ชุมชน 
- การทำงานร$วมกับหน$วยงานในพ้ืนท่ี  
- กลไกหนุนเสริมวิชาการในประเด็นเฉพาะ 
- กลไกหนุนเสริมผลงานวิชาการรับใชIสังคม 
- การบริหารจัดการกลางเช่ือมโยงในแต$ละระดับ 
- การพัฒนาศักยภาพคนทำวิจัยครบวงจรและสอดคลIองตามหลักการ University 

Engagement 
 

 
 

ภาพท่ี 19 การพัฒนานักวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทIองถ่ิน 

และลดความเหล่ือมล้ำเชิงพ้ืนท่ี 
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 นอกจากน้ี ยังพบว$าปRจจัยท่ีนำไปสู$ผลการดำเนินงานในช$วงเวลาท่ีผ$าน ประกอบดIวย 
1. การกำหนดโจทย[จากแหล$งทุน (วช.) ในการทำงานต$อเนื ่องจาก CBR และกำหนด

ประเด็นทำงานในการลดความเหล่ือมล้ำ รวมท้ังการไดIรับการสนับสนุนทุนจาก วช.  
2. การสนับสนุนรูปแบบการดำเนินงานของแผนงานวิจัยที่มีองค[ประกอบทั้งระดับประเทศ 

ระดับภาค ระดับโครงการ การหนุนเสริมเชิงวิชาการ และเชิงผลงานวิชาการรับใชIสังคม (Research 
Manager/Program Manager/Project Manager) เกิดเปWนความสัมพันธ[ใหม$ระหว$างคนทำงาน 
นำไปสู$ความผูกพันใหม$มุ$งผลลัพธ[ร$วมในการดำเนินงาน (Engage Outcome Research)  

3. การสรIางการเรียนรูIและเติมเต็มความรูIระหว$างดำเนินโครงการ จากนักวิจัยทั้งในระดับ
ภาค ขIามภาค และกลุ$มวิจัยเดียวกัน และผูIทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษาเฉพาะประเด็น 

4. การออกแบบการบริหารงานวิจัยที่มีความเฉพาะตามบริบทของภาค/พื้นที่ เพื่อสรIางการ
เรียนรูIร$วมกัน 

5. สถานการณ[การแพร$ระบาดของเชื้อโควิดฯ ส$งผลกระทบต$อการดำเนินงานในพ้ืนที่ จน
ตIองปรับรูปแบบการดำเนินงานตามสถานการณ[  
 สอดคลIองกับปRจจัยสู$ความสำเร็จของงานวิชาการเพื่อสังคม ในการใชIหลักวิชาเปWนตัวนำ
นอกจากมีความสามารถทางวิชาการ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ สามารถส่ือสาร
ในชุมชน เปWนผูIฟRง ชักชวนใหIเกิดการร$วมคิด ร$วมทำ มีความแน$วแน$ ทำดIวยใจ ไม$ยึดติดตำรา การ
ประเมินสถานการณ[ บริบทของชุมชน ปRจจัยเงื่อนไข เขIาถึงวิธีคิดของคนในชุมชน หน$วยงานที่เขIา
ทำงานในชุมชน การใชIกระบวนการการมีส$วนร$วมแสดงหาจุดร$วม เปลี่ยนแปลงฟß®นใจคน ทำงานเปWน
ทีม ใหIทุกคนมีส$วนร$วม ทำใหIเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปWนรูปธรรมในพ้ืนท่ี 
 

 3) ขCอเสนอแนะ 

 จากการดำเนินงานของเครือข$ายนักวิชาการเพื่อทIองถิ่น ตั้งแต$การรับโจทย[จาก CBR การ
วิเคราะห[สถานการณ[เชิงวิชาการในประเด็นความเหลื่อมล้ำ การดำเนินการในการคลี่คลายความ
เหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยมีแนวคิดพันธกิจสัมพันธ[มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 
เปWนหลักการในการอธิบายการทำงานของภาควิชาการ และมีแนวทางในการนำเสนอเนื้อหาตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ[และวิธีการแต$งตั้งบุคคลโดยการเสนอผลงานวิชาการรับใชIสังคม 
พ.ศ.2556 และดำเนินงานขับเคลื่อนในพื้นที่เปWนเวลา 8 เดือน (เท$านั้น) อย$างไรก็ตาม ในช$วงการ
ดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564) มีการแพร$ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำใหIเปWนอุปสรรค
และเงื่อนไขในการดำเนินงาน ซึ่งเปWนขIอจำกัดสำคัญ ทั้งนี้นักวิจัยจากโครงการย$อยก็มีความพยายาม
ในการดำเนินกิจกรรมโดยการปรับแผนเปWนแบบ Online ซึ่งตIองใชIเวลาในการสรIางความเขIาใจกับ
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ชุมชนในการใชIสื ่อ Online นี้ดIวย โดยหลังจากการวิเคราะห[และสังเคราะห[การดำเนินงาน จึงมี
ขIอเสนอแนะ 2 ส$วน คือ 

1. ขCอเสนอแนะในการดำเนินโครงการระดับพ้ืนท่ี 

1.1 ควรมีการดำเนินงานอย$างต$อเนื่องอย$างนIอย 2-5 ป* ลักษณะ Multi years เพื่อใหI
เกิดความยั ่งยืน และชุมชนสามารถพึ ่งพาตนเอง และจัดการตนเองเพื ่อความ
ต$อเน่ืองย่ังยืนไดI 

1.2 การสรIางเครือข$ายนักวิจัยในการบูรณาการในประเด็น/มิติ/เรื่องวิจัยในลักษณะ
เดียวกัน เพ่ือสรIางการแลกเปล่ียนเรียนรูIการคล่ีคลายความเหล่ือมล้ำ 

1.3 การสรIางเครือข$ายนักวิจัยชุมชนและชุมชนลดความเหล่ือมล้ำ 
1.4 การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อทIองถิ่น เชิงวิชาการ โดยสนับสนุนการทำงานร$วมกันอย$าง

เขIมแข็ง เปWนระบบหรือหน$วยในการส$งต$อโจทย[และวิเคราะห[ใหIเกิดการทำงาน
ต$อเนื่องใหIเกิดผลรูปธรรมเชิงวิชาการ สาธารณะ นโยบาย และทำงานต$อเนื่อง
ร$วมกัน 

2. ขCอเสนอแนะในการบริหารกลไกการขับเคล่ือน 

2.1 จากการดำเนินงานในเช่ือมกลไกการขับเคล่ือน พบว$า เกิด “ระบบนิเวศวิชาการเพ่ือ
ทIองถิ่น” ที่เชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นสู$การเสริมเติมจากภาควิชาการ ซึ่งเกิดผล
ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ[มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ซ่ึง
ควรมีกลไกรับรองการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ 

2.2 การหนุนเสริมใหIเกิดนักวิชาการเพื่อทIองถิ่นที่นำโจทย[จากงานวิจัยเพื่อทIองถิ่นมา
ทำงานต$อเนื ่อง และมีผลงานวิชาการรับใชIสังคมที ่เปWนรูปธรรม ควรจัดการ
แลกเปลี่ยนและนำเสนอรูปธรรมในการดำเนินงานของนักวิชาการเพ่ือทIองถิ่น โดยมี
หน$วยในการส$งมอบโจทย[ระดับพ้ืนท่ีใหIกับภาควิชาการ 

2.3 แต$ละสถาบันมีกลไกการรับรองผลงานวิชาการรับใชIสังคม เพื่อยืนยันผลงานและใชI
ประโยชน[ในเชิงวิชาการ 

2.4 การสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะของแผนงานวิจัยที่มีองค[ประกอบในการพัฒนาคน 
พัฒนางานและพัฒนาผลลัพธ[ไปพรIอมกัน รวมทั้งการหนุนเสริมเชิงวิชาการและเชิง
ประเด็นอย$างเปWนระบบ เปWน Plat From ของระบบนิเวศน[วิชาการเพื่อทIองถิ่น/รับ
ใชIสังคม 
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8. ประโยชนKท่ีไดCรับ 

1. ชุมชนไดIดำเนินการวิจัยในลักษณะงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ิน และต$อเน่ืองจากงานวิจัยเพ่ือ
ทIองถ่ิน 

2. นักวิจัยไดIรับการพัฒนาท้ังแนวคิด และประสบการณ[ในการทำงานวิจัยเพ่ือทIองถ่ินและ
ไดIทำวิจัยต$อเน่ืองในพ้ืนท่ีเปàาหมาย 

3. เกิดระบบกลไกการสนับสนุนระบบนิเวศวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน 
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ภาคผนวก: ภาพประกอบการดำเนินงาน 
1. ลงพ้ืนท่ีทบทวนโจทย4วิจัยรายภูมิภาค 

 

   
วันท่ี 1 สค.2563 ประชุมช้ีแจงและทำความเขIาใจกับแผนงานกลาง 

 

  
วันท่ี 17-18 ตุลาคม 2563 เวทีพิจารณาขIอเสนอโครงการภาคเหนือ 

 

   
วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 เวทีพิจารณาขIอเสนอโครงการภาคกลาง 
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วันท่ี 26-27 ตุลาคม 2563 เวทีพิจารณาขIอเสนอโครงการภาคอีสาน 

 

     
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 ติดตามและทบทวนกระบวนการวิจัยภายใตI 
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2. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูIและติดตามความกIาวหนIา 

 
31 มค. 64 

 

 
วันท่ี 27 ก. พ. 64 
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ภาคกลางวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

 

  
 

 
 

ภาคกลางวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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ภาคกลางวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 

 

       
ภาคเหนือ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2564 
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3. เวทีทบทวนมิติความเหล่ือมล้ำจากประสบการณ4 ODU 

 

      
 

 
7-8 เมษายน 2564 ทบทวนมิติความเหล่ือมล้ำฯ 
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4. การประชุมแผนงานกลาง 

 

 
3 กันยายน 2563 

 

 
9 มีนาคม 2564 

 

    
วันท่ี 2 เมษายน 2564 
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วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

 

   
วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
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5. การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูIร_วมกับทีมหนุนเสริมผลงานวิชาการรับใชIสังคม 

 

 
18 มีนาคม 2564 

 

 
พบผูIบริหารจากทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันท่ี 5 เมษายน 2564 

 
ภาคใตIแลกเปล่ียนกับทีมหนุนเสริมผลงานรับใชIสังคม  

1 มิถุนายน 2564 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลกเปล่ียนกับทีมหนุนเสริมผลงานรับใชIสังคม  

4 มิถุนายน 2564 
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6. การติดตามรายพ้ืนท่ี  
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 ภาคใตI  

 

      
 

วันท่ี 27 มีนาคม 2564 ภาคกลาง 
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7. การแลกเปล่ียนรายประเด็นกับผูEทรงคุณวุฒิรายประเด็น 
 

   
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2564 

 

 

    
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 

 

   
วันท่ี 7 สิงหาคม 2564 
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วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

 

 

   
วันท่ี 8 สิงหาคม 2564 
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แบบฟอรJมสรุปผลงานวิจัย 
 

1. ช่ือโครงการ 
พัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ีน้ี  

Development and coordinate of scholarship for community and inequality 
reduction in the area 

2. ผูEวิจัย  นายวิทเอก สว_างจิตร  
Witaeak Sawangjit 

3. ท่ีอยู]ท่ีติดต]อ คณะครุศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบอร4โทร. 096-8506622 Email: 

witaeak@hotmail.com 
4. ช่ือหน]วยงาน คณะครุศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
5. ปa พ.ศ.ท่ีดำเนินการเสร็จ 2564 
6. คำคEน งานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน เครือข_ายมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี ความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 

scholarship for community, University Engagement Network, inequality reduction 

in the area 
7. อEางอิง – 
8. รูปภาพ 
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9. คำอธิบาย 
 

โครงการพัฒนาและประสานงานวชิาการเพื5อทอ้งถิ5นและลดความเหลื5อมลํ>าในพื>นที5นี> เป็น

โครงการบรหิารงานวจัิยและการสงัเคราะหง์านวจัิย มวัีตถปุระสงค ์1) เพื5อสนับสนุนโครงการใหนั้กวชิาการ

จากมหาวทิยาลัยในพื>นที5ไดใ้ชค้วามรูเ้ชงิวชิาการสนับสนุนชมุชนในการลดความเหลื5อมลํ>าเชงิพื>นที5 และ 

2) ประเมนิผลการดําเนินงานและสังเคราะห์ผลจากกระบวนการพัฒนานักวชิาการเพื5อทอ้งถิ5นและ

โครงการวจัิยเพื5อพัฒนาทอ้งถิ5นและลดความเหลื5อมลํ>าเชงิพื>นที5 โดยมีภารกจิในการเชื5อมประสาน

โครงการวจัิยจาก 4 ภาค โดยมหีลักการในการดําเนนิการ 5 ขอ้ ไดแ้ก ่1.โจทยต์อ่เนื5องจากงานวจัิยเพื5อ

ทอ้งถิ5น และทํางานรว่มกนั 2.วเิคราะห ์Gap เพื5อเสรมิงานเชงิวชิาการ 3.ม ีFunctional Unit ระดับจังหวัด

ร่วมทํางาน ในเชงิ Policy 4. มเีครอืขา่ยวชิาการมหาวทิยาลัยพื>นที5ร่วมขับเคลื5อน และ 5.ปฏบัิตกิารสรา้ง

ความเป็นธรรมเชงิพื>นที5 และถอดบทเรยีนเป็นผลงานวชิาการ 

ผลการดําเนินงาน 1) สนับสนุนใหเ้กดิโครงการวจัิยที5มีนักวชิาการจากมหาวทิยาลัยในพื>นที5

ทํางานต่อเนื5องกับงานวจัิยเพื5อทอ้งถิ5นในการลดความเหลื5อมลํ>าจํานวน 23 โครงการ กระจายอยู่ 20 

จังหวัด ทํางานรว่มกบัโหนด CBR จํานวน 15 พื>นที5 เกดินักวจัิย จํานวน 111 คน จาก 19 มหาวทิยาลัยใน

พื>นที5 และทํางานร่วมกับหน่วยงานในพื>นที5 โดยมีกจิกรรมการแลกเปลี5ยนเรียนรูร้ะหว่างภูมภิาค และ

ประเด็นที5เกี5ยวขอ้งกนัอยา่งตอ่เนื5อง 2) จากการสงัเคราะหม์ติคิวามเหลื5อมลํ>าจากโครงการวจัิย เกดิ 4 มติิ

ความเหลื5อมลํ>า ไดแ้ก ่มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม สทิธแิละสวัสดกิาร มติทิรัพยากรธรรมชาตแิละสิ5งแวดลอ้ม 

และมติคิวามรูแ้ละการศกึษา โดยมเีป้าหมายในการลดความเหลื5อมลํ>าคอืการสรา้งความเทา่เทยีมกันใน

การจัดการตนเองเพื5อคุณภาพชวีติที5มั5นคง โดยดําเนินการ 4 แนวทาง คอื 1.การเพิ5มรายได ้กระจาย

รายไดอ้ยา่งเป็นธรรมและสรา้งอํานาจตอ่รองทางการคา้ 2.สทิธแิละโอกาสในการเขา้ถงึการรับบรกิารจาก

รัฐและการจัดการสวัสดกิารชมุชนดว้ยตัวเอง 3.สทิธแิละโอกาสในการเขา้ถงึ ใชป้ระโยชน์และจัดการ

ทรัพยากรอยา่วสมดลุ และ 4.โอกาสและความเทา่เทยีมกนัทางการศกึษาโดยใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
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แบบฟอรJมสรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด 
 

1. ช่ือโครงการ 
พัฒนาและประสานงานวิชาการเพ่ือทIองถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ีน้ี  

Development and coordinate of scholarship for community and inequality 
reduction in the area 

2. ผูEวิจัย  นายวิทเอก สว_างจิตร  
Witaeak Sawangjit 

3. ท่ีอยู]ท่ีติดต]อ คณะครุศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบอร4โทร. 096-8506622 Email: 

witaeak@hotmail.com 
4. ช่ือหน]วยงาน คณะครุศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
5. ปa พ.ศ.ท่ีดำเนินการเสร็จ 2564 
6. คำคEน งานวิชาการเพ่ือทIองถ่ิน เครือข_ายมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี ความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี 

scholarship for community, University Engagement Network, inequality reduction 

in the area 
7. อEางอิง – 
8. รูปภาพหรือภาพเคล่ือนไหว 
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9. คำอธิบาย 5 บรรทัด 
มติคิวามเหลื5อมลํ>าในบรบิทไทย 4 มติคิวามเหลื5อมลํ>า ไดแ้ก ่มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม สทิธแิละ

สวัสดกิาร มติทิรัพยากรธรรมชาตแิละสิ5งแวดลอ้ม และมติคิวามรูแ้ละการศกึษา การใชค้วามรู ้4 แนวทาง 

คอื 1.การเพิ5มรายได ้กระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมและสรา้งอํานาจตอ่รองทางการคา้ 2.การเขา้ถงึการรับ

บรกิารจากรัฐและการจัดการสวัสดกิารชมุชนดว้ยตวัเอง 3.การเขา้ถงึ ใชป้ระโยชนแ์ละจัดการทรัพยากร

อยา่งสมดลุ และ 4.โอกาสและความเทา่เทยีมกนัทางการศกึษาโดยใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรู ้

 

10. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ Info graphic  
(นำเสนอตามเอกสารแนบ) 



นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยในพ้ืนท่ี
ระบบนิเวศงานวิชาการเพื่อท2องถิ่น/รับใช2สังคม

บทบาทภาควิชาการ

ในการทำ

วิชาการเพ่ือท3องถิ่น

+University Engagement

+วิชาการรับใช3สังคม

ฐานงานวิจัยเพ่ือท3องถิ่น กา
รล
ดค
วา
มเห
ลื่อ
มล้
ำข
อง
ปร
ะเท
ศไ
ทย ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต>

การยกระดับงานวิจัยเพ่ือท4องถ่ินประเด็น
การจัดการทรัพยากร (7 พ้ืนที่)

การยกระดับงานวิจัยเพ่ือท4องถ่ินประเด็น
เศรษฐกิจ (5 พ้ืนที่)

การยกระดับงานวิจัยเพ่ือท4องถ่ินประเด็น
ความหลากหลายทางสังคม (6 พ้ืนที่)

การยกระดับงานวิจัยเพ่ือท4องถ่ินประเด็น
การศึกษา (5 พ้ืนที่)

ข3อมูลและรูปธรรมการลดความเหลื่อมล้ำ

โดยงานวิชาการเพ่ือท3องถิ่น

üมิติเศรษฐกิจฯ
üมิติสังคม
üมิติสิ่งแวดล4อม
üมิติความรู4

การหนุนเสริมวิชาการเพ่ือท3องถิ่น 

(กระบวนการหนุนเสริมนักวิชาการรับใช3สังคม)

1) รูปธรรมพ้ืนที่ในวิชาการเพ่ือท4องถ่ิน
2) กระบวนการวิชาการเพ่ือท4องถ่ินในการ

เพ่ิมโอกาสความเทSาเทียมกันเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่

3) เครือขSายนักวิชาการเพ่ือท4องถ่ินที่
ดำเนินงานรSวมกับ Node และชุมชน

Scholarship For Community
1) โจทย'ต)อเน่ืองจากงานวิจัยเพื่อท6องถ่ิน และทำงานร)วมกัน
2) วิเคราะห' Gap เพื่อเสริมงานเชิงวิชาการ
3) มี Functional Unit ระดับจังหวัดร)วมทำงาน ในเชิง Policy
4) มีเครือข)ายวิชาการมหาวิทยาลัยพื้นที่ร)วมขับเคลื่อน
5) ปฏิบัติการสร6างความเป]นธรรมเชิงพื้นที่ และถอดบทเรียนเป]นผลงานวิชาการ

มุมมองของภาควิชาการด4าน
ความเหลื่อมล้ำและความไมS

เป^นธรรมในสังคม
(Scholarships)

Flat from ระบบนิเวศงานวิชาการเพ่ือท;องถ่ิน ฐาน CBR เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำในพ้ืนท่ี

University Engagement
1. Partnership
2. Mutual benefits
3. Knowledge sharing 

and Scholarship
4. Measurable social 

impact



กลไกส%งต%อโจทย-จากโหนด CBRและ
กระบวนการหนุนเสริมการเรียนรู@

องค$ประกอบกลไกการทำงานร0วมกัน
1. ผู%ทรงคุณวุฒิและคณะท่ีปรึกษา
2. การประสานงานกลาง (แผนงานบริหาร)
3. การทำงานรCวมกับโหนด CBR
4. การประสานงานระดับภาค (ชุดโครงการภาค)
5. ผู%ทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษาระดับภาค
6. โครงการยCอยและทำงานรCวมกับ CBR
7. ทีมหนุนเสริมผลงานวิชาการรับใช%สังคม
8. กลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู%ระดับประเทศ 

ระดับภาค ระดับโครงการ/ข%ามภาค
9. เป[าหมายรCวม (การลดความเหล่ือมล้ำ)

ผลการดำเนินงานของนักวิชาการเพื่อท2องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นท่ี

1. ผู4ประสานงาน 4 ภาค กระจายอยูS 20 จังหวัด
2. โครงการยSอย 23 โครงการ/ชุมชน และทำงานกับ

หนSวยงานในพ้ืนที่
3. นักวิชาการ 19 มหาวิทยาลัย
4. ทำงานรSวมกับ 15 โหนด CBR 

ความเท'าเทียมกันในการ
จัดการตนเองเพื่อคุณภาพชีวิต

ท่ีม่ันคง

สถานการณ> กระบวนการ
ลดความเหลื่อมล้ำ

• การเพิ่มและกระจาย
รายได0อย2างเป5นธรรม

ü การพัฒนาผลิตภัณฑ?
และการตลาด

• การสร0างอำนาจต2อรอง ü การบริหารจัดการกลุ2ม

• สิทธิและโอกาสการ
เข0าถึงบริการของรัฐ

ü การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย?และจัดการชุมชน

• การเข0าถึงการใช0และ
จัดการทรัพยากรชุมชน

ü การมีส2วนร2วมในการ
จัดการทรัพยากรฯ

• การใช0ความชุมชนเป5น
ฐานการเรียนรู0

ü การพัฒนาการเรียนรู0
ฐานชุมชน

ü ร2างเอกสารวิชาการรับ
ใช0สังคม



ผลการขับเคล่ือนระบบนิเวศนMวิชาการเพ่ือท;องถ่ิน/รับใช;สังคมและลดความเหล่ือมล้ำในประเทศไทย

ผลการขับเคล่ือนและป:จจัยหนุนเสริม
• พ้ืนท่ีนำรCอง 23 พ้ืนท่ี/20 จังหวัด
• นักวิชาการ 111 คน จาก 19 มหาวิทยาลัย
• รCางเอกสารรับใช%สังคม 23 เร่ือง
• การทำงานรCวมกับโหนด CBR
• การทำงานรCวมกับชุมชน
• การทำงานรCวมกับหนCวยงานในพ้ืนท่ี
• กลไกหนุนเสริมวิชาการ
• กลไกหนุนเสริมผลงานวิชาการ
• การบริหารจัดการกลางเช่ือมโยงในแตCละระดับ
• การพัฒนาศักยภาพคนทำวิจัยครบวงจร
• เปbนไปตามหลักการ University Engagement

กรณีการบริหารจัดการปEาชุมชน ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

• นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และพ่ีเล้ียงงานวิจัยเพ่ือท>องถิ่น จังหวัดลำปาง โดยใช>เคร่ืองมือ
และแนวทางจากงาน CBR

• รGวมกันขับเคล่ือนการแก>ไขปKญหาบริหารจัดการปMาชุมชนในระดับตำบล ของ ต.นายาง โดยการมีสGวนรGวมของ
ชุมชนและภาคีท่ีเกี่ยวข>อง โดยจะใช> “การส่ือสาร”เปTนเคร่ืองมือในให>เกิดการสร>างความเข>าใจรGวมกันการ
สร>างจิตสำนึกรGวมในการดูแลรักษา และใช>ประโยชนXจากปMารGวมกัน

• เกิดเปTนเทศบัญญัติการบริหารจัดการปMาชุมชนของตำบลรGวมกัน โดยมีพ่ีเล้ียงงานวิจัยเพ่ือท>องถิ่น จังหวัด
ลำปาง รGวมกับขับเคล่ือนตGอเนื่องให>เกิดผลเชิงนโยบายในพ้ืนท่ี

• นักวิจัยมีความเช่ียวชาญด>านนิเทศศาสตรX ใช>ความรู>ในการส่ือสารสร>างความเข>าใจและผลิตส่ือสร>างความเข>า
ในจนเปTนท่ียอมรับในการกำหนดเปTนเทศบัญญัติ โดยทำงานรGวมกับ CBR อยGางใกล>ชิด



กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

• นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม และเครือข:าย ร:วมกันปรับใช>
แนวคิดและความรู>จากงาน CBR มาปรับใช>ในชุมชนชายเมือง
• เกิดการร:วมกลุ:มโดยกระบวนการมีส:วนร:วม ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การ

ระดมทุนการพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดและเกษตรริมคลอง รวมท้ังการบูรณาการ
การเรียนการสอนในการทำงานในพ้ืนท่ี
• นักวิจัยเปSนผู>นำในการพานักวิชาการรุ:นใหม:เข>าร:วมกิจกรรม สร>างเครือข:าย

นักวิชาการ นักวิจัยชุมชน นักศึกษา รวมท้ังเยาวชนในพ้ืนท่ีร:วมกันพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน

กรณีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นท่ีสาธารณะ ต.บุQงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

• นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รCวมกับเครือขCายนักวิจัยในพ้ืนท่ี รCวมกับศูนยq
ประสานงานจังหวัดอุบลราชธานี รCวมกันขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนท่ี
สาธารณะ โดยการวิเคราะหqศักยภาพพ้ืนท่ีในการจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการตลาดชุมชน

• เกิดเปbนเปbนทางการทำงานรCวมกับกับองคqกรปกครองสCวนท%องถิ่นในการรCวมกันสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ี ด%วยความรCวมมือรCวมแรงจากชุมชน

• ถึงแม%นักวิจัยจะเปbนศาสตรqทางการพยาบาล แตCบูรณาการงานวิจัยและรCวมกับโหนด CBR 
ขับเคล่ือนจนเกิดความรCวมมือในพ้ืนท่ี



กรณีการบริหารจัดการเครือขQายจัดการน้ำคลองดุสน จ.สตูล

• นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรVธานี และศูนยVประสานงานจังหวัด
สตูล ร:วมกับเครือข:ายผู>ใช>น้ำคลองดุสน
• นักวิชาการและโหนด CBR ร:วมกันเช่ือมร>อยพ้ืนท่ีจากต>นน้ำ กลางน้ำ และปลาย

น้ำ สู:การใช>ข>อมูลในการบริหารจัดการน้ำร:วมกัน นำเสนอหน:วยงานภาครัฐ และ
การรับรู>จากผู>ว:าราชการจังหวัด เพ่ือออกแบบการจัดการน้ำร:วมกัน
• นักวิจัยมีความเช่ียวชาญด>านรัฐศาสตรV จึงใช>ความรู>ในการประสานหน:วยงานและ

เช่ือมโยงเครือข:ายในพ้ืนท่ี และทำงานร:วมกับโหนด CBR สร>างการรับรู>จากชุมชน
สู:หน:วยนโยบายระดับจังหวัด


