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กิตติกรรมประกาศ
การทำงานวิชาการรับใช.สังคม เป5นงานที่มีคุณค:าสำหรับประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต.นจาก
ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ.าน ประธานสมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for
University Social Engagement Thailand) ร:วมกับผู.ที่เล็งเห็นการณHไกล คือ ศ. ดร. ปfยะวัติ บุญหลง, รศ. ดร.พีรเดช ทอง อำไพ แห:งสถาบันคลังสมองของชาติ ได.ไปศึกษาแนวทางปฏิบัติเรื่องการ
ทำงานรับใช.สังคมที่ประเทศออสเตรเลีย แล.วมีแนวคิดในการนำมาปรับใช.สำหรับประเทศไทย ที่ตอ: มา
แนวความคิดนี้ได.ขยายออกสู:การปฏิบัติผ:านการสนับสนุนจากที่ประชุมอธิการบดีแห:งประเทศไทย จน
มีการออกประกาศของคณะกรรมการข.าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ กพอ. ฉบับที่ 9 ใน
ปs 2556 เพื่อเอื้ออำนวยการขอตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น ด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมใน
มหาวิทยาลัยต:าง ๆ หากแต:การขอตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม ที่
ดำเนินการมาก:อนหน.านั้นยังไม:เป5นที่แพร:หลายในประเทศไทยมากนัก เพราะยังมีรายละเอียดที่ต.อง
ดำเนินการทั้งในส:วนของคณาจารยH คณะและส:วนของมหาวิทยาลัย ตราบจนในปs 2563 ที่สำนักงาน
การวิจัยแห:งชาติ (วช.) นำโดย ดร. วิภารัตนH ดีอ:อง ผู.อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห:งชาติ รวมถึงคุณ
สุกัญญา ธีระกูรณHเลิศ
ได.เล็งเห็นความสำคัญและได.สนับสนุนการดำเนินงานเรื่องนี้ ภายใต.โครงการวิจัย เรื่อง “การ
เสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่” โดยการวิจัยเพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนเครือข:ายคณาจารยHของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 ภาคของประเทศ รวม 20 มหาวิทยาลัย ที่
กำลังดำเนินการวิจัยเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นทีค่ วบคู:กับงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น
(CBR)
ขณะเดียวกันทีมสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม: (CMU SE Academy) ได.รับ
หน.าที่ในการวางขั้นตอน กระบวนการและแนวทางหนุนเสริมคณาจารยHของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
เครือข:ายมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการขอตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
รวมถึงสร.างแนวทางในการออกแบบกลไกและระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได.รับการตอบรับที่ดียิ่งจาก
ผู.บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 ภาค ซึ่งชุดโครงการนีด้ ำเนินการภายใต.การนำของ อ.วิทเอก
สว:างจิตร แห:งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการประสานงานจากชุดโครงการ 4 ภาค ได.แก: 1) ผศ.
ดร. ศุภฤกษH ธาราพิทักษHวงศH คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม: 2) ผศ. ดร.
สุวรียH ยอดฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) ผศ. ดร. วิจิตรา สุจริต รอง
ผู.อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 4) ดร. กฤษณะ ทองแก.ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรHธานี ที่ได.ร:วมกันขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อท.องถิ่น รวมถึงคณาจารยH
นักวิจัย ชุมชนทุกท:าน ทีค่ ณะผู.วิจัยขอขอบคุณที่ทุกท:านได.ให.ความร:วมมือและสละเวลาอันมีค:าเพื่อให.
ข.อมูลอันเป5นประโยชนHในการทำวิจัยครั้งนี้
ก

นอกจากนี้คณะผู.วิจัยขอขอบคุณผู.ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ที่ได.กรุณาตรวจสอบความถูกต.อง
ทางด.านวิชาการ ให.คำแนะนำและข.อเสนอแนะที่เป5นประโยชนHยิ่ง ได.แก: 1) ดร. มารยาท สมุทรสาคร
2) คุณสุนันทา สมพงษH 3) รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล.มวงษH 4) ผศ. ดร. ชูพักตรH สุทธิสา รวมถึง ศ.
คลินิก นพ. นิเวศนH นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม: และรศ.ดร.อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ รอง
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม: ผู. ท ี ่ บ ุ ก เบิ ก ให. เ กิ ด การทำงานวิ ช าการรั บ ใช. ส ั ง คมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม: รวมถึง ผศ. ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล และทีม CMU SE Academy ได.แก: ผศ.
ประพั ณ หH หลวงสุ ข , ผศ. ดร. อลิ ช า ตรี โ รจนานนทH , นส. สิ ร ิ ธ ิ ด า ส: ง น. อ ย และที ม ทำงานของ
สถาบันวิจัยสังคม ได.แก: นส. อุบลรัตนH หยาใส: เลขานุการสถาบันวิจัยสังคม, นส. เพียงใจ จุณสิริ, นส.
วิจิตรา บุตรชัย, นส. ศิญาณี เรืองรุ:ง, นส. ปfยะวรรณ โพเนตร, นส. จุฬาลักษณH น.อยเงิน และ ดร.
กฤต พิริยธัชกุล, นส. ณิชาภา นิรัติศยภูติ, นายสิทธิกานตH สัตยHซื่อ ที่ร:วมดำเนินการและควบคุมการ
จัดทำ E-Book ของงานวิจัยครั้งนี้
สุดท.ายนี้คณะผู.วิจัยหวังเป5นอย:างยิ่งว:าผลการวิจัยที่ได.ในครั้งนี้ ผู.ที่สนใจสามารถนำไปใช.ให.
เกิ ด ประโยชนH ไ ด. อ ย: า งเป5 น รู ป ธรรม ในการส: ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรให. ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
จุดมุ:งหมายของมหาวิทยาลัยและประเทศที่ได.กำหนดไว.
คณะผู.วิจัย
กันยายน 2564
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บทสรุปผู1บริหาร
1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย)
การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อม
ล้ำเชิงพื้นที่
(ภาษาอังกฤษ) Empowering the Societal Engagement Network for
Social Equity in the Area - based Aspect
1.2 ชื่อคณะผู.วิจัย
1.2.2 หัวหน.าโครงการ
รองศาสตราจารยH ดร. วรลัญจกH บุณยสุรัตนH
ผู.อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
โทรศัพทH 053 - 942 - 581
โทรศัพทHมือถือ 081 - 783 - 8894
Email: woralun@gmail.com
1.2.2 ผู.ร:วมวิจัย
(1) ผู.ช:วยศาสตราจารยHประพัณฐH หลวงสุข
อาจารยHประจำคณะเทคนิคการแพทยH มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
โทรศัพทH 053 - 945 - 086 ต:อ 16
Email: praphan.luangsook@cmu.ac.th
(2) ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. อลิชา ตรีโรจนานนทH
อาจารยHประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
โทรศัพทH 053 – 942 - 703 ต:อ 235
Email: alicha.treer@cmu.ac.th
1.3 ที่ปรึกษาโครงการ
1.3.1
รองศาสตราจารยH ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ
รองอธิการบดีฝñายบริการวิชาการและรับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
239 ถนนห.วยแก.ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม: 50200
โทรศัพทH 053 – 941 - 027
โทรศัพทHมือถือ 081 - 960 - 6631
Email: avornopat@gmail.com.
ค

1.3.2

ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. พัชริน ดำรงกิตติกุล
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทรศัพทHมือถือ 092 - 025 - 7110
Email: pacharin@trf.or.th
1.4 ผู.ประสานงานโครงการ
นางสาวสิริธิดา ส:งน.อย
โครงการจัดตั้งหน:วยสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคม
สำนักงานบริหารงานวิจัย 239 ถนนห.วยแก.ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม: 50200
โทรศัพทH 053 - 943 - 614 โทรสาร 053 - 943 -614
โทรศัพทHมือถือ 096 – 249 - 4905
E-mail: paansiritidasongnoijjaa@gmail.com
1.5 คณะทำงานโครงการ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
239 ถนนห.วยแก.ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม: 50200
โทรศัพทH 053 - 942 - 596 โทรสาร 053 – 942 - 573
1. นางสาวเพียงใจ จุณศิริ
2. นางสาวอุบลรัตนH หยาใส:
3. นางสาววิจิตรา บุตรชัย
4. นางสาวศิญาณี รุ:งเรือง
5. นางสาวปfยวรรณ โพเนตร
6. นางสาวจุฬาลักษณH น.อยเงิน
7. นางสาวณิชาภา นิรัติศยภูติ
8. นางสาวญาณิกา พรหมชาติ
9. นายสิทธิกานตH สัตยHซื่อ
10. ดร. กฤต พิริยธัชกุล
1.6 งบประมาณและระยะเวลาการทำวิจัย
1.6.1 ได.รับงบประมาณ ประจำปsงบประมาณ 2563
1.6.2 งบประมาณที่ได.รับ 1,646,000 บาท (หนึ่งล.านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ.วน)
1.6.3 ระยะเวลาการทำวิจัย ตั้งแต:วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึง 15 กันยายน 2564
ง

2. สรุปโครงการวิจัย
โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่” (Empowering the Societal Engagement Network for Social Equity in the Area
- based Aspect) ได.รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห:งชาติ (วช.) เป5นการวิจัยที่เชื่อมโยงกับ
แผนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่”
(Development and Coordinate of Scholarship for Community and Inequality Reduction
in the Area) ซึ ่ ง ดำเนิ น การโดยผู . บ ริ ห ารและคณาจารยH 23 โครงการ จากมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ 20 แห:ง ใน 4 ภูมิภาค มีจุดเน.นในการเสริมกระบวนการทำงานให.คณาจารยHจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและเครือข:าย สามารถนำแนวทางของงานวิชาการรับใช.สังคม มาปรับใช.ในกระบวนการทำงาน
วิจัยเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เพื่อให.สามารถเห็นภาพรวมและแนวทางการ
ดำเนินการที่สามารถนำมาปรับเป5นผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น ต:อจากการ
ทำงานในพื้นที่เพียงอย:างเดียว ทั้งนี้เพื่อให.เกิดรูปธรรมการยกระดับการทำงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นให.
สูงขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคH 3 ข.อคือ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เพื่อพัฒนากลไก
ของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.
สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
โครงการนี้ดำเนินงานโดยทีมสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม: (CMU
Societal-Engagement Academy: CMU SE Academy) ซึ่งทำงานกับทีมวิจัยย:อย 23 ทีม” โดย
สร. า งชุ ด ประสบการณH ก ารเรี ย นรู. จากทีมสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม:
(CMU SE Academy) มาดำเนินการเชิงรุก ในการเป5นพี่เลี้ยง แนะนำให.ความรู. ความเข.าใจ สร.าง
แรงบั นดาลใจ ในลั กษณะการหนุ นเสริ มทางวิ ชาการ โดยเฉพาะวิ ชาการรั บใช. สั ง คม (Socially
engaged Scholarship) มาแก.ไขปöญหาและชี้ประเด็นความเชื่อมโยงระหว:างศาสตรHเฉพาะทาง
วิชาการของคณาจารยH และการแก.ปöญหาการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ทั้งนี้ทีมสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: (CMU SE Academy) มีจุดแข็ง
4 เรื่องคือ
1) มีผลงานและประสบการณHตรงในการทำงานวิชาการรับใช.สังคม
2) มีผลงานและประสบการณHในการจัดทำเอกสารเพื่อ ขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นจากผลงานวิชาการรับใช.สังคม
จ

3) มีการสร.างระบบกลไกเอื้ออำนวยในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการแก.ปöญหาในรายละเอียด
ของการขอกำหนดตำแหน:งที่สูงขึ้นโดยผลงานวิชาการรับใช.สังคม ทั้งส:วนของคณาจารยHและส:วน
นักวิจัย
4) มีการทำงานกับเครือข:ายการทำงานวิชาการรับใช.สังคม ทั้งในระดับผู.ปฏิบัติการในท.องถิ่น
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับนโยบายของชาติและระดับนานาชาติ
ทั้งนีก้ ารดำเนินการ ผู.วิจัยมีการวาง “กรอบแนวทางการดำเนินการ” เพื่อสร.างความเข.มแข็ง
แก:นักวิจัย โดยสร.างการเชื่อมโยงระหว:างงานวิชาการวิจัยเพื่อท.องถิ่น (CBR) ควบคู:กับการทำงาน
วิชาการรับใช.สังคม รวมถึงยกตัวแบบของการสนับสนุนให.เกิดนโยบาย และการพัฒนาระบบ-กลไก
สนับสนุนการทำงานวิชาการรับใช.สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการสร.างความตระหนัก
และแนะนำให.คณาจารยHใน 23 โครงการ เห็นประโยชนHของการเขียนผลงานในแนวทางวิชาการรับใช.
สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น
จากการดำเนินงานคือได.องคHความรูท. ี่เป5นประโยชนHสำหรับการบริหารจัดการ 3 เรื่อง
1) องคHความรู.ว:าด.วยแนวทางเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยมีการออกแบบกรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ที่ใช.ชื่อว:า “The Great+ Model” ที่
ซึ่งมีความหมายดังนี้
T: Trust เชื่อใจ เชื่อมั่นศรัทธาต:อการทำงานเพื่อสังคม ตนเอง และพื้นที่
H: Holistic กระบวนการทำงานแบบองคHรวม
E: Engagement/Empowerment เสริมพลังเชื่อมต:อระหว:างความรู.สู:พื้นที่และนำ
ศาสตรHจากพื้นที่พัฒนาเป5นองคHความรู.
G: Goals/Global/Government ตอบสนองเปûาหมายของทุกภาคส:วน ทั้งในระดับ
จังหวัดและประเทศ
R: Reality/Resolution สะท.อนความเป5นจริงในทุกมิติเหลื่อมล้ำทั้งก:อน - ระหว:าง
– หลังการทำงาน โดยมีปณิธานในการแก.ปöญหาอย:างจริงจัง
E: Equality in Society เสริม เพิ่มพูน องคHความรู./ ศักยภาพที่ตอบความคาดหวัง
ของชุมชน สังคม เรื่องความเท:าเทียม
A: Apply Research to Practice (ARP) ปรับใช.งานวิจัยสู:การปฏิบัติ
T+: Team+ ทำงานเป5นกลุ:มและเครือข:ายแบบ Co-Creation of Knowledge
ซึ่งกรอบคิดที่ดังกล:าวยังสามารถนำไปใช.ทำงานเพื่อตอบโจทยHที่นอกเหนือจากการลดความ
เหลื่อมล้ำ เช:น เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ได.อีกด.วย
2) องคH ความรู . ว: าด. วยการสร. างความเข. มแข็ งแก: ระบบนิ เวศวิ ชาการเพื ่ อสั งคมในระดั บ
มหาวิทยาลัย ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ฉ

3) องคHความรู.ว:าด.วยการพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
โดยองคHความรู.ที่ 2 และ 3 ผ:านการออกแบบกรอบแนวคิดที่ใช.ชื่อว:า “Rajabhat Model”
ที่นำศาสตรH จาก 3 ส:วน คือ
1) ศาสตรHและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข:าย ที่มีพันธกิจแสดงถึงการเป5น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท.องถิ่น
2) ศาสตรHเรื่องวิชาการรับใช.สังคม (Socially engaged Scholarship) และการขอกำหนด
ตำแหน:งที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางจากคณะกรรมการข.าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ว:า
“ก.พ.อ.” ที่ทีม CMU SE Academy ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม:มีประสบการณHการทำงานและขอ
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นจากองคHความรู.นี้
3) ศาสตรHเรื่องมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) ที่นำหลักการพื้นฐาน 4
ประการ ของสมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ Engagement Thailand ที่สร.างจุด
เปลี่ยนของการทำงานมหาวิทยาลัย มาขยายแนวการทำงานระหว:างมหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อลด
ความเหลื ่ อ มล้ ำ เชิ ง พื ้ น ที่ ได. แ ก: 1) การร: ว มคิ ด และการร: ว มทำแบบพั น ธมิ ต รและหุ . น ส: ว น
(Partnership) 2) เกิดประโยชนHร:วมกันแก:ผู.เกี่ยวข.องทุกฝñาย (Mutual Benefits) 3) มีการใช.ความรู.
และเกิดการเรียนรู.ร:วมกันและเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge Sharing and Scholarship) 4)
เกิดผลกระทบต:อสังคมที่ประเมินได. (Measurable Social Impact) มาเป5นแนวทางเพื่อการสร.าง
ระบบและกลไกในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข:าย ทั้งในระดับนโยบาย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
คณะและระดับปฏิบัติการ ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถให.นักวิชาการหรือชาวบ.าน/
ชุมชนที่ทำงานเพื่อชุมชน ที่เห็นประโยชนHจากหลักการพื้นฐาน 4 ประการของการทำงานเพื่อรับใช.
สังคม ใน 2 ด.าน คือ 1) ดJานวิชาการที่มหาวิทยาลัยและนักวิจัยเห็นประโยชนHจากระบบและกลไก
ของการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม 2) ดJานพื้นที่ ที่ทำให.
เกิดเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น ระหว:างมหาวิทยาลัย ภูมิภาค และประเทศ ที่จะช:วยเอื้ออำนวยให.
งานวิชาการรับใช.สังคมของประเทศไทยรุดหน.าไปอย:างก.าวทันเครือข:ายวิชาการรับใช.สังคมของ
ต:างประเทศ ทั้งนี้จากฐานในการทำงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น (CBR) อย:างยาวนานของไทย ยังสามารถ
สร.างผลงานวิชาการวิชาการรับใช.สังคมที่มี “เอกลักษณHในบริบทไทย” มาใช.ในการขับเคลื่อน
แก.ปöญหาในแต:ละภูมิภาคของประเทศที่มีบริบทแตกต:างกัน เพื่อความยั่งยืนต:อไปในอนาคต
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ชื่อโครงการ
ชื่อนักวิจัย

ชื่อที่ปรึกษาโครงการ

การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่
รองศาสตราจารยH ดร. วรลัญจกH บุณยสุรัตนH
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ประพัณฐH หลวงสุข
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. อลิชา ตรีโรจนานนทH
รองศาสตราจารยH ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. พัชริน ดำรงกิตติกุล

บทคัดย7อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคHเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เสริมสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ3) พัฒนากลไก
ของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.
สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เป5นการวิจัยที่ใช.กระบวนการถอดบทเรียนอย:างมีส:วนร:วม กับ
23 โครงการ ของ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน 4 ภูมิภาค โดยทีมสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม: (CMU Societal-Engagement Academy: CMU SE Academy) ที่ ใช.
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต:าง ๆ ที่เกี่ยวข.อง รวมถึงการเก็บข.อมูล
ภาคสนาม (Field Study) จากประชากรและตัวอย:างที่กำหนดไว. เก็บและวิเคราะหHข.อมูลที่ได.จาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ:ม การเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา และการสังเกตการณHทั้งแบบมี
ส:วนร:วมและไม:มีส:วนร:วมจากผู.เกี่ยวข.องในการวิจัย วิเคราะหHข.อมูลโดยวิธีการวิเคราะหHเนื้อหา
(Content Analysis) นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยได.ผล
ของการวิจัย ดังนี้
1) พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือขYายวิชาการเพื่อทJองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว:า กระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยนำแนวคิด 5 เรื่องมาเป5นฐานคิด คือ 1) การน.อมนำ “ศาสตร_
พระราชา” ที่เป5นยุทธศาสตรHของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท.องถิ่น 2) สัญลักษณHของสีตรา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 5 สี 3) แนวทางการทำงานของวิ ช าการรั บ ใช. ส ั ง คม (Socially engaged
Scholarship) และการขอกำหนดตำแหน: ง ที ่ ส ู ง ขึ ้ น ของคณะกรรมการข. า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 4) หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ของสมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัย
กับสังคม หรือ Engagement Thailand 5) ศาสตรHของวิชาการรับใช.สังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม:
ซ

มาสร. า งกระบวนการที ่ เรี ย กว: า “Rajabhat Model” เพื ่ อ ให. เ กิ ด การสร. า งนโยบายในระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยเน.นการทำงานแบบมีส:วนร:วม กับ 4 ระดับของแผนงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นและลด
ความเหลื ่ อ มล้ ำ เชิ ง พื ้ น ที ่ ได. แ ก: 1) หั ว หนJ า แผน ทำหน. า ที ่ อ อกแบบกิ จ กรรมการพั ฒ นาและ
ประสานงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให.
เกิดผล ติดตามประเมินผล ส:งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการรับใช.สังคมและการ
ใช.ประโยชนH 2) ผูJประสานงานแผน (ODU) ทั้ง 4 ภาค ทำหน.าที่ประสานงานการประชุมกับหัวหน.า
แผน กำกับ ดูแล การติดตามและประเมินผล การพิจารณาข.อเสนอ การทำสัญญาและที่สำคัญจะต.อง
คอยประชาสัมพันธHเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู:สาธารณะ 3) ผูJบริหารมหาวิทยาลัย ผูJบริหารคณะ
และหนYวยประสานงานมหาวิทยาลัย ทำหน.าที่ในเชิงนโยบายและกำหนดยุทธศาสตรH การสนับสนุน
การดำเนินงาน ให.คำแนะนำ และประสานงานเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และ 4)
หัวหน.าโครงการวิจัยทั้ง 4 ภาค และผู.ร:วมวิจัยในโครงการ ในฐานะนักปฏิบัติเพื่อชุมชน
2) สรJางความเขJมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือขYาย
วิชาการเพื่อทJองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว:า ทีมสนับสนุนรับใช.สังคมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ที่ประกอบด.วยบุคลากร 4 กลุ:มคือ 1) หัวหน.าโครงการ 2) ทีมคณาจารยHที่มี
ประสบการณHและได.ตำแหน:งทางวิชาการจากผลงานวิชาการรับใช.สังคม 3) ที่ปรึกษาโครงการ 4)
หน:วยวิจัยรับใช.สังคม ได.สร.างความเข.มแข็งแก:ระบบนิเวศวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผ:านการทำหน.าทีแ่ นะนำและเป5นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) โดยนำเสนอตัวอย:างการทำงาน
และการขอตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยใช.เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม: เป5น
ตัวอย:าง
และสร.างความตระหนักให.เห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการรับใช.สังคม
เพื่อให.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดแนวทางการสร.าง “ระบบหนุนเสริม” ในมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งทีมงาน CMU SE
Academy ได.ดำเนินงานใน 4 ภารกิจคือ 1) ภารกิจด.านวิชาการ 2) ภารกิจด.านกระบวนการในระดับ
คณะหรือสถาบัน 3) ภารกิจด.านระบบของมหาวิทยาลัย และ 4) ภารกิจด.านการเชื่อมโยงเครือข:าย
โดยทีม CMU SE Academy สร.างกระบวนการหนุนเสริมความเข.มแข็ง (Strengthen) ให.แก:
คณาจารยHและนักวิจัยใน 4 ประเด็นคือ 1) การเข.าใจระบบ (System) นิเวศทางวิชาการและของการ
ขอตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม 2) องคHความรู.และข.อเสนอแนะในการ
ทำงานวิชาการเพื่อท.องถิ่น (Community-Based Research: CBR) 3) การหนุนเสริมทางวิชาการแก:
งานวิจัยใน 4 ภูมิภาค และ 4) การสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคม (Socially engaged Scholarship)
ตามแนวทางของสมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ Engagement Thailand ที่สร.าง
จุดเปลี่ยนของการทำงานมหาวิทยาลัย มาขยายแนวการทำงานระหว:างมหาวิทยาลัยกับสังคม
3) พัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตYอการ
สรJางผลงานวิชาการรับใชJสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ผลการวิจัยได.พัฒนากลไกระบบ
ฌ

นิเวศวิชาการเพื่อสังคม ที่ให.ชื่อว:า THE GREAT+ Model เป5นกลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
โดยทำงานแบบ Co - Creation of Knowledge ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู.ระหว:างกัน ซึ่งจะทำให.เกิด
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดตลอดจนการสร.างศักยภาพในการทำงานระบบทีม ที่มี
ประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถ 1) สร.างรูปธรรมของวิชาการเพื่อท.องถิ่นที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได.จริง 2)
สังเคราะหHความเป5นวิชาการของวิชาการเพื่อท.องถิ่นที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได.อย:างเป5นรูปธรรม
และ 3) สร.างเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นได.อย:างเป5นเครือข:ายเพิ่มขึ้นได. นอกจากนี้กระบวนการ
ดังกล:าวยังทำงานแบบสื่อสารสองทางที่ชุมชนเป5นผู.ร:วมทำงานกับนักวิจัย ที่ส:งผลเชิงประจักษH คือ 1)
การลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และ2) “โอกาส” ในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยใช.
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมของนักวิจัย
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Abstract
The objectives of this research were to 1) developing processes and procedures
for strengthening academic networks for the local area of Rajabhat University, 2 )
strengthen the academic ecosystem for society at the university level by the academic
network for the locality of Rajabhat University, and 3) developing mechanisms for
academic ecology for society of Rajabhat University that facilitates the creation of
academic works to serve society and reduce spatial inequality.
It is research that uses participative lesson transcription process under 23 subprojects of 20 Rajabhat Universities - 4 regionals campus. The researcher from the
whole campus who participated on this project can be take advantage from the
research proceeding, not only on teaching but they can be use on upgrading to the
higher academic position applying, further more in parallel of communities
engagement task by using a qualitative research methodology. Both study from
documents and related research. Including field study from the population and the
specified sample. Collect and analyze the data obtained from the workshop, focus
group, coaching and mentoring and participant and non-participant observations from
those involved in the research. Data were analyzed by content analysis method and
the study results were presented in a descriptive form.
1) Developing processes and procedures for strengthening academic
networks for the local area of Rajabhat University. The results showed that the
process and procedures for strengthening academic networks for localities of Rajabhat
University must emphasize the process of participation in order to strengthen the
ฎ

academic ecosystem for society at the university level by the academic network for
local governments of Rajabhat University through the concept of “His Majesty King
Bhumibol Adulyadej’s Philosophy” Rajabhat University Strategies for Local
Development, the identity of the Rajabhat University, and the framework of academic
service to society consist of 4 important node management structures that are related
and connected, namely 1) the head of the plan is responsible for designing
development activities and coordinating academic affairs for the locality and reducing
spatial inequality. Develop research and innovation plans to be effective, evaluation,
support the movement of academic services, social service, and utilization. 2)
coordinators of the ODU in all 4 regions are responsible for coordinating meetings with
the head of the plan, overseeing, monitoring, evaluating, consideration of proposals
contracts and, most importantly, to publicize to drive research results to the public:
3) university administrators, faculty administrators and the university coordinating unit
acting in policy and strategy formulation. Supporting operations, giving advice, and
coordinating to facilitate operations; and 4) heads of research projects in all 4 sectors
and co-researchers in the project. As a community practitioner by working through a
network of co - creation of knowledge to exchange knowledge between each other.
This can drive professional change. as well as creating potential for effective teamwork.
2 ) Strengthen the academic ecosystem for society at the university level
by the academic network for the locality of Rajabhat University. The results of the
research revealed that the CMU SE Academy team has strengthened the academic
ecosystem for society of Rajabhat University by using the platform of CMU SE Academy
through a coaching & mentoring system consisting of 4 groups of personnel: 1) project
leader 2) team of faculty members in the project with experience and gaining academic
positions from socially engaged scholarship 3 ) project advisor and 4 ) social service
research unit acting as a link “Support System” the work of Rajabhat University team
in 4 missions: 1) academic mission 2) process mission at the faculty or institute level
3) university system mission and 4) network connection task by It was found that the
CMU SE Academy team created a process to strengthen for faculty and researchers in
4 issues, namely 1) understanding of the system 2) knowledge and recommendations
ฏ

in academic work for Community-Based Research (CBR) 3) support covering research
in 4 regions and 4) socially engaged Scholarship.
3 ) Developing mechanisms for academic ecology for society of Rajabhat
University that facilitates the creation of academic works to serve society and
reduce spatial inequality. The results showed that the academic ecosystem for
society mechanism of Rajabhat University that facilitates the creation of academic
works, serving society and reducing spatial inequality, or THE GREAT+ Model, is the
academic ecosystem mechanism for society of Rajabhat University that facilitates the
creation of work. Academics serving society and reducing spatial inequality according
to the set goals, 1 ) create a concrete academic framework for the locality that can
reduce inequality; 2) synthesize academic knowledge for the locality that can reduce
inequality concretely; and 3) build academic networks for local. Moreover, the above
process is also a two-way communication academic ecosystem mechanism for society
of Rajabhat University, namely 1) reducing spatial inequality and 2) “opportunity” in
applying for academic position by using socially engaged scholarship.
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สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความเป5นมาและความสำคัญของปöญหา
1.2 คำถามการวิจัย
1.3 วัตถุประสงคHของการวิจัย
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย
1.4.2 ขอบเขตกลุ:มเปûาหมายและพื้นที่ทำการวิจัย
1.5 นิยามศัพทHเฉพาะ
1.6 ประโยชนHที่คาดว:าจะได.รับจากการวิจัย
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขJอง
2.1 แนวคิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.1.1 มโนทัศนHความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.1.2 สาเหตุและปöจจัยความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.1.3 รูปแบบของความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.1.4 แนวทางการแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.2 แนวคิดการเสริมสร.างพลังทางสังคมอย:างยั่งยืน
2.2.1 มโนทัศนHการเสริมสร.างพลังทางสังคม
2.2.2 องคHประกอบสำคัญของการเสริมสร.างพลังทางสังคม
2.2.3 ต.นทุนที่ทำให.เกิดการเสริมสร.างพลังทางสังคม
2.2.4 กระบวนการเสริมพลังทางสังคมในชุมชนอย:างยั่งยืน
2.2.5 แนวทางและหลักปฏิบัติการเสริมสร.างพลังทางสังคมอย:างยั่งยืน
2.3 แนวคิดงานวิชาการรับใช.สังคม
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2.4.3 องคHประกอบของเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น
2.4.4 ปöจจัยสำคัญของบริหารเครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมอย:างมี
ส:วนร:วม
2.4.5 บทบาทของเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการสร.างการรับรู.ของ
สาธารณะ
2.4.6 เครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมในประเทศไทย
2.5 แนวคิดการเสริมสร.างพลังทางวิชาการด.วยการเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา
2.5.1 มโนทัศนHการเสริมพลังทางวิชาการ
2.5.2 กระบวนการเสริมพลังทางวิชาการ
2.5.3 การเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการ (Coaching and
Mentoring)
2.5.4 การเสริมสร.างพลังทางวิชาการด.วยระบบพี่เลี้ยง
2.6 แนวคิดระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมไทย
2.6.1 มโนทัศนHระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคม
2.6.2 นโยบายการสนับสนุน “งานวิจัยเพื่อท.องถิ่นของ สกว. การริเริ่ม
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ไทย”
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พัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
2.9.4 กรณีศึกษา Community Based Research ใน 4 ประเทศ
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2.10.3 มิติการเสริมพลังทางวิชาการ
2.11 กรอบขั้นตอนการวิจัย
บทที่ 3 ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลัง
เครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง
การเก็บรวบรวมข.อมูล
เครื่องมือที่ใช.ในการศึกษา
การวิเคราะหHข.อมูล
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สารบัญ (ต7อ)
ขั้นตอนที่ 2 สร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง
การเก็บรวบรวมข.อมูล
เครื่องมือที่ใช.ในการศึกษา
การวิเคราะหHข.อมูล
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ประชากรและกลุ:มตัวอย:าง
การเก็บรวบรวมข.อมูล
เครื่องมือที่ใช.ในการศึกษา
การวิเคราะหHข.อมูล
การตรวจสอบความถูกต.องของข.อมูล
การตรวจสอบความน:าเชื่อถือของงานวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอน การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.1.1 ข.อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.1.2 ผลการประชุมในรูปแบบ online เพื่อทำความเข.าใจกับ
คณาจารยH นักวิจัยและผู.บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการ
หนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค
4.1.3 ผลการสัมมนาวิชาการเพื่อส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
4.1.4 ผลการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการ
เตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:ง
ทางวิชาการด.วยการเป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Coaching &
Mentoring)
ด
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สารบัญ (ต7อ)
4.2 การสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
โดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.3 การพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
4.3.1 ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมต:อการสร.างศักยภาพนักวิจัย
4.3.2 เงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการ
รับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
4.3.3 ผลของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมต:อการสร.างศักยภาพนักวิจัย
4.3.4 กลไกการนำองคHความรู.ไปสู:การปฏิบัติ
4.3.5 ปöจจัยส:งเสริมการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.
สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขJอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.1.2 การสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
5.1.3 การพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลด
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.2.2 การสร.างความระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ต
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5.2.3 การพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลด
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
5.3 ข.อเสนอแนะ
5.3.1 ข.อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย
5.3.2 ข.อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต:อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คณะผู.วิจัยและที่ปรึกษา
ภาคผนวก ข แบบฟอรHมสรุปผลงานวิจัย
ภาคผนวก ค แบบฟอรHมสรุปผลงานวิจัย
ภาคผนวก ง แบบฟอรHมประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช.ประโยชนHอย:างเป5น
รูปธรรมที่ได.รับการจัดสรรงบประมาณ
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241

สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.3
ตารางที่ 4.1

แสดงกระบวนทัศนHที่แตกต:างของงานวิชาการรับใช.สังคมและงาน
วิชาการเพื่อวิชาการ
ตัวอย:างเครื่องมือในการประเมินข.อมูลพื้นฐานของโครงการอบรม
ตัวอย:างเครื่องมือในการประเมินการเก็บข.อมูลจากตัวอย:าง
กลไกการนำองคHความรู.ไปสู:การปฏิบัติ

ท
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52
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.2
ภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.3
ภาพที่ 2.4
ภาพที่ 2.5
ภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.6

ประเด็นการยกระดับงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นใน 4 ภูมิภาค
ความสัมพันธHของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นและแผนงานลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่
กระบวนการหรือเส.นทางของการทำงานวิชาการรับใช.สังคม
นักวิชาการที่ได.รับตำแหน:งที่สูงขึ้นจากผลงานวิชาการรับใช.สังคม
การดำเนินงานด.วยระบบพี่เลี้ยงและการเป5นที่ปรึกษาเพื่อก.าวสู:
ตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมของไทย
กรอบขั้นตอนการดำเนินการโครงการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
แผนภูมิแสดงข.อมูลผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
แผนภูมิแสดงข.อมูลภูมิภาคของผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอ
กำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
แผนภูมิแสดงข.อมูลภาระงานของผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอ
กำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
แผนภูมิแสดงข.อมูลการจัดประชุมทางวิชาการรับใช.สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
การเข.าร:วมกิจกรรมส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วย
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: ในช:วงที่
ผ:านมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
ความรู.และความเข.าใจในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วย
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม ก:อนและหลัง เข.าร:วมกิจกรรมการส:งเสริม
การขอกำหนดตำแหน:งวิชาการจากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม:ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
ธ
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สารบัญภาพ (ต7อ)
ภาพที่ 4.7
ภาพที่ 4.8

ภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.10
ภาพที่ 4.11
ภาพที่ 4.12
ภาพที่ 4.13
ภาพที่ 4.14
ภาพที่ 4.15
ภาพที่ 4.16
ภาพที่ 4.17
ภาพที่ 4.18
ภาพที่ 4.19
ภาพที่ 4.20

ประโยชนHของระบบหนุนเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม:เพื่อส:งเสริม
การขอกำหนดตำแหน:งวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
ผู.เข.าร:วมประชุมเพื่อทำความเข.าใจกับคณาจารยH นักวิจัยและผู.บริหาร
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค เมื่อวันเสารH
ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 20.00-22.30 น. ผ:าน Application
ZOOM โดยมีผู.เข.าร:วมประชุมจำนวน 11 คน
การนำเสนอกรอบทางวิชาการเพื่อทำความเข.าใจกับคณาจารยH
นักวิจัยและผู.บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลัง
ทั้ง 4 ภาค เมื่อวันเสารH ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 20.00-22.30 น.
ผ:าน Application ZOOM โดยมีผู.เข.าร:วมประชุมจำนวน 11 คน
เครื่องมือ EDGE tool ของ NCCPE
ผลงานทางวิชาการ 4 กลุ:ม ที่สามารถนำไปขอตำแหน:งทางวิชาการ
ตัวอย:างวิธีการขอตำแหน:งทางวิชาการโดยวิธีปกติ ซึ่งสามารถผสม
ผลงานวิจยั ร:วมกับผลงานวิชาการรับใช.สังคมหรืออื่น ๆ ได.
ตัวอย:างผลงานที่สามารถเลือกนำไปขอตำแหน:งทางวิชาการ
วิธีการพิจารณาคุณภาพของผลงานและเกณฑHการตัดสิน
วิธีการรองศาสตราจารยH (วิธีพิเศษ)
แสดงวิธีการขอตำแหน:งศาสตราจารยHโดยวิธีปกติ และวิธีที่มีผลงาน
วิชาการรับใช.สังคม
แสดงวิธีการขอตำแหน:งศาสตราจารยH (เฉพาะสาขาทางสังศาสตรHและ
มนุษยศาสตรH)
เนื้อหา 7 ข.อของงานวิชาการรับใช.สังคม สอดคล.องกับการทำงาน
ของคณาจารยH
แนวคิดมหาวิทยาลัยสร.างองคHความรู.ทุกด.าน
4 ผสานประโยชนH University Engagement
การประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช.สังคม
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สารบัญภาพ (ต7อ)
ภาพที่ 4.21

ภาพที่ 4.22

ภาพที่ 4.23

ภาพที่ 4.24

ภาพที่ 4.25

ภาพที่ 4.26

ภาพที่ 4.27

โปสเตอรHประชาสัมพันธHการสัมมนาวิชาการเพื่อส:งเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม ในวันอังคารที่ 9
กุมภาพันธH 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ภายใต.โครงการ “การเสริม
พลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที”่
ตัวอย:างการตั้งประเด็นของทีม CMU SE ต:อโครงการที่ 1 โครงการ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุHพื้นที่สูงบ.านปางขอน ตำบลห.วย
ชมภู อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กรณี
การส:งเสริมการแปรรูปผลไม.เมืองหนาวและการท:องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม
การนำเสนอโครงการที่ 4 การจัดทำฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช.ประโยชนHโดยชุมชน
หมู:บ.านแม:อูคอหลวง อ.ขุนยวม จ.แม:ฮ:องสอน
การนำเสนอโครงการที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการใช.ประโยชนHในพื้นที่ร:วมกันโดยขุมชน ความสัมพันธHของ
ประชาชน ปศุสัตวHปล:อยเลี้ยงและช.างปñาในเขตพื้นที่ดอยผาเมือง
อำเภอแม:ทา จังหวัดลำพูน
การนำเสนอองคHความรู.เชิงวิชาการที่จะนำไปใช.ในงานวิจัยของนักวิจัย
ในโครงการที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการ
ใช.ประโยชนHในพื้นที่ร:วมกันโดยขุมชน ความสัมพันธHของประชาชน
ปศุสัตวHปล:อยเลี้ยงและช.างปñาในเขตพื้นที่ดอยผาเมือง อำเภอแม:ทา
จังหวัดลำพูน
การนำเสนอกระบวนการในการเข.าไปดำเนินงานและผลตอบรับของ
นักวิจัยในโครงการที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการใช.ประโยชนHในพื้นที่ร:วมกันโดยขุมชน ความสัมพันธHของ
ประชาชน ปศุสัตวHปล:อยเลี้ยงและช.างปñาในเขตพื้นที่ดอยผาเมือง
อำเภอแม:ทา จังหวัดลำพูน
การนำเสนอโครงการที่ 6 การบริหารจัดการปñาชุมชนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในการใช.ทรัพยากรร:วมกันตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง
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สารบัญภาพ (ต7อ)
ภาพที่ 4.28

ภาพที่ 4.29

ภาพที่ 4.30

ภาพที่ 4.31
ภาพที่ 4.32

ภาพที่ 4.33

ภาพที่ 4.34

ภาพที่ 4.35

ภาพที่ 4.36

การนำเสนอโครงการที่ 7 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกิน แบบ
มีส:วนร:วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนของบ.านซอแคระกลา-บ.านปอ
เคลอะเด อำเภอท:าสองยาง จังหวัดตาก
การนำเสนอกระบวนการในการเข.าไปดำเนินงานและผลตอบรับของ
นักวิจัยในโครงการที่ 7 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมี
ส:วนร:วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนของบ.านซอแคระกลา-บ.านปอ
เคลอะเด อำเภอท:าสองยาง จังหวัดตาก
การนำเสนอองคHความรู.เชิงวิชาการที่จะนำไปใช.ในงานวิจัยของนักวิจัย
ในโครงการที่ 7 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมีส:วนร:วม
บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชนของบ.านซอแคระกลา-บ.านปอเคลอะเด
อำเภอท:าสองยาง จังหวัดตาก
การนำเสนอโครงการที่ 1 การยกระดับศักยภาพกลุ:มอาชีพในชุมชน
วัดประชาระบือธรรมตามบริบทชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอกระบวนการมีส:วนร:วม โครงการที่ 1 การยกระดับ
ศักยภาพกลุ:มอาชีพในชุมชนวัดประชาระบือธรรมตามบริบท
ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอกระบวนการมีส:วนร:วม โครงการที่ 2 การยกระดับรายได.
ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอ Baseline Data เพื่อวัดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
โครงการที่ 2 การยกระดับรายได.ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วม
ของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานใน
พื้นที่ โครงการที่ 2 การยกระดับรายได.ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วน
ร:วมของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอความสัมพันธHมิติความเหลื่อมล้ำในชุมชน โครงการที่ 2
การยกระดับรายได.ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลอง
ตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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สารบัญภาพ (ต7อ)
ภาพที่ 4.37

ภาพที่ 4.38

ภาพที่ 4.39

ภาพที่ 4.40

ภาพที่ 4.41
ภาพที่ 4.42

ภาพที่ 4.43

ภาพที่ 4.44

ภาพที่ 4.45

การนำเสนอผลลัพธHความเหลื่อมล้ำ โครงการที่ 2 การยกระดับรายได.
ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอโครงการที่ 3 การจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
การเข.าถึงบริการทางสุขภาพของผู.สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห.วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร
การนำเสนอโครงการที่ 4 อาวุโสฟรีแลนซH: การเสริมสร.างระบบและ
กลไกส:งเสริมอาชีพอิสระของผู.สูงอายุ ตำบลบ.านปûอม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การนำเสนอแผนภาพการเชื่อมต:อระบบการทำงานร:วมกับภาคี
เครือข:ายแบบมีส:วนร:วมโครงการที่ 6 การจัดการห:วงโซ:อุปทาน
การผลิตข.าวและผักอินทรียHโดยการมีส:วนร:วมของวิสาหกิจชุมชน
กลุ:มส:งเสริมเกษตรอินทรียH อำเภออู:ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การนำเสนอโครงการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู.ต.นแบบแหล:ง
ท:องเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
การนำเสนอบทบาทของนักวิจัยในการใช.ความเชี่ยวชาญลดความ
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่โครงการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู.ต.นแบบ
แหล:งท:องเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
การนำเสนอบทบาทของนักวิจัยในการใช.ความเชี่ยวชาญลดความ
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่โครงการที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู.เครือข:าย
การจัดการน้ำคลองดุสนในการเข.าถึงการใช.
ทรัพยากรชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
การนำเสนอโครงการที่ 3 การสร.างมูลค:าเพิ่มข.าวหักด.วยกระบวนการ
มีส:วนร:วมจากเครือข:ายชาวนาปöตตานี บ.านท:าด:าน ตำบลดอนรัก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปöตตานี
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานใน
พื้นที่ โครงการที่ 3 การสร.างมูลค:าเพิ่มข.าวหักด.วยกระบวนการมีส:วน
ร:วมจากเครือข:ายชาวนาปöตตานี บ.านท:าด:าน ตำบลดอนรัก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปöตตานี
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สารบัญภาพ (ต7อ)
ภาพที่ 4.46
ภาพที่ 4.47

ภาพที่ 4.48

ภาพที่ 4.49

ภาพที่ 4.50
ภาพที่ 4.51

ภาพที่ 4.52

ภาพที่ 4.53

ภาพที่ 4.54

การนำเสนอโครงการที่ 4 การขับเคลื่อนการจัดศึกษาตามอัธยาศัย
โดยเครือข:ายพ:อแม:ในชุมชนเมืองสุราษฎรHธานี
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานใน
พื้นที่ โครงการที่ 4 การขับเคลื่อนการจัดศึกษาตามอัธยาศัยโดย
เครือข:ายพ:อแม:ในชุมชนเมืองสุราษฎรHธานี
การนำเสนอโครงการที่ 5 การขับเคลื่อนภูมิปöญญาชุมชนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำผ:านศูนยHการเรียนรู.นิเวศวิทยาวัฒนธรรม พื้นที่อำเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎรHธานี
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงาน
ในพื้นที่ โครงการที่ 5 การขับเคลื่อนภูมิปöญญาชุมชนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำผ:านศูนยHการเรียนรู.นิเวศวิทยาวัฒนธรรม พื้นที่อำเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎรHธานี
การนำเสนอโครงการที่ 1 การเสริมสร.างศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
ของผู.เลี้ยงควายทามในพื้นที่ชุ:มน้ำแก:งละว.า จังหวัดขอนแก:น
การนำเสนอโครงการที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการพืชสมุนไพร
ท.องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา บ.านหนองบัว
ตำบลบึงทวาย อำเภอเต:างอย จังหวัดสกลนคร
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานใน
พื้นที่ โครงการที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการพืชสมุนไพรท.องถิ่น
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา บ.านหนองบัว
ตำบลบึงทวาย อำเภอเต:างอย จังหวัดสกลนคร
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานใน
พื้นที่ โครงการที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ
ตำบลบุ:งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานใน
พื้นที่ โครงการที่ 5 การพัฒนากลุ:มผู.สูงอายุโดยการส:งเสริมเศรษฐกิจ
บนฐานทรัพยากร พืช ผัก สมุนไพรพื้นบ.าน ตำบลโชคชัย
อำเภอนิคมคำสร.อย จังหวัดมุกดาหาร
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สารบัญภาพ (ต7อ)
ภาพที่ 4.55
ภาพที่ 4.56
ภาพที่ 4.57
ภาพที่ 4.58

ภาพที่ 4.59
ภาพที่ 4.60
ภาพที่ 4.61
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ภาพที่ 4.63
ภาพที่ 4.64
ภาพที่ 4.65

ภาพที่ 4.66
ภาพที่ 4.67

รูปแบบของกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการ
เพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ “Rajabhat Model”
ตัวอย:างตราสัญลักษณHมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และความหมาย
แทนค:าของสีที่นำมาใช.ในการออกแบบกระบวนการทำงาน
ภารกิ จ 4 ด. า นของที ม CMU SE Academy ในการหนุ น เสริ ม การ
สร.างระบบนิเวศวิชาการเพื่อผลงานวิชาการรับใช.สังคม
การหนุ น เสริ ม ของที ม CMU SE Academy การสร. า งระบบนิ เ วศ
วิชาการเพื่อผลงานวิชาการรับใช.สังคม เพื่อให.เกิด Policy ระดับ
มหาวิทยาลัย
รูปแบบและมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช.สังคม
TOR ของการจัดการผลผลิตของหน:วยงานบริหารจัดการและส:งมอบ
ผลลัพธH (Outcome Delivery Unit: ODU)
องคHประกอบการสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
เชิงระบบ (System) ในระดับมหาวิทยาลัย โดย CMU SE Academy
ทีมคณาจารยHในโครงการ 2 ท:าน ซึ่งเป5นตัวแทนคณาจารยH
มหาวิทยาลัยเชียงใหม:ที่ได.รับการกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะกรรมการวิชาการรับใช.สังคม 5 ชุด เพื่อสร.างความเข.มแข็งระบบ
นิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ฐานข.อมูลผู.ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) เพื่อประเมินผลงาน
การแต:งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและรับรองการใช.ประโยชนH
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมของแผนกปฏิบัติการของหน:วยวิจัยรับใช.
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
ตัวอย:างแบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการใช.ประโยชนHต:อ
สังคม ของผลงานวิจัยรับใช.สังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม:
ตัวอย:างการแต:งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและรับรองการใช.
ประโยชนHผลงานวิชาการรับใช.สังคมของหน:วยวิจัยรับใช.สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม: เพื่อสร.างความเข.มแข็งของระบบนิเวศวิชาการ
เพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
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การอำนวยการสนับสนุนการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ
แผนกปฏิบัติการของหน:วยวิจัยรับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
เพื่อสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย
ฐานข.อมูลผู.ทรงคุณวุฒิทีมีความเชี่ยวชาญ ในการเป5นที่ปรึกษาและ
ประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม:
ตัวอย:างการสนับสนุนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม: ในการไป
นำเสนอผลงานวิชาการรับใช.สังคม ในระดับนานาชาติ ของ NCCPE
ณ ประเทศอังกฤษ
กลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อ
การสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
หรือ THE GREAT+ Model
เงื่อนไขการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
งาน The 7th Engagement Thailand Annual Conference
2021
กำหนดการงาน The 7th Engagement Thailand Annual
Conference 2021
งาน The National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) ในปs 2564 จัดในหัวข.อ “Engage
Conference 2021: Shaping ideas for change”
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเปÄนมาและความสำคัญของปÅญหา
ความเหลื่อมล้ำเป5นปöญหาที่ฝöงรากลึกอยู:ในสังคมไทยมาเป5นเวลานาน และคาดว:าจะยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นหลังการระบาดของโควิด - 19 สิ้นสุดลง เพราะว:าปöจจุบันนโยบายเศรษฐกิจหลาย
ประเทศไม:ได.มุ:งเน.นเฉพาะการขยายตัวเพียงอย:างเดียว แต:ยังให.ความสำคัญกับการเติบโตอย:างทั่วถึง
ปöญหาความเหลื่อมล้ำจึงได.รับความสนใจมากขึ้น เพราะเป5นกระจกสะท.อนว:าครัวเรือนแต:ละกลุ:มจะ
ได.รับผลดีจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วถึงมากน.อยเพียงใด นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำที่อยู:ใน
ระดับสูงมาเป5นเวลานานยังอาจบั่นทอนอัตราการเติบโตและเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได.
อย:างไรก็ตามการพัฒนาประเทศไทยภายใต.นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ไม:อาจบรรลุผลได.
หากยังคงปฏิบัติต:อการพัฒนาชุมชนด.วยวิธีการเดิม เนื่องจากสภาวะการณHใหม: ๆ ของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็ว ทำให.ชุมชนต.องเผชิญกับปöญหาทั้งด.านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล.อม
สุขภาพและวัฒนธรรม ที่ต:างก:อให.เกิดความเหลื่อมล้ำในบริบทที่แตกต:างกัน ทำให.โครงการวิจัยและ
พัฒนาของหน:วยงาน/องคHกรต:าง ๆ มุ:งสู:การทำงานในชุมชนและท.องถิ่นทั้งหน:วยงานปฏิบัติการ
(function) ในระดับกระทรวง ภูมิภาคและจังหวัด
สำนักงานนวัตกรรมแห:งชาติ (องคHกรมหาชน) หรือ สนช. เป5นองคHกรหลักในการเสริมสร.าง
ระบบนวัตกรรมแห:งชาติเพื่อเพิ่มคุณค:าที่ยั่งยืน ได.สร.างกลไกสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เช:น
Program Management Unit (PMU) ซึ ่ ง เป5 น กลไกสำคั ญ ในการบริ ห ารงบประมาณวิ จ ั ย ต: า ง ๆ
โดยเฉพาะ PMU A กลไก CSR ของภาคธุรกิจและเอกชน และนักวิชาการจากทุกมหาวิทยาลัย ทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน พบว:าในส:วนของ PMU ของสำนักงานการวิจัยแห:งชาติ (วช.) มีหลาย
โครงการที่สนับสนุนการทำงานของนักวิชาการในชุมชน อาทิเช:น “เครือขYายวิจัยภูมิภาค” ทั้ง 4
ภูมิภาค ที่ดำเนินการ 1) พัฒนาฐานข.อมูลของผู.มีส:วนได.ส:วนเสียและเชื่อมโยง (link) เข.าสู:ระบบ
ฐานข. อ มู ล ผลงานวิ จ ั ย ของคลั ง ข. อ มู ล งานวิ จ ั ย ไทย (Thailand National Research Repository:
TNRR) 2) พัฒนาข.อเสนอโครงการ Research for Community เน.นชุดโครงการที่มีการบูรณาการ
ของหลายศาสตรH (Disciplines) โดยเน.นการทำงานบูรณาการของนักวิจัยที่มาจากหลายสถาบัน/
หน:วยงาน หรือหลากหลายองคHกร 3) การจัดฝØกอบรมนักวิจัยรุ:นใหม: (ลูกไก:) โดยมีวิทยากรจาก
หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม:ไก:) ของ วช. ทำหน.าที่เป5นวิทยากรและให.คำปรึกษากับผู.เข.ารับการ
ฝØกอบรมจากหน:วยงานภาครัฐและเอกชน และ4) การจัดฝØกอบรมนักจัดการความรู.จากงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน เป5นต.น
1

นอกจากนั้นยังได.มีการตั้ง “โครงการบริหารงานวิจัยเพื่อทJองถิ่น” ซึ่งมีสถาบันคลังสมอง
ของชาติและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท.องถิ่น วางแนวทางการสนับสนุนผ:านกลไก “ที่ปรึกษางานวิจัย”
(Research Counselor: RC) และ “หนYวยประสานงานวิจัยเพื่อทJองถิ่นระดับพื้นที่” (Node) เพื่อ
ทำหน.าที่เป5นหน:วยงานบริหารจัดการและส:งมอบผลลัพธH Outcome Delivery Unit (ODU) ทำงาน
ร:วมกับ “ทีมศูนย_ประสานงานวิจัยเพื่อทJองถิ่น”(Community - Based Research: CBR ) จำนวน
25 Pilot CBR Nodes ทั ่ วประเทศ ซึ ่ ง มี ผ ู J ป ระสานงานกลไกสนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย เพื ่ อ ทJ อ งถิ ่ น 4
ภูมิภาค 4 ท:าน ได.แก:
1) ภาคเหนือ รองศาสตราจารยH ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ
2) ภาคกลาง รองศาสตราจารยH ดร. สุชาดา พงศHกิตติวิบูลยH
3) ภาคอีสาน: ดร. สุวรรณา บัวพันธH
4) ภาคใต.:
รองศาสตราจารยH ดร. พรพันธุH เขมคุณาศัย
โดยมีแผนกิจกรรมที่สำคัญคือ
1) แผนกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทJองถิ่นภาคเหนือ
ปs 2563 มีเปûาหมายเพื่อค.นหาคำตอบของช:องว:าง 2 ประเด็น คือ
1.1 การบริหารจัดการของหน:วยประสานงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น (Node CBR) ทั้ง ส:วน
ของนักวิชาการ, จังหวัด และประเด็น ในช:วงที่ดำเนินการผ:านมาได.ใช. “โอกาส” ของการมีนักวิชาการ
และเครือข:ายนักวิชาการในพื้นที่, แหล:งทุนวิจัยรวมถึงการพัฒนาได.ไม:เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้มาจาก
สาเหตุหลายประการ เช:น ต.องการข.อมูลเพิ่มเติม หรือมีข.อมูลแล.ว แต:ขาดการประสานงานใน
ช:วงเวลาที่เหมาะสม ในแต:ละช:วงของการบริบทการวิจัย ต.นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
1.2 การหาแนวทางบูรณาการกับ “โอกาส” ที่มีอยู:แล.ว ได.แก: เครือข:ายนักวิชาการ
รวมถึงหน:วยงานของรัฐอื่นๆ
2) แผนกิจกรรม การพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อทJองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่ ที่เน.นการทำงานกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข:ายใน 4 ภูมิภาค โดยมี
เปûาหมายเพื่อ
2.1 สร.างรูปธรรมของวิชาการเพื่อท.องถิ่น ที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได.จริง
2.2 สังเคราะหHความเป5นวิชาการของวิชาการเพื่อท.องถิ่น ที่สามารถลดความเหลื่อม
ล้ำได.อย:างเป5นรูปธรรม
2.3 สร.างเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น
ซึ่งในแผนกิจกรรมนี้มุ:งเน.นการสร.างข.อมูลและรูปธรรมของการลดความเหลื่อมล้ำโดย
วิ ชาการเพื ่ อท. องถิ ่ นใน 4 ภู มิ ภาค โดยมี ผู . ประสานงานเพื ่ อยกระดั บการวิ จั ยเพื ่ อท. องถิ ่ น จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในแต:ละภูมิภาค ได.แก:
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1) ภาคเหนือ:
2) ภาคกลาง:
3) ภาคอีสาน:
4) ภาคใต.:

ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.ศุภฤกษH ธาราพิทักษHวงศH
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม:
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. สุวรียH ยอดฉิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.วิจิตรา สุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร. กฤษณะ ทองแก.ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรHธานี

ภาพที่ 1.1 ประเด็นการยกระดับงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นใน 4 ภูมิภาค
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นและ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่” โดย อ. วิทเอก สว:างจิตร (2563)
จากทุนเดิมดังกล:าวข.างต.นจะเห็นว:าในระบบการวิจัยของโครงการบริหารงานวิจัยเพื่อ
ท.องถิ่น มีหน:วยงานทำหน.าที่ประสานงาน ใน 2 ระดับคือ 1) ผู.ประสานงานกลไกสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท.องถิ่น 4 ภูมิภาค และ2) ผู.ประสานงานเพื่อยกระดับการวิจัยเพื่อท.องถิ่น โดยมีผู.บริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทำหน.าที่เป5นผู.ประสานงาน โดยผู.วิจัยพบว:ามีช:องว:างทางความรู. (Research
Gap) คือ ยังขาด “กลไก” ที่สนับสนุนการสร.างเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่ ดังนั้นผู.วิจัยจึงได.จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ซึ่งเป5นหนึ่งในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของรัฐใน
การบริการวิชาการแก:สังคมที่สอดคล.องกับความต.องการของชุมชนและสังคมอย:างยั่งยืนเพื่อสร.าง
กระบวนการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด.วยองคHความรู.ทางวิชาการ โดยเฉพาะการเสริมพลังเครือข:าย
3

วิชาการเพื่อท.องถิ่น ซึ่งถือเป5นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ลด
ความไม:สมดุลของการพัฒนาชุมชนท.องถิ่นเพื่อนำมาสู:การผลักดันกลยุทธHเชิงนโยบายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำและการเติบโตอย:างมีส:วนร:วม (Inclusive growth) ในการพัฒนาประเทศ
อย:างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ จะครอบคลุมผู.มีส:วนได.ส:วนเสียใน 6 กลุ:ม ได.แก: 1) หัวหน.า
แผนกิจกรรมยกระดับ “การพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อทJองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่” 2) ผู.บริหารมหาวิทยาลัยและผู.บริการคณะ/ส:วนงาน 3) ผู.ประสานงานกลไกสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท.องถิ่น 4 ภูมิภาค 4) ผู.ประสานงานเพื่อยกระดับการวิจัยเพื่อท.องถิ่น ซึ่งทำหน.าที่เป5นผู.ประสาน
ใน 4 ภาค ดังรายชื่อข.างต.น 5) นักวิจัยของแผนกิจกรรมย:อย และ6) ผู.ประสานงาน Node ที่ทำงาน
ร:วมกับหัวหน.าแผนกิจกรรม โดยมีแผนแสดงความสัมพันธHของการบริหารงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นดัง
แผนภาพต:อไปนี้
โครงการบริหารงานวิจัยเพื่อท&องถิ่น
1 Log Frame
2. KPI ลดความเหลื่อมล้ำ 7 มิติ
3. Outcome Mapping / Outcome Chain
4. Boundary Partner / Strategic Partner
5. ฐานข&อมูล

ที่
1
2
3
4
5
6

กลไก

ผู&ทำหน&าที่ขับเคลื่อนงาน

เหนือ
/
/
/
/
/
/

หัวหน'าแผนกิจกรรม (ทำงานในภาพรวมของประเทศ)
ผู'บริหารมหาวิทยาลัยและผู'บริการคณะ/สGวนงาน
ผู'ประสานงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท'องถิ่น 4 ภูมิภาค
ผู'ประสานงานเพื่อยกระดับการวิจัยเพื่อท'องถิ่น
นักวิจัยของแผนกิจกรรมยGอย
ผู'ประสานงาน Node ที่ทำงานรGวมกับหัวหน'าแผนกิจกรรม

กลาง
/
/
/
/
/
/

แผนกิจกรรม “การ
พัฒนาและประสานงาน
วิชาการเพื่อท;องถิน่ และ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่”

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
/
/
/
/
/
/

ใต&
/
/
/
/
/
/

ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธHของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นและแผนงานลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ปรับปรุงจาก: เอกสารนำเสนอของ รศ. ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ (2564)
1.2 คำถามการวิจัย
แม.จะมีกลไกจากทุนเดิมดังกล:าวข.างต.น หากแต:ยังไม:เพียงพอ เพราะยังจะเห็นว:ามีช:องว:าง
ทางความรู. (Research Gap) ที่สามารถเติมเต็มได.ด.วย “กลไกที่เหมาะสม” เพื่อสนับสนุนนักวิจัย
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และเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ให.พัฒนาต:อไปควบคู:กับการทำ
การวิจัย ซึ่งช:องว:างดังกล:าวทำให.เกิดคำถามการวิจัย ดังนี้
1) แนวทางเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจะมี
กระบวนการและขั้นตอนอย:างไร
2) จะสร.างความเข.มแข็งให.แก:ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม แก:เครือข:ายวิชาการ
เพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับมหาวิทยาลัยได.อย:างไร
3) กลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.าง
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ควรเป5นอย:างไร
1.3 วัตถุประสงค_
1.3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.3.2 เพื่อสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.3.3 เพื่อพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เอื้อต:อ
การสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย มุ:งตอบโจทยHวิจัย 4 ข.อ ได.แก:
1) องคHความรู. 4 ประการ ได.แก: (1) ได.องคHความรู.ว:าด.วยกระบวนการและขั้นตอน
การสร.างเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค (2) ได.องคHความรู.
ว:าด.วยองคHประกอบของเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น (3) ได.องคHความรู.ว:าด.วยแนวทางสร.างการรับรู.
ของสาธารณะเกี่ยวกับรูปธรรมของการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่โดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น
และ(4) ได.องคHความรู.ว:าด.วยกระบวนการหนุนเสริมการสร.างผลงานวิชาการจากรูปธรรมของการลด
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของนักวิชาการในเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น
2) เครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ที่มีการร:วมคิด
ร:วมทำแบบพันธมิตรและหุ.นส:วน (Partnership) / เกิดประโยชนHร:วมกันแก:ผู.เกี่ยวข.องทุกฝñาย
(Mutual benefits) / เกิดการเรียนรู.ร:วมกันและเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge sharing and
scholarship) และเกิดผลกระทบต:อสังคมที่ประเมินได. (Measurable social impact)
3) ผู.บริหารทุกระดับรับรู.และสนับสนุน
4) นักวิชาการสามารถจัดทำเอกสารวิชาการรับใช.สังคมได.
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1.4.2 ขอบเขตกลุ:มเปûาหมายและพื้นที่ทำการวิจัย
พื้นที่ทำการวิจัยครอบคลุม 4 ภูมิภาค โดยมีกลุ:มเปûาหมายคือ
1) เครือข:ายที่มีอยู:เดิม
2) กลไกระดับมหาวิทยาลัย
3) คณาจารยHในเครือข:ายที่ร:วมกระบวนการ
4) หัวหน.าแผนกิจกรรมยกกระดับฯ ใน 4 ภูมิภาค
5) ผู.ประสานงานกลไก CBR 4 ภาค
6) นักวิชาการและนักวิจัยชุมชนที่ร:วมกระบวนการ
7) หน:วยงาน Function ที่ร:วมทำวิจัย
8) องคHกรปกครองส:วนท.องถิ่นที่ร:วมทำวิจัย
1.5 นิยามศัพท_เฉพาะ
เครือขYายวิชาการเพื่อทJองถิ่น หมายถึง กลุ:มหรือเครือข:ายความร:วมมือวิชาการเพื่อท.องถิ่น
ในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นทีอ่ ย:างมีส:วนร:วมทั้ง 4 ภาค ที่ได.ร:วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น
สู: “งานวิชาการรับใช.สังคม”
การเสริมพลังเครือขYายวิชาการเพื่อทJองถิ่น หมายถึง การสร.างเสริมพลังการคิดสร.างสรรคH
พลังจูงใจในการลงมืออย:างชำนาญ พลังจากแรงบันดาลและความเชื่อมั่นใจในตนเองด.วยกระบวนการ
Coaching and Mentoring เพื่อเสริมสร.างความสามารถและพัฒนาศักยภาพนักวิชาการในเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่น ทั้ง 4 ภาค เพื่อให.เกิดการผลิตผลงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อม
ล้ำเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสู:การเสนอขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการในอนาคต
วิชาการรับใชJสังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป5นประโยชนHต:อสังคมหรือส:งผลให.เป5น
ประโยชนHอย:างเป5นรูปธรรมโดยประจักษHต:อสาธารณะ โดยผลงานที่เป5นประโยชนHต:อสังคมนี้ ต.องเป5น
ผลให.เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล.อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ หรือเป5นผลงานที่นำไปสู:การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพยHสินทางปöญญาในรูปแบบอื่นที่แสดงได.เป5นที่ประจักษHว:าสามารถใช.แก.ปöญหาหรือ
พัฒนาสังคมและก:อให.เกิดประโยชนHอย:างชัดเจน หรือเป5นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการ
รับรู.ในปöญหาและแนวทางแก.ไขของชุมชน โดยไม:นับรวมผลงานที่แสวงหากำไรและได.รับผลตอบแทน
ส:วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
แนวทางลดความเหลื่อมล้ำ หมายถึง กลไกการบริการวิชาการแก:สังคมที่สอดคล.องกับความ
ต.องการของชุมชนท.องถิ่นด.วยองคHความรู.ทางวิชาการผ:านการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่น
ในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและลดความไม:
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สมดุลของการพัฒนาชุมชนท.องถิ่น ตลอดจนการผลักดันกลยุทธHเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และการเติบโตอย:างมีส:วนร:วม (Inclusive Growth) ในการพัฒนาประเทศอย:างยั่งยืน
1.6 ประโยชน_ที่คาดวYาจะไดJรับจากการวิจัย
ผลผลิต องคHความรู. 3 ประการ ได.แก:
1) ได. อ งคH ค วามรู . ว : า ด. ว ยแนวทางเสริ ม พลั ง เครื อ ข: า ยวิ ช าการเพื ่ อ ท. อ งถิ ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) ได.องคHความรู.ว:าด.วยการสร.างความเข.มแข็งแก:ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม ใน
ระดับมหาวิทยาลัย ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
3) ได.องคHความรู.ว:าด.วยการพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ผลลัพธ_
1) เกิดเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ที่มีการร:วมคิด
ร:วมทำแบบพันธมิตรและหุ.นส:วน (Partnership) / เกิดประโยชนHร:วมกันแก:ผู.เกี่ยวข.องทุกฝñาย
(Mutual Benefits) / เกิดการเรียนรู.ร:วมกันและเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge Sharing and
Scholarship) และเกิดผลกระทบต:อสังคมที่ประเมินได. (Measurable Social Impact)
2) เกิดระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ University เอื้อต:อการสร.างผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่มากขึ้น
3) มี Policy Statement/พันธกิจ/ผู.บริหารระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่สมัครใจเข.าร:วมโครงการ
4) มีกลไกสนับสนุนชัดเจน/มีบุคลากร/งบประมาณ/ระบบสารสนเทศวิชาการเพื่อ
สังคม/ ระบบ Capacity Building
5) เกิ ด การยอมรั บ และให. ร างวั ล อาทิ การนั บ Workload/Promotion ระบบ
สนับสนุนการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการรับใช.สังคม
6) การมีส:วนร:วมของคณาจารยH - นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ภาค
ประชาสังคมหน:วยงาน Function ภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น
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ผลกระทบ
1) นักวิชาการที่เข.าร:วมกระบวนการจัดเตรียมเอกสารวิชาการรับใช.สังคม ได.ผลงาน
เพื่อเตรียมยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข1อง
การวิจัยครั้งนี้ผู.วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข.องในลักษณะการบูรณาการแนวคิดและองคH
ความรู.ต:าง ๆ โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข.อง ซึ่งประกอบไปด.วย
2.1 แนวคิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.2 แนวคิดการเสริมสร.างพลังทางสังคมอย:างยั่งยืน
2.3 แนวคิดงานวิชาการรับใช.สังคม
2.4 แนวคิดการสร.างเครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมอย:างมีส:วนร:วม
2.5 แนวคิดการเสริมสร.างพลังทางวิชาการด.วยการเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา
2.6 แนวคิดระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมไทย
2.7 แนวคิดการวิเคราะหHผลตอบแทนทางสังคม
2.8 แนวทางการขอกำหนดตำแหน:งด.วยผลงานทางวิชาการรับใช.สังคม
2.9 งานวิจัยเพื่อท.องถิ่น
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข.อง
2.11 กรอบขั้นตอนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต:อไปนี้
2.1 แนวคิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2.1.1 มโนทัศน_ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
หากกล:าวถึงความเหลื่อมล้ำมักจะเป5นการกล:าวถึงความไม:เท:าเทียมกันระหว:างผู.ที่มี
โอกาสกับผู.ที่ขาดโอกาส ซึ่งโอกาสหมายถึงโอกาสในการเข.าถึงต:อรองและจัดการทรัพยากรต:าง ๆ ใน
สังคมความเหลื่อมล้ำบางครั้งก็เป5นเหตุบางครั้งก็เป5นผลในตัวเอง ที่เป5นเหตุเพราะความเหลื่อมล้ำทำ
ให.เกิดความไม:เป5นธรรมหรือเนื่องจากคนเกิดมา “ไม:เท:ากัน” จึงก:อให.เกิดความเหลื่อมล้ำตามมา การ
พัฒนาประเทศในช:วงที่ผ:านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให.ดีขึ้น ประชาชนมีงานทำ
และมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น รายได.เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ปöญหาความยากจนลดลง
ประชาชนเข.าถึงบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตได.มากขึ้น แต:อย:างไรก็
ตามพบว:าความไม:เท:าเทียมกันในโอกาสของประชาชนกลุ:มต:าง ๆ โอกาสของคนในเมืองกับชนบทใน
การเข.าถึงบริการสาธารณะหลักที่มีคุณภาพยังมีช:องว:างมาก และการเข.าถึงสิทธิต:าง ๆ ในสังคมยังไม:
เท:าเทียมกัน ซึ่งเป5นปöญหาที่สะท.อนถึงความเหลื่อมล้ำที่เชิงพื้นที่ที่เป5นปöญหาเชิงโครงสร.างใน
สังคมไทย ทำให.ประชาชนส:วนใหญ:ของประเทศ โดยเฉพาะในชุมชนท.องถิ่นได.รับความเดือดร.อนจาก
ความไม:ทัดเทียมของความเติบโตทางเศรษฐกิจและความแตกต:างกันในการเป5นเจ.าของทรัพยากร
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ส:งผลต:อรายได.ที่แตกต:างกันมากระหว:างกลุ:มคนในสังคม ซึ่งได.สะท.อนถึงความไม:เท:าเทียมของโอกาส
ในการเข.าถึงทรัพยากรและสิทธิพื้นฐานรวมทั้งความไม:เป5นธรรมด.านอำนาจต:อรอง (อติวิชญH แสง
สุวรรณ, ม.ป.ป.)
อย: า งไรก็ ต ามจากการศึ ก ษาพบว: า ความเหลื ่ อ มล้ ำ เชิ ง พื ้ น ที่ (Area-based
Inequality) ถูกสร.างโดยสังคมผ:าน 2 กระบวนการเช:นเดียวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social
Inequality) คือ 1) กระบวนการกำหนดบทบาททางสังคม เป5นการกำหนดหน.าที่ความรับผิดชอบทาง
สังคม ซึ่งกระบวนการกำหนดบทบาททางสังคมประกอบด.วยสถานภาพและบทบาทที่เป5นสิ่งที่มี
ความสัมพันธHกัน สถานภาพเป5นตัวกำหนดบุคคลให.รู.จักหน.าที่และความรับผิดชอบ บทบาทเป5น
ตัวกำหนดพฤติกรรมและคาดหมายให.บุคคลกระทำ ดังนั้นบุคคลจึงถูกจัดสรรให.อยู:ในบทบาทและ
จุดยืนดังกล:าว และในบางครั้งกระบวนการกำหนดบทบาททางสังคม ส:งผลต:อการได.รับผลประโยชนH
ที่ไม:เท:าเทียมกัน (อรรฆพร ก≤กค.างพลู, 2000 และ Wolfensberger, 2000) และ2) กระบวนการ
เหลื่อมล้ำทางสังคมที่ถูกกำหนดโดยระบบการจัดชั้นโครงสร.างทางสังคมและทำให.เกิดการเข.าถึงไม:
เท:าเทียมกันในด.านอำนาจ สถานภาพและโอกาสทางด.านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (DiMaggio,
2019) กล:าวคือใครมีอำนาจ มีสถานภาพหรือโอกาสที่มากกว:า ย:อมได.รับผลประโยชนHที่มากกว:า เป5น
ต.น ในขณะที่ผู.ที่ไม:สามารถเข.าถึงโอกาสทั้งทางด.านสถานภาพทางสังคมหรือการเข.าถึงโอกาสทางด.าน
ต:าง ๆ เช:น การศึกษา การเงินและอื่น ๆ สิ่งเหล:านี้ย:อมก:อให.เกิดความเหลื่อมล้ำที่ถูกกำหนดโดย
ระบบการจัดชั้นโครงสร.างทางสังคม (อรรฆพร ก≤กค.างพล และคณะ, 2563)
2.1.2 สาเหตุและปÅจจัยความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
สังคมไทยปöจจุบันมีความเหลื่อมล้ำเป5นปöญหาที่สะท.อนถึงความแตกต:างในคุณภาพ
ชีวิตมาอย:างยาวนาน (Liu, 1974 : 187) ความเหลื่อมล้ำเกิดจากหลายปöจจัยหลายสาเหตุที่เกิดขึ้น
และการบริ ก ารทางสั ง คมที ่ ร ั ฐ จั ด ให. (Emanuel, Andre, & Sauray, 2015, Han et al., 2016;
Lippmann, Davis, & Howard, 2005) การขาดโอกาส ขาดสิ ท ธิ ขาดการเข. า ถึ ง ทรั พ ยากร
(Chothipaporn, 2009) การให.ความสำคัญกับความไม:เท:าเทียมกัน การได.รับการดูถูกหรือไม:ได.รับ
การนับถือ มีผลต:อความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส:งผลต:อความสัมพันธHความเข.มแข็ง ความไว.วางใจใน
สังคม และส:งผลให.ความสัมพันธHทางสังคมเสื่อมสลายลง สังคมอ:อนแอ ผู.คนไม:ไว.วางใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นและมีความรู.สึกปลอดภัยภายใต.สังคมที่มีความเหลื่อมล้ำน.อยกว:าความ
เหลื่อมล้ำ จึงนำมาซึ่งความแตกแยกของสังคม (Arsenio & Gold, 2006; Coburn, 2000; Murali &
Oyebode, 2004; Qi & Youfa, 2004; Veenstra, 2002)
อย:างไรก็ตามประชาชนเป5นองคHประกอบที่สำคัญของสังคมซึ่งอาศัยอยู:ร:วมกัน
ภายใต.เงื่อนไขต:าง ๆ สังคมพยายามสร.างความแตกต:างหลากหลายให.เกิดขึ้น อันจะนำไปสู:ความเกี่ยว
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โยงด.านการจัดสรรและใช.สอยทรัพยากรที่มีอยู:อย:างจำกัดให.เกิดความเหมาะสม การจัดรูปแบบโดย
อาศัยความแตกต:างทางชนชั้นมาเป5นตัวแบ:งแยกจึงเป5นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งนำไปสู:ความเหลื่อมล้ำ ซึ่ง
ความแตกต:างหลากหลายทางชนชั้นเป5นเครื่องบ:งชี้วัดอำนาจการเข.าถึงการใช.ประโยชนHจากทรัพยากร
ซึ่งเป5นสาเหตุและปöจจัยความเหลื่อมเชิงพื้นที่ (Das, 2008; E. Diener & Suh, 1997; E. D. Diener,
1995)
เมื่อพิจารณาถึงปöจจัยเชิงโครงสร.างทางด.านเศรษฐกิจที่มีการบริหารจัดการอันเป5น
สาเหตุของปöญหาความเหลื่อมล้ำ พบว:า โครงสร.างทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชนHต:อกลุ:มนายทุนมากกว:า
แรงงาน ดังนั้นสามารถกล:าวได.ว:าเศรษฐกิจเป5นสาเหตุและปöจจัยหนึ่งที่ทำให.เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้น
ภายในสังคม โดยเฉพาะเมืองและชุมชนชนทบท และนอกจากนี้ปöจจัยที่เป5นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำ
ในปöจจุบันคือ ปöจจัยด.านเทคโนโลยี (Chothipaporn, 2009; Emanuel et al., 2015; Lippmann
et al., 2005; OECD, 2011) เทคโนโลยีสามารถนำมาใช.ให.เกิดประโยชนHต:อการดำรงชีวิตและการ
ทำงานในสาขาและวิชาชีพต:าง ๆ ได.แก: การนำวัสดุอุปกรณHเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช.ในการอำนวย
ความสะดวกในการดำรงชีวิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะที่ Orkwaha (2003)
กล:าวว:าเทคโนโลยีสมัยใหม:มีผลกระทบต:อการกระจายรายได.ต:อครัวเรือน แสดงได.ว:าเทคโนโลยีเป5น
ส:วนหนึ่งที่ทำให.เกิดความเหลื่อมล้ำทางด.านรายได.และเศรษฐกิจในแต:ละครัวเรือน และยังมีงานวิจัย
เกี่ยวกับปöจจัยด.านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธHกับความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได. โดย
การศึกษาของ Berman and Machin (2000) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ:ายทอดเทคโนโลยีที่ต.องการ
ทักษะในประเทศกำลังพัฒนา ผลการศึกษาพบว:าอุปสงคHแรงงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นในประเทศที่มี
รายได.ปานกลางด.วยอัตราที่สูงกว:าประเทศที่มีรายได.สูง แต:ในประเทศที่มีรายได.ต่ำกลับมีอัตราความ
ต.องการแรงงานที่มีทักษะลดลง อุปสงคHดังกล:าวก:อให.เกิดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับค:าจ.างแรงงานหรือ
ว:าความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได.ในสังคม (อรรฆพร ก≤กค.างพล และคณะ, 2563 : )
นอกจากนี้ยังพบว:าปöจจัยที่เป5นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำของชุมชนและพื้นที่ส:วน
ใหญ:คือการเข.ามาของนักธุรกิจจากภายนอก (External Actors) ที่เข.ามาลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
อย:างยิ่งชุมชนท.องถิ่น โดยการเข.ามาของนักลงทุนดังกล:าวสามารถสร.างผลกระทบทั้งในรูปแบบ
ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบให.กับพื้นที่ โดยการลงทุนของนักธุรกิจจากภายนอกสามารถเป5นส:วน
หนึ่งที่ทำให.เกิดความเหลื่อมล้ำทางด.านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล.อมภายในพื้นที่ได.
เพราะการเข.ามานักธุรกิจจำเป5นต.องใช.ทรัพยากรพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรชุมชน
ต:าง ๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งถือได.ว:าเป5นส:วนหนึ่งที่ทำให.เกิดผลกระทบและเกิดความเหลื่อมล้ำของคนใน
พื้นที่และชุมชนนั้น ๆ (Kaewnuch, 2018, Manyuri & Rao, 2004)
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2.1.3 รูปแบบของความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
จากข.อมูลข.างต.นได.สะท.อนให.เห็นถึงการขาดโอกาสในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการ
เข.าไม:ถึงทรัพยากรของประชาชนในบางกลุ:ม บางพื้นที่ รวมทั้งความไม:เป5นธรรมด.านสิทธิและอำนาจ
ต:อรองของประชาชนบางกลุ:ม และได.ส:งผลต:อการแสวงหารายได.เพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งนี้จาก
การศึกษาสามารถสรุปรูปแบบของความเหลื่อมล้ำในภาพรวมได. 3 รูปแบบคือ (สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรHแห:งจุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย, 2554)
1. ความเหลื ่ อ มล้ ำ ด. า นความมั ่ ง คั ่ ง และรายได. (Wealth & Income
Inequality) ซึ่งเกิดจากการพัฒนาที่มีลักษณะไม:สมดุลหรือกระจุกตัวในบางพื้นที่หรือบางสาขาการ
ผลิต ส:งผลให.ผลประโยชนHที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระจายไปไม:ทั่วถึงทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ:มบุคคล
2. ความเหลื ่ อมล้ ำด. านการกระจายโอกาส (Opportunity Inequality)
การเข.าถึงโครงสร.างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งในด.านการศึกษา การเข.าถึง
สวัสดิการสังคม และการเข.าถึงแหล:งทุนหรือปöจจัยการผลิต
3. ความเหลื ่ อ มล้ ำ ด. า นอำนาจ (Power Inequality) ทั ้ ง ด. า นสิ ท ธิ ท าง
การเมือง อำนาจต:อรองในการเข.าถึงทรัพยากรและการมีส:วนร:วมในการกำหนดนโยบายและทิศทาง
ในการพัฒนาทั้งในระดับ ประเทศและระดับท.องถิ่น จึงส:งผลให.การจัดสรรทรัพยากรเป5นไปอย:างไม:
เท:าเทียมหรือเกิดการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ต:อกลุ:มที่มีอำนาจในสังคมน.อย
2.1.4 แนวทางการแกJไขปÅญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ถึงแม.ว:าปöญหาความเหลื่อมล้ำจะเป5นปöญหาที่น:ากังวลสำหรับสังคมในปöจจุบันหรือ
อนาคตก็ตาม ปöญหาเหล:านี้คือความท.าทายที่รัฐและทุกคนในฐานะที่เป5นพลเมืองควรร:วมกันช:วย
แก.ไขปöญหา จากการศึกษาของ รศ. ดร. กาญจนาแก.วเทพ กล:าวว:า ปöญหาความเหลื่อมล้ำคือวิบาก
กรรมของประเทศ เป5นผลที่มาจากการกระทำในหลายๆระดับตั้งแต:ในอดีต สะสมพอกพูนมาถึง
ปöจจุบัน ดังนั้นวิธีการแก.จึงต.องใช.เวลา และต.องแก.ไปทีละเปลาะโดยหลายภาคส:วนร:วมกัน โดยต.อง
ระบุให.ชัดเจนว:าการศึกษาวิจัยนั้นเพื่อแก.ปöญหาความเลื่อมล้ำด.านใด เพราะความเหลื่อมล้ำแต:ละ
ประเภทมีต.นกำเนิด ที่มา และวิธีการแก.ไขที่แตกต:างกัน (กาญจนา แก.วเทพ, 2563 : 6) สำหรับ
ประเทศไทยแนวทางสำคัญในการแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่รัฐบาลได.กำหนดขึ้น คือแผน
ยุทธศาสตรHชาติ 20 ปs (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยเฉพาะในยุทธศาสตรHที่ 4 ด.านการสร.างโอกาสและ
ความเสมอภาค รัฐบาลได.กำหนดเปûาหมาย เช:น เปûาหมายด.านการลดความเหลื่อมล้ำ สร.างความเป5น
ธรรมในทุกมิติ ได.แก: การปรับโครงสร.างเศรษฐกิจฐานราก การกระจายการถือครองที่ดินและการ
เข.าถึงทรัพยากร การเพิ่มผลิตภาพและคุ.มครองแรงงานไทยให.เป5นแรงงานฝsมือที่มีคุณภาพมีความ
ปลอดภัยในการทำงาน การสร.างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช:วงวัย
12

การลงทุนทางสังคมแบบมุ:งเปûาเพื่อช:วยเหลือกลุ:มคนยากจนและกลุ:มผู.ด.อยโอกาส การสร.างความเป5น
ธรรมในการเข.าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะกลุ:มผู.ด.อยโอกาส การสร.างความเป5น
ธรรมในการเข.าถึงกระบวนการยุติธรรมอย:างทั่วถึง เป5นต.น ซึ่งถ.าหากรัฐสามารถดำเนินงานตามที่ระบุ
ไว.ในยุทธศาสตรHนี้ได.ภายใน 20 ปsข.างหน.า สังคมไทยจะเป5นสังคมที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำ ซึ่ง
อำนาจ มงคลสืบสกุล (2563) ได.เสนอแนวทางการลดปöญหาความเหลื่อมล้ำ ในบทความเรื่อง “ความ
เหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน: ความเปราะบางของสังคมในสถานการณHปöจจุบัน” ที่เผยแพร:
ในสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) โดยมีรายละเอียด คือ
1. การเปลี่ยนทัศคติที่มีต:อเพื่อนมนุษยHด.วยกัน เพราะว:าถ.าทุกคนมองเห็น
คุณค:าและศักดิ์ศรีของความเป5นมนุษยHโดยไม:แบ:งแยกความแตกต:างตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป5น
สากล จะทำให.มนุษยHเข.าใจความเป5นมนุษยHมากยิ่งขึ้น
2. รัฐควรเริ่มจากความใส:ใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนให.ความสำคัญ
กับทุกชีวิต ให.ทุกคนได.รับสิทธิที่เป5นขั้นพื้นฐานโดยที่ไม:ต.องให.เกิดการเรียกร.อง
3. การกำหนดยุทธศาสตรHเพื่อแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำอย:างยั่งยืน
นอกจากตัวชี้วัดแล.วจะต.องมาพร.อมกับวิธีการดำเนินงานที่เป5นรูปธรรมสามารถปฏิบัติได.จริง
4. รัฐควรให.ความสำคัญกับรากเหง.าของปöญหา โดยเฉพาะระบบการศึกษา
ของเด็ก พัฒนาความรู. และศักยภาพของเด็กให.มีความเท:าเทียมเพื่อสร.างโอกาสทางศึกษา และ
สามารถการแข:งขันได.ในอนาคตอย:างมีประสิทธิภาพ
และนอกจากนี้ยังมีผลจากเวทีวิชาการเรื่อง “ระเบิดเวลาของความเหลื่อมล้ำ กับดัก
ของการพั ฒ นาประเทศ” เมื ่ อ วั น ที ่ 12 กั น ยายน 2563 ของ สำนั ก งานคณะกรรมการส: ง เสริ ม
วิ ท ยาศาสตรH วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) (2563) ที ่ ไ ด. ก ล: า วถึ ง การแก. ป ö ญ หาความเหลื่ อ มล้ ำ
โดยเฉพาะประเด็นความเท:าเทียมกันในสังคม ว:าควรให.ความสำคัญกับการปรับเปลีย่ นดังนี้
1. ปรับกระบวนทัศนHใหม: วิธีคิด สร.างค:านิยมใหม: ควรปรับแนวคิดจากเดิม
ที่มองว:ามีเพียงกรุงเทพมหานครคือศูนยHกลางความเจริญ สู:แนวคิดใหม:ว:าต:างจังหวัดก็สามารถพัฒนา
และสร.างความเจริญได.ทัดเทียมกัน รวมถึงการปรับมุมมองของผู.นำทั้งระดับบนและระดับล:าง ควร
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให.ตัดหรือทำลายระบบทุนนิยมที่ไม:ดี เช:น การคอรHรัปชั่น เพราะว:าเราไม:สามารถ
กำจัดความเหลื่อมล้ำได.ทั้งหมด แต:จะต.องหาแนวทางในการดูแลและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
ยกเลิกการทำธุรกิจแบบเอาชนะธรรมชาติ ให.เน.นการทำการค.าหรือธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตแบบ
พอเหมาะพอดี มี Human Scale ที่เหมาะสมและสร.างเป5นค:านิยมของคนไทย รวมถึงภาครัฐต.องปรับ
มุมมองตัวชี้วัดของประเทศใหม:ที่ไม:เน.นเพียง GDP ของประเทศเป5นสำคัญ
2. ปรับโครงสร.างระบบการปกครอง ส:งเสริมให.ท.องถิ่นมีอำนาจปกครอง
ตัวเองได. ลดความซ้ำซ.อนซึ่งเป5นเครื่องมือในการบริหารการปกครองได.อย:างแท.จริง มีการเก็บภาษี
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และใช.ภาษีที่ถูกต.อง มีการกระจายรายได.หรือภาษีที่ถูกต.อง การจัดสรรที่ดินที่ดี ส:งเสริมให.ท.องถิ่นมี
บทบาทในการเป5นผู.นำการวางแผนและการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร.างความเท:าเทียมของชุมชน
3. การตัดสินใจต.องมาจากทุกภาคส:วน เพราะว:าการกระจายอำนาจต.อง
รวมถึ ง การกระจายงบประมาณที ่ เ พี ย งพอต: อ การพั ฒ นาท. อ งถิ ่ น ต. อ งยอมรั บ ความเป5 น จริ ง ว: า
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีรายได.ของท.องถิ่นของประเทศไทยยังเป5นไปในอัตราที่ต่ำมาก ส:วน
ใหญ:เป5นงบประมาณที่ได.จากส:วนกลาง ทำให.ท.องถิ่นไม:มีงบประมาณเพียงพอต:อการบริหารงานของ
ตนเองหรือต.องดำเนินงานตามแผนงานจากส:วนกลางเป5นหลัก ทำให.ท.องถิ่นขาดความกระตือรือร.นใน
การหารายได.และพัฒนาชุมชนพื้นที่
4. การส:งเสริมการให.โอกาสทางดิจิทัลกับประชาชน โดยสนับสนุนบริการ
อินเทอรHเน็ตให.เป5นประโยชนHและช:วยสร.างความเจริญในพื้นที่ ส:งเสริมให.ชุมชนสามารถนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช.เป5นเครื่องมือสื่อสารเพื่อถ:ายทอดความรู.เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและอาชีพ เกิดความ
พอเพียงและไม:สูญเสียคุณค:าของตนเอง
5. เชื่อมร.อยหน:วยงานต:าง ๆ ให.ทำงานเหมือน “ไม.เสียบลูกชิ้น” กล:าวคือ
ให.ทุกหน:วยงานทำงานด.วยกันได.บนไม.อันเดียวกัน (สำนักงานคณะกรรมการส:งเสริมวิทยาศาสตรH
วิจัยและนวัตกรรม, 2563 : 61)
ปöญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่จึงเป5นประเด็นที่นโยบายและยุทธศาสตรH
ของชาติต.องคำนึงถึงทุกมิติ ไม:เพียงใช.ตัวชี้วัดจากจำนวนและการกระจายตัวของประชากรเป5นหลัก
เพียงอย:างเดียว ควรพิจารณาตามยุทธศาสตรHว:าต.องการให.เกิดความเท:าเทียมในด.านใด ในแต:ละพื้นที่
และต.องมีตัวชี้วัดที่ดีและเท:าเทียมกันทุกพื้นที่ เช:น การเข.าถึงสิทธิและบริการ ต.องได.รับอย:างทั่วถึงกัน
ให.ความเป5นอิสระกับท.องถิ่นในการบริหารจัดการในสิ่งที่จำเป5น การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต.อง
ศึกษารายละเอียดความต.องการของพื้นที่ เพิ่มโอกาสความเท:าเทียม เช:น การจัดสรรที่ดินทำกิน การ
จัดสรรทรัพยากรน้ำ มีแผนการลงทุนในระบบชลประทานที่ประชาชนทุกคนเข.าถึงแหล:งน้ำได.ทั้งปs
หรือหากต.องการแก.ปöญหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ต.องมีการจัดทำยุทธศาสตรHที่ชัดเจน ทำให.คนไทย
เข.าถึงโอกาสที่ตรงความต.องการ และมีรูปแบบการพัฒนาจากกล:างขึ้นบนที่สามารถเพิ่มมาตรฐาน
ความเป5นอยู:ของประชาชนได.จริง
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได.ว:า ปöญหาความเหลื่อมล้ำไม:ได.มีเพียงแค:ปöจจัยทาง
เศรษฐกิจเพียงอย:างเดียวเท:านั้น ความเหลื่อมล้ำยังเกิดจากปöจจัยต:าง ๆ เช:น ชาติพันธุH เพศสภาพ ถิ่น
ที่อยู:อาศัย อายุ สังคม โอกาส และความเหลื่อมล้ำในศักดิ์ศรีของความเป5นมนุษยH ปöญหาทั้งหมดส:งผล
ให.เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจตามมา และถ.าหากปöจจัยดังกล:าวมีมากเท:าไร ความเหลื่อมล้ำยิ่งมี
ความทวีคูณมากยิ่งขึ้น ซึ่งความเหลื่อมล้ำที่เห็นได.ชัดในปöจจุบัน อย:างเช:น ในมิติการศึกษาที่เด็กได.รับ
โอกาสและการศึกษาไม:เท:าเทียมกัน เด็กที่มีฐานะครอบครัวดีจะได.เรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำ
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เด็กที่มีฐานะยากจนแทบไม:มีโอกาสที่จะเข.าถึงระบบการศึกษาที่ดี (อำนาจ มงคลสืบสกุล, 2563) ใน
ด.านการบริการทางสาธารณสุขการรักษาหรือการบริการทางสาธารณสุขมีค:าใช.จ:ายที่สูงขึ้น คนที่จะมี
โอกาสได.รับบริการที่ดีมีคุณภาพคือคนรวย ส:วนคนธรรมดาทั่วไปจะได.รับการรักษาหรือบริการในอีก
ระดับ ตลอดจนการจัดสวัสดิการของรัฐที่ปöจจุบันยังเป5นการจัดสวัสดิการแบบไม:ถ.วนหน.า เช:น ในกลุ:ม
คนพิการ เด็ก หรือผู.สูงอายุที่ได.รับความเดือดร.อนในช:วงสถานการณHการแพร:ระบาดของเชื้อโควิด 19
ซึ่งปöญหาต:าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถือเป5นความท.าทายของรัฐว:าจะมีวิธีการจัดการกับปöญหาเหล:านี้อย:างไร
เพื่อทีจ่ ะบรรลุเปûาหมายในการแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำตามแผนยุทธศาสตรHของประเทศไทย
2.2 แนวคิดการเสริมสรJางพลังทางสังคมอยYางยั่งยืน
2.2.1 มโนทัศน_การเสริมสรJางพลังทางสังคม
การเสริ ม สร. า งพลั ง ทางสั ง คมเป5 น หนึ ่ ง ใน 15 ประเด็ น ของแผนแม: บ ทภายใต.
ยุทธศาสตรHชาติระหว:างปs 2561 - 2580 ที่กำหนดเรื่องความเท:าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม
โดยการดึงเอาพลังของภาคส:วนต:าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท.องถิ่นมาร:วมขับเคลื่อน
ร:วมแก.ไขปöญหาให.สอดคล.องกับความต.องการระดับพื้นที่บนฐานองคHความรู.และความเข.าใจในบริบท
และสภาพปöญหาในเชิงลึกที่แท.จริง ดังเห็นได.จากบทบาทของกระทรวงมหาดไทยที่ปรากฏในการ
มอบนโยบาย รวมถึงการบรรยายพิเศษในปs 2562 เพื่อสื่อสารทิศทาง การพัฒนาชุมชนประจำปs พ.ศ.
2563 ให.แก:ผู.บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ผู.ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการ
อำเภอ และข.าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยเน.น “การพัฒนาสร.างความเข.มแข็งจากฐาน
ราก” (สถานีข:าว กรมการพัฒนาชุมชน.(2562). มท.3 “เน.นนำการพัฒนาสร.างความเข.มแข็งฐานราก
สู:ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”. https://gnews.apps.go.th /news?news=51986.) เพราะหมู:บ.าน คือ
ฐานของแผ:นดิน การพัฒนาฐานของแผ:นดินจึงเป5นภารกิจที่สำคัญ โดยถือว:าการพัฒนาและเสริมสร.าง
สังคมและชุมชนให.มีความเข.มแข็งเป5นหนึ่งในกลไกการแก.ไขปöญหาของประเทศแบบบูรณาการร:วมกับ
ภาคส:วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข.อง และยังเน.นการพัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพทรัพยากรมนุษยH โดยการ
ปรับเปลี่ยนค:านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให.คนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร:วมในการสร.าง
สังคมที่น:าอยู: การเป5นพลเมืองเชิงสร.างสรรคH เพื่อนำไปสู:การบรรลุวิสัยทัศนH “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป5นประเทศพัฒนาแล.ว ด.วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
(สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรHชาติ, 2561 : 4)
ทั้งนี้ในแผนแม:บทภายใต.ยุทธศาสตรHชาติ มีการกำหนดเปûาหมายประเด็นพลังทาง
สังคม เพื่อให.ประเทศไทยมีความเท:าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ:านการมีส:วนร:วมจากประชากร
ทุกกลุ:ม ทุกเพศ ทุกวัยและภาคีต:าง ๆ ในทุกระดับ ในการเข.ามามีส:วนร:วมเป5นกลไกในการจัดการกับ
ปöญหาความเหลื่อมล้ำและการสร.างความเป5นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกื้อกูล การ
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ดำเนินการของภาครัฐอย:างเป5นระบบ โดยเป5นการแก.ไขปöญหาที่สอดคล.องกับความต.องการระดับ
พื้นที่ ที่มีความแตกต:างระหว:างกันบนองคHความรู. ข.อมูลและหลักวิชาการที่มีส:วนร:วมจากชุมชนและ
ภาคีในสังคมอย:างแท.จริง โดยแผนแม:บทภายใต.ยุทธศาสตรHชาติ ประเด็นพลังทางสังคม ประกอบด.วย
2 แผนย:อย ได.แก: 1) การเสริมสร.างทุนทางสังคม และ 2) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก กล:าวคือ
1. การเสริมสรJางทุนทางสังคม เน.นการเปfดโอกาสให.เกิดกระบวนการ
รวมตัวของประชากร กลุ:มต:าง ๆ รวมถึงภาคีเครือข:ายในการร:วมคิด ร:วมทำและร:วมเป5นพลังสำคัญใน
การจัดการกับปöญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท.องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง การต:อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรม
ไทยมีทุนเดิมเป5นที่ยกย:องและยอมรับทั่วโลกคือ ความมีน้ำใจ การช:วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย:างยาวนานในประวัติศาสตรHและมีรากเหง.าร:วมกับประเทศเพื่อนบ.านที่
สามารถนำไปสู:การสร.างให.เกิดทั้งมูลค:าและคุณค:าใหม:ร:วมกันได. ซึ่งการดึงพลังต:าง ๆ เหล:านี้ออกมา
ใช.ในการแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำและความไม:เสมอภาคของประเทศ จะนำไปสู:การพัฒนาอย:าง
มั่นคงและยั่งยืน บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู: โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
แนวทางการพัฒนา
1.1 เสริมสร.างสังคมแห:งการให.และช:วยเหลือกันและกัน โดยการนำทุนทาง
สังคมและ วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ำใจเอื้อเฟπ∫อเผื่อแผ: การรู.จักให. รู.จักแบ:งบันและเสียสละ โดย
ยึดหลักคุณธรรม ไม:เลือกปฏิบัติมาส:งเสริมอาสาสมัครเพื่อทำประโยชนHส:วนรวมและสร.างสังคมแห:ง
การให. รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข:ายในระดับจังหวัดผ:าน
การระดมพลังความร:วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส:งเสริมให.มีกลไกเชื่อมโยง
กับนโยบายและการบริหารจัดการในส:วนกลางและท.องถิ่น พร.อมทั้งส:งเสริมให.มีกลไกและระบบการ
สนับสนุนต:าง ๆ ที่เกี่ยวข.องเพื่อสร.างภาคีเครือข:ายในระดับอำเภอ ตำบลและชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานระหว:างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา
และมีพื้นที่สาธารณะเพื่อปรึกษาหารือปöญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต:ระดับชุมชน ท.องถิ่น อำเภอ
จนถึงระดับจังหวัด
1.2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท.องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง ส:งเสริมให.มีระบบการสนับสนุนความเข.มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท.องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต:เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล.อม และการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ตั้งแต:ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน.นการมีส:วนร:วมของทุกภาคส:วน
เสริมสร.างผู.นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท.องถิ่น ได.แก: เยาวชน คนวัยทำงานและผู.สงู อายุ เพื่อให.เกิด
การสืบทอดทักษะภูมิปöญญาของกลุ:มคนที่จะเป5นแกนนำการพัฒนาในท.องถิ่นระดับตำบลและหมู:บ.าน
ก:อให.เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก.ไขปöญหาและพัฒนาชุมชนได.ด.วย
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ตนเอง พัฒนาระบบฐานข.อมูลพื้นฐานเพื่อใช.ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการ
มีส:วนร:วมของคนในชุมชนและบนฐานข.อมูลเชิงประจักษH โดยยึดยุทธศาสตรHชาติและแผนระดับต:าง ๆ
ที่เกี่ยวข.องเป5นกรอบการดำเนินงาน
1.3 ส:งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชน ให.ทุกเพศสภาพร:วม
เป5นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด.วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ
เสริมสร.างความเข.าใจและการยอมรับของสังคมต:อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ
ส:งเสริมให.ทุกเพศสภาพมีส:วนร:วมรับผิดชอบครอบครัวและร:วมกันพัฒนาสังคม ส:งเสริมความเข.มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการ เพื่อให.ทั้งชายและหญิง
สามารถดูแลครอบครัวได.อย:างสมดุลกับการทำงาน เพื่อส:งเสริมการสร.างประชากรรุ:นใหม:บนรากฐาน
ของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย:างต:อเนื่อง ตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพ ความรู.ความสามารถและภาวะผู.นำของสตรี เพื่อให.สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและ
การบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติและในระดับท.องถิ่นได.อย:างเหมาะสมและกว.างขวาง
1.4 ต:อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษH
และฟπ∫นฟู ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต:ละชุมชน การถ:ายทอดองคHความรู.และภูมิปöญญา การ
สร.างความภาคภูมิใจในรากเหง.าของคนในท.องถิ่น เพื่อส:งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ท.องถิ่นให.ดำรงอยู:และสามารถนำไปต:อยอดพัฒนาสู:เศรษฐกิจสร.างสรรคH รวมทั้งส:งเสริมความร:วมมือ
ขององคHกรปกครองส:วนท.องถิ่นและภาคีการพัฒนาต:าง ๆ ในการยกระดับคุณค:าที่หลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อต:อยอดสู:การเพิ่มมูลค:าทาง
เศรษฐกิจที่สร.างสรรคH และการส:งเสริมความร:วมมือด.านวัฒนธรรมระหว:างประเทศบนฐานมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีร:วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย:างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับเป5น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก
2. การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน.นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให.คนทุกช:วงวัย
ตระหนัก มีความรอบรู.และความพร.อมรองรับการเป5นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดล.อม เพื่อให.เป5นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป5นพลังในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศให.นานที่สุด รวมทั้งส:งเสริมให.ผู.สูงอายุเป5นพลังสังคมด.วย
การถ:ายทอดประสบการณHและภูมิปöญญาให.กับประชากรรุ:นอื่น ๆ และส:งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมอง
และทัศนคติของสังคมที่มีต:อการปฏิบัติกับผู.สูงอายุ
แนวทางการพัฒนา
2.1 เร:งส:งเสริมการเตรียมการก:อนยามสูงอายุ เพื่อให.สูงวัยในทุกมิติอย:างมี
คุณภาพ โดยการสร.างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส:งเสริมให.ผู.ที่จะเป5น
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ผู.สูงอายุในอนาคตได.มีการเตรียมการให.พร.อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล.อม และ
เป5นผู.สูงอายุทมี่ ีกำลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได.และพึ่งพาตนเองได.
2.2 เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู.สูงอายุ โดยการส:งเสริมการ
นำความรู.ประสบการณH และภูมิปöญญาที่สั่งสมมาตลอดช:วงชีวิตของผู.สูงอายุมาถ:ายทอดสู:คนรุ:นหลัง
เพื่อให.เกิดการสืบสานและต:อยอด การพัฒนาสังคม รวมทั้งส:งเสริมการรวมกลุ:มของผู.สูงอายุ เพื่อทำ
กิจกรรมที่เป5นประโยชนHและสามารถช:วยเหลือชุมชนและสังคม เพือ่ ให.ผู.สูงอายุมีสขุ ภาพกายที่แข็งแรง
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีและมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว.
ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร.างสรรคHสังคม เป5นอีกหนึ่งแรงพลังในการช:วยขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศได.เช:นเดียวกับช:วงวัยอื่น ๆ
2.3 เพิ่มบทบาทภาคส:วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให.สังคม
และภาคส:วนอื่น ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณค:าของผู.สูงอายุ และก:อให.เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง
และทัศนคติของสังคมและภาคส:วนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผู.สูงอายุ พร.อมทั้งส:งเสริมการจ.างงาน
ผู.สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ การสนับสนุนให.ผู.สูงอายุมีส:วนร:วมทางสังคม
จัดเตรียมสภาพแวดล.อมที่เอื้ออำนวยต:อการดำเนินชีวิตของผู.สูงอายุและทุกช:วงวัยให.สามารถใช.
ร:วมกันได.อย:างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส:วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับ
การดำเนินชีวิตของผู.สูงอายุ
ดังนั้นจากแผนแม:บทภายใต.ยุทธศาสตรHชาติ ประเด็นพลังทางสังคมทั้ง 2 แผนย:อย
และแนวทางการพัฒนา จะเห็นว:าจะเน.นไปที่การสร.างเสริมพลังจากภาคส:วนต:าง ๆ ในทุกระดับของ
สังคม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท.องถิ่น และกลุ:มทางเศรษฐกิจสังคม เข.ามาเป5น
พลังสังคมในการร:วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศให.เกิดความแข็งแกร:งและยั่งยืน
2.2.2 องค_ประกอบสำคัญของการเสริมสรJางพลังทางสังคม
ธีรวัฒนH ชนะภัย (2559 : 35) ได.กล:าวถึง ปöจจัยที่มีผลต:อการเสริมพลังทางสังคม
ประกอบด.วยองคHประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. ความรู.ความเข.าใจ โดยกล:าวว:า ความเข.าใจของสมาชิกกลุ:มเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรHของเขา สถานภาพทางสังคม เงื่อนไขของบริบทที่เกี่ยวข.องและเหตุผลของเงื่อนไข การ
เปลี่ยนแปลงต:าง ๆ ที่เกี่ยวข.อง เช:น ความรู.ความเข.าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิของหน.าที่พลเมือง
เป5นต.น
2. จิตวิทยา โดยกล:าวถึงความเกี่ยวข.องของความเข.าใจในสภาพอารมณH
ความรู.สึก เจตคติ และระบบความเชื่อ ซึ่งจะสัมพันธHกับความเชื่อมั่นในพลังความสามารถของเขา สิ่ง
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สำคัญที่นักวิจัยเสนอไว.คือ ไม:มีใครสามารถสอนความเชื่อมั่นในตนเองและสอนพลังความสามารถ
ให.แก:คนอืน่ ได.
3. เศรษฐศาสตรH ได.กล:าวถึงความคิดริเริ่มหรือพัฒนากิจกรรมที่เน.นผลิต
ภาพ ซึ่งจะทำให.พลเมืองพัฒนาสิ่งที่เป5นเงื่อนไขทางการเงินของเขา เงื่อนไขเหล:านี้จะสัมพันธHกับ
ปöจเจกบุคคลหรือไม:ก็ชุมชน โดยปöจจัยทางเศรษฐศาสตรHจะมีความสำคัญเป5นพิเศษกับชุมชนที่มีรายได.
น.อย ด.วยความเชื่อที่ว:าประชาชนจะอุทิศพลังความสามารถของเขาเพื่อให.ได.รับความพึงพอใจกับ
ระดับความต.องการในการยังชีพก:อนที่เขาจะไปสูร: ะดับของความต.องการที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ อิศราภรณH ชมชื่น (2556 : 32-33) ได.สรุปปöจจัยที่ทำให.ชุมชนเกิดการเข.าร:วม
ของคนในชุมชนทุกขัน้ ตอนการดำเนินการ ประกอบด.วย 5 องคHประกอบ ได.แก:
1. การเปfดโอกาสให.ร:วมคิดและวางแผน คือการที่ผู.นำชุมชนให.โอกาสหรือ
กระตุ.นคนในชุมชนร:วมกันคิด วางแผนต:อเหตุการณHโดยวิธีต:าง ๆ ได.แก: การจัดประชุม กระจายข:าว
โดยเสียงตามสาย เป5นต.น
2. การสนับสนุนการร:วมปฏิบัติ คือ การที่ผู.นำชุมชนส:งเสริมให.คนในชุมชน
ร:วมกันปฏิบัติโดยวิธีการจูงใจต:าง ๆ ได.แก: การจัดทำปûายประชาสัมพันธHกล:าวถึงข.อดีในการร:วมกัน
ปฏิบัติ เป5นต.น
3. การสนั บ สนุ น ให. ร : ว มแก. ไขและเปลี ่ ย นแปลง คื อ การที่ ผ ู . น ำชุ ม ชน
สนับสนุนคนในชุมชนให.ร:วมกันแก.ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการโดยวิธีต:าง ๆ ได.แก: ชี้แนะให.ชุมชน
เห็นถึงข.อดีและข.อเสียของวิธีที่เคยปฏิบัติ ให.กำลังใจแก:คนในชุมชนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแก.ไข
4. การเปfดโอกาสให.ร:วมรับผล คือ การที่ผู.นำชุมชนเปfดโอกาสให.ทุกคนใน
ชุมชนสามารถร:วมรับผลจากการปฏิบัติทั้งผลทางบวกและผลทางลบ โดยวิธีต:าง ๆ ได.แก: การจัด
กฎเกณฑHในการรับผลประโยชนH และการชี้นำให.ทุกคนมีความรับผิดชอบต:อผลลัพธHทตี่ ิดลบ
5. การสนับสนุนการร:วมกันปรับตัว คือ การที่ผู.นำชุมชนส:งเสริมให.คนใน
ชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางที่ดีที่สุด ได.แก: การประชาสัมพันธHวิธีทางที่ถูกต.อง ให.แรงเสริม
ทางบวกแก:ผู.ทกี่ ำลังปรับตัวและปรับตัวสำเร็จ
ดังนั้นจากการศึกษาสามารถสรุปได.ว:า องคHประกอบของการเสริมพลังทางสังคม หมายถึง
ส:วนประกอบที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนกลยุทธHหรือวิธีการที่จะนำไปสู:การเสริมพลังชุมชนให.ประสบ
ความสำเร็จและพึ่งตนเองได.
2.2.3 ตJนทุนที่ทำใหJเกิดการเสริมสรJางพลังทางสังคม
1. คุณลักษณะของคนในสังคม จะต.องมองโลกในแง:ดี มีอารมณHขัน มีการ
เรียนรู.จากตัวแบบที่ดี ประสบการณHในการเผชิญและผ:านพ.นปöญหาต:าง ๆ ในชุมชน
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2. กลุ:มคนในสังคม: เครือข:ายทางสังคมในรูปแบบต:าง ๆ ที่มีการรวมกลุ:ม
กันอย:างเข.มแข็งและหลากหลาย เช:น กลุ:มอาชีพ กลุ:มเยาวชน กลุ:มแม:บ.าน กลุ:มผู.สูงอายุ เป5นต.น
3. สังคม: โครงสร.างสังคมและการมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ผู.นำที่เข.มแข็ง
สังคมหรือชุมชนท.องถิ่นมีเปûาหมายร:วมกัน ความเชื่อ สิ่งแวดล.อมและวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพึ่งพาตนเองได. การยอมรับความแตกต:างระหว:างบุคคล ส:งผลให.สังคมมีความสามัคคีและอยู:
ร:วมกันได.อย:างราบรื่น
2.2.4 กระบวนการเสริมพลังทางสังคมในชุมชนอยYางยั่งยืน
การเสริมพลังทางสังคมในชุมชนเป5นกระบวนการพัฒนาชุมชนอย:างมีส:วนร:วม ที่มุ:ง
ชี้เฉพาะ ด.านที่เกี่ยวกับความสัมพันธHของชุมชนอย:างชัดเจน เพื่อเพิ่มความสามารถให.ชุมชนได.ใช.สิ่งที่
มีอยู:ทั้ง ทรัพยากรชุมชนและศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อให.เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนเอง โดยมีผู.ให.รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเสริมพลังในชุมชนไว.อย:างหลากหลาย ดังนี้
กรมสุขภาพจิต (2554, อ.างถึงใน ณัฐประภัสรH วรธันยHผาสุก, 2556) ได.กล:าวถึง
กิ จ กรรมในกระบวนการเสริ ม พลั ง ในชุ ม ชนว: า เป5 น การเตรี ย มความพร. อ มให. ค นในชุ ม ชนเห็ น
ความสำคัญ เกิดการเสริมสร.างพลังและรวมพลังสู. ใช.ประโยชนHจากพลัง สร.างชุมชนให.เข.มแข็งเพื่อ
รับมือจากสถานการณHวิกฤตต:าง ๆ ที่อาจกลับเข.ามาสู:ความเป5นชุมชนแห:งความสุข ซึ่งได.กล:าวถึง
กิจกรรมที่น:าสนใจ ได.แก:
1. ขั้นตอนการศึกษาชุมชนของตนเอง เพื่อจูงใจให.ชุมชนร:วมกันประเมิน
ปöญหาและความต.องการของชุมชนและฝØกชุมชนให.ร:วมคิดและมีวิธีทางานร:วมกัน โดยวิธีการให.ชุมชน
ร:วมกัน สำรวจสภาพปöญหาความต.องการของชุมชน จะช:วยให.มองเห็นภาพรวมของสถานการณH
สภาพปöญหา และความต.องการของชุมชนอย:างแท.จริง ซึ่งปöญหาความต.องการและผลกระทบที่
เกิดขึ้นไม:ได.เป5นเรื่องเฉพาะของผู.ใดผู.หนึ่ง แต:มีผลกระทบต:อชุมชน เป5นสิ่งที่ทุกคนในชุมชนควรร:วม
รับผิดชอบและร:วมมือกันแก.ไข การที่จะทำให.สมาชิกมาร:วมคิด ร:วมมือกันแก.ไข ต.องมีวิธีการสร.าง
บรรยากาศให.เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำงานร:วมกันด.วยความราบรื่น และแต:ละคน
ควรได.ใช.ศักยภาพ ของตนอย:างเต็มที่ เช:น การให.เกียรติกัน การรับฟöงความคิดเห็นผู.อื่น การรู.จัก
ประนีประนอม การมีผู.นำทีส่ ามารถกระตุ.นและสร.างแรงจูงใจให.สมาชิกเกิดการมีส:วนร:วม เป5นต.น
ซึ่งจากการศึกษา ผู.วิจัยพบว:าปöจจัยที่ส:งเสริมให.คนในชุมชนอยากเข.ามามีส:วนร:วม
ในการทำกิจกรรมในขัน้ ตอนนี้ร:วมกัน มีดังนี้
1.1 การมีเปûาหมายเดียวกัน ซึ่งจะทำให.สมาชิกรู.ว:าต.องทำอะไร
สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ทำให.เกิดการรวมพลังความคิด เช:น ต.องการให.ชุมชนมีความสุข
ต.องการค.นหาปöญหาที่แท.จริงของชุมชน เป5นต.น
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1.2 รับฟöงความคิดเห็นผู.อื่น แสดงให.เห็นถึงการยอมรับและให.เกียรติซึ่งกัน
และกัน ทำให.สมาชิกกล.าแสดงความคิดเห็น
1.3 ทุกความคิดเห็นมีคุณค:าขณะร:วมทำกิจกรรม ทุกคนควรมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแสดงว:าทุกคนในชุมชนมีความสำคัญเท:าเทียมกัน
1.4 ประนีประนอม ในบางเรื่องอาจมีความคิดเห็นไม:ตรงกัน ซึ่งเป5นเรื่อง
ธรรมดา ควรมีการปรึกษาร:วมกัน หาข.อตกลงที่ทุกคนยอมรับได. ไม:มุ:งแต:โต.เถียงเพื่อเอาชนะ ซึ่งจะ
ทำให.การทำงานราบรื่น ทำให.เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี ไม:ตึงเครียดและอึดอัด
1.5 สมาชิกที่มีภาวะผู.นำในกลุ:มคือ การที่สมาชิกในกลุ:มมีการแสดงออกถึง
ภาวะความเป5นผู.นำที่เอื้อต:อการจูงใจให.สมาชิกคนอื่น ๆ ให.ความร:วมมือในการทำกิจกรรม ภาวะผู.นำ
ดังกล:าว เช:น ความประนีประนอม ยอมรับฟöงความเห็นผู.อื่น ใจกว.าง มีไหวพริบในการแก.ปöญหา มีจิต
อาสา เป5นต.น ถ.าในกลุ:มมีผู.นำลักษณะนี้ จะช:วยแก.ไขสถานการณHเฉพาะหน.าที่เกิดขึ้นในกลุ:มได. เช:น
ภาวะที่ไม:มีใครตัดสินใจได. บุคคลที่มีภาวะความเป5นผู.นำก็จะทำหน.าที่เป5นผู.ช:วยในการตัดสินใจหรือ
เป5นคนช:วยกระตุ.น สร.างแรงจูงใจให.สมาชิกอยากมีส:วนร:วม กรณีเกิดความขัดแย.งก็จะเข.ามาช:วยไกล:
เกลีย่ ซึ่งกลุ:มที่มีสมาชิกที่มีภาวะผู.นำ จะช:วยให.การทำงานสำเร็จได.อย:างรวดเร็ว
2. ขั้นตอนการร:วมแรงร:วมใจการสร.างทีม สร.างสุขให.ชุมชนเพื่อสร.างแรงจูงใจให.เกิด
จิตสำนึกในการสร.างความรับผิดชอบต:อชุมชน เพื่อให.ชุมชนมีส:วนร:วมในการหากิจกรรมสร.างสุขให.
ชุมชนและสร.างทีมผู.รับผิดชอบ และเพื่อให.เกิดความต:อเนือ่ งในการสร.างสุขให.ชุมชน โดยกระบวนการ
ที่จะทำให.ชุมชนเข.ามามีส:วนร:วมในการทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชน ต.องมีการร:วมคิด ร:วมค.นหา ร:วม
วางแผน ร:วมกำหนดเปûาหมาย กิจกรรมและทีมผู.รับผิดชอบเพื่อทำให.เกิดความรู.สึกเป5นเจ.าของ อันจะ
นำไปสู:การมีความรับผิดชอบร:วมกัน การทำกิจกรรมร:วมกันอย:างต:อเนื่อง การที่จะทำให.ชุมชนมีพลัง
เพื่อใช.ในการสร.างชุมชนให.เข.มแข็งและมีความสุข จำเป5นต.องให.ชุมชนมีทักษะรวมพลังเพื่อช:วยกัน
มองปöญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นในทางบวก สามารถเกื้อกูลกันเพื่อให.เกิดการปรับตัว และสร.างกำลังใจ
ที่จะต:อสู.กับปöญหาได. ตลอดจนร:วมคิดหาแนวทางในการแก.ปญ
ö หาอย:างสร.างสรรคH ทั้งนี้คนในชุมชน
อาจมีความรู.สึกต:อปöญหานั้นไม:เท:ากัน ทั้ง ๆ ที่เป5นปöญหาเดียวกัน หรือบางคนในชุมชนอาจจะทนกับ
ปöญหานั้นได.จนคิดว:ายังไม:ต.องพัฒนาอะไรก็ยังพออยู:ได. ซึ่งการที่คนในชุมชนเดียวกันแต:มีความรู.สึก
ต:างกันขึ้นอยู:กับปöจจัยของแต:ละบุคคล ได.แก:
2.1 คนที่มีพลังอยู:ในตัว ซึ่งเป5นคนที่มีประสบการณHวิกฤต และสามารถผ:าน
พ.นวิดฤตนั้นมาได.ด.วยดี คนที่มีพลังสู.อยู:ในตัว แสดงออกให.เห็นว:า มีความอดทน สามารถควบคุม
อารมณHได. มีอารมณHขัน และมองว:าปöญหาไม:คงอยู:ตลอดไป ไม:คิดตำหนิผู.อื่นหรือตนเองเมื่อมีปöญหา
แต:มองว:าเป5นสถานการณHที่นอกเหนือการควบคุม จึงต.องปรับตัวให.ทนกับสถานการณHนั้นให.ได.
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และเป5นคนที่มีความหวัง มีเปûาหมายในชีวิต มีแรงจูงใจที่จะสร.างกำลังใจไปสู:เปûาหมาย ไม:ยอมแพ.ต:อ
ปöญหา มีความสามารถในการแก.ไขปöญหาที่หลากหลายอย:างสร.างสรรคH มีการพูดให.กาลังใจตนเอง
2.2 คนที่ยังไม:มีพลังอยู:ในตัว แต:สามารถสร.างให.เกิดขึ้นได. ด.วยวิธีการดังนี้
2.2.1 เรียนรู.จากต.นแบบของคนที่มีพลัง เช:น อาจเรียนรู.ด.วยการ
อ:าน ฟöง ได.เห็นวิธีการแสดงออกหรือการสอนจากผู.ที่มีประสบการณH
2.2.2 เรียนรู.จากประสบการณHวิกฤตที่เข.ามาในชีวิต และได.รับการ
ประคับประคองให.กำลังใจจากคนรอบข.าง จะทำให.เกิดความอบอุ:นใจและเกิดความรู.สึกทุกขHลด
น.อยลง และมีความอดทนต:อปöญหาวิกฤตมากขึ้น เป5นการช:วยสร.างให.เกิดพลังขึ้นมาได.
2.2.3 การสร.างพันธสัญญาเพื่อสร.างสุขในชุมชนร:วมกันเป5นเสมือน
สัญญาแห:งความผูกพันของคนในชุมชนที่มีความมุ:งมั่นว:าจะทำงานร:วมกัน เพื่อให.กิจกรรมของชุมชน
บรรลุเปûาหมายไปสู:ความเป5นชุมชนแห:งความสุข พันธสัญญาที่ดีต.องเริ่มจากแต:ละบุคคลมีความเข.าใจ
เห็นความสำคัญ และพร.อมที่จะประกาศเจตนารมณHร:วมกัน เพือ่ เป5นสัญญาแห:งประชาคมในชุมชน
3. ขั้นตอนการสร.างชุมชนให.เกิดพลัง โดยการเสริมสร.างพลังให.ชุมชนเป5นปöจจัยหนึ่ง
ที่ทำให.ชุมชนมีความเข.มแข็ง ซึ่งตามธรรมชาติในแต:ละชุมชนจะมีมากบ.าง น.อยบ.างอยู:แล.ว เนื่องจาก
พลังมีการเปลี่ยนแปลงได.ตลอดเวลา ขึ้นอยู:กับสถานการณHที่คน ๆ นั้นเผชิญอยู: ถ.าชุมชนใดมีต.นทุน
ที่มีคนที่มีพลัง ถือได.ว:าชุมชนนั้นมีต.นทุนที่ดี เพราะคนที่มีพลังจะสามารถเป5นต.นแบบให.กับคนอื่นใน
ชุมชนได.เรียนรู. เกิดการปฏิบัติตาม มีการถ:ายเทพลังให.แก:กัน มีการประคับประคองเสริมกำลังใจกัน
และกันอยู:เสมอจนทำให.คนในชุมชนมีพลังมากขึ้นในที่สุด ซึ่งจะส:งผลทำให.ชุมชนนั้นเกิดความเข.มแข็ง
และสามารถรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึน้ ได.ทุกรูปแบบ
ดังนั้นจึงสรุปได.ว:ากระบวนการจัดการให.เกิดการเสริมพลังทางสังคมได.นั้นต.อง
ประกอบด.วย สภาพแวดล.อมที่เอื้ออำนวยและเลือกใช.กระบวนการในการเสริมพลังที่เป5นไปตามความ
ต.องการของสังคมหรือชุมชนท.องถิ่นหรือกลุ:มเปûาหมายเป5นหลัก และต.องตอบสนองต:อการเรียนรู.
อย:างสร.างสรรคH ภายใต.บริบทของชุมชนเพื่อให.เกิดการพึ่งตนเองและลดความเหลื่อมล้ำอย:างยั่งยืน
2.2.5 แนวทางและหลักปฏิบตั กิ ารเสริมสรJางพลังทางสังคมอยYางยั่งยืน
กิติชัย รัตนะ (2549 : 28) ได.อธิบายแนวทางหรือเทคนิคการเสริมพลังทางสังคมว:า
หมายถึง กระบวนการ เทคนิควิธี ทักษะ การจัดสภาพแวดล.อมที่เอื้ออำนวยต:อการดำเนินกิจกรรม
ต:าง ๆ ของชุมชนและเครือข:ายชุมชน ให.สามารถมีความร:วมมืออย:างสร.างสรรคHในการดำเนินงานใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให.เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ เป5นการหล:อหลอมทัศนคติ ความเชื่อมั่น และพลังใน
การดำเนินกิจกรรมเหล:านั้นต:อไป โดยมีแนวทางที่ประกอบด.วยแนวทางและหลักปฏิบัติ ดังนี้
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1. การจัดตั้งคณะทำงานร:วม โดยเป5นการทำงานอย:างมีส:วนร:วมผ:านกลไกของ
คณะทำงานที่ รับผิดชอบโดยตรง
2. การประชุมปรึกษาหารือ เป5นกระบวนการปรึกษาหารือร:วมกัน โดยใช.ประเด็น
ความสนใจในการสื่อสาร
3. การจัดการความรู. เป5นกระบวนการที่ต.องการการสังเคราะหHความรู.อย:างเป5น
ระบบและมีการถ:ายทอดความรู.สสู: มาชิกคนอื่น ๆ
4. การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย:างเปfดกว.าง เป5นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและทัศนคติอย:างเปfดกว.างโดยการเสวนาพูดคุย โดยมีผู.เกี่ยวข.องเข.ามามีส:วนร:วม
5. การศึกษาดูงาน เป5นการเปfดโลกทัศนHในการเรียนรู.สิ่งใหม: ๆ จากภายนอกที่มี
บทเรียนของความสำเร็จและสามารถนำมาประยุกตHใช.ในพื้นที่ของตนเอง
6. การฝØกอบรม เป5นการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่สนใจในการเข.ารับการอบรมตาม
หัวข.อหรือประเด็นทีม่ ีความต.องการนไไปใช.ในการปฏิบัติจริง
7. การสนทนากลุ:มย:อย เป5นการพูดคุยสนทนากับกลุ:มเปûาหมายหลักที่มีความสนใจ
เป5นการเฉพาะเท:านัน้ ซึ่งง:ายต:อการสื่อสารความเข.าใจร:วมกัน
8. การสอนงาน เป5นการกำหนดให.มีผู.ที่มีความรู.และมีความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ
เข.ามาเป5นผู.ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานในรูปแบบของการสอนงาน
9. การเรียนรู.ผ:านการปฏิบัติจริง เป5นการฝØกฝนในการปฏิบัติการจริงผ:าน การ
ดำเนินการเองของบุคคลกลุ:มคนหรือองคHกร เพื่อให.เกิดประสบการณHใหม: ๆ ในการดำเนินงาน
ดังนั้นจึงสรุปได.ว:า แนวคิดการเสริมสร.างพลังทางสังคมอย:างยั่งยืน เป5นแนวคิดที่
อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การเสริมสร.างความสามารถของ
บุคคลในการตอบสนองความต.องการของชุมชน เป5นการสร.างโอกาสให.ชุมชนได.เข.าถึงความรู. เกิดการ
เรียนรู.ร:วมกัน และเน.นกระบวนการมีส:วนร:วมในการแก.ไขปöญหา รวมถึงความสามารถในการใช.
ทรัพยากรชุมชนให.เกิดประโยชนHและพึง่ ตนเองได. เพื่อให.เกิดความรู.สึกเชื่อมั่นในตนเอง และความรู.สึก
ว:าตนเองมีอำนาจสามารถควบคุมความเป5นอยู:หรือวิถีชีวิตของตนเองได.
2.3 แนวคิดงานวิชาการรับใชJสังคม
2.3.1 มโนทัศน_งานวิชาการรับใชJสังคม
ในประเทศไทยมีการทำงาน แบบงานวิชาการเพื่อสังคม โดยเห็นได.จากมีการจัดตั้ง ฝñายวิจัย
เพื ่ อท. องถิ ่ น (Community based Research - CBR) ขึ ้ นในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ในปs พ.ศ. 2541 ที ่ ต : อ มาได. เ พิ ่ ม คำว: า งานวิ ช าการเพื ่ อ สั ง คม หรื อ Socially-engaged
Scholarship (SeS) ซึ่งเป5นกระบวนทัศนHใหม:ที่มีความแตกต:าง จากการให.บริการความรู.แบบเดิมแก:
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สังคม/ชุมชน กล:าวคือ ไม:ใช:ลักษณะการให.แบบ “สงเคราะหHชุมชน” หากแต:เป5นการทำงานร:วมกัน
ระหว:างนักวิชาการกับชุมชน ที่เสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีของแต:ละฝñาย เชื่อมั่นในศักยภาพของกัน
และกัน รวมทั้ง ตระหนักถึงข.อจำกัดของทั้ง 2 ฝñาย จึงถือว:าเป5น กระบวนการ แบบมีส:วนร:วมอย:าง
แท.จริง (Authentic participation) (ปfยะวัติ บุญ-หลง และคณะ, 2559 : 6) ต:อมาในปs พ.ศ. 2556
กระบวนทัศนHใหม:ของงานวิชาการเพื่อสังคมก็ได.กำเนิดอย:างเต็มภาคภูมิมในวงวิชาการไทย เมื่อมี
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ปs พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑHและวิธีการพิจารณาแต:งตั้งบุคคลให.ดำรง
ตำแหน:งทางวิชาการฯ ซึ่งเนื้อหาใจความหลัก ก็คือ นักวิชาการสามารถที่จะนํางานบริการวิชาการเพื่อ
สังคมมายื่นขอตำแหน:ง ทางวิชาการได.เช:นเดียวกับงานวิชาการแบบทั่วไปได. (ปfยะวัติ บุญ-หลง และ
คณะ, 2559 : 3)
ในต:างประเทศก็มีการดำเนินการมาก:อนหน.านี้แล.วโดยใช.คำที่แตกต:างไปกัน เช:น “ความ
ผูกพันกับสังคม (Social Engagement)” หรือ “ความผูกพันกับสาธารณะ (Public Engagement”
หรือ“ความผูกพันกับชุมชน Community Engagement)” หรือ “หน.าที่ต:อสังคม (Civic Duty)”
เป5นต.น แต:คำเหล:านี้ครอบคลุมกิจกรรมทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยได.ออกไปทำงานร:วมกับภาคี
ภายนอก ซึ่งรวมถึงงานพัฒนางานอาสาสมัครและงานการกุศลด.วย โดยไม:จำกัดเฉพาะแต:งานวิชาการ
เท:านั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้ขอใช.คำว:า “งานวิชาการรับใช.สังคม” เพื่อแยกแยะเฉพาะส:วนที่เป5นงาน
วิชาการออกมาเป5นพิเศษ
อย:างไรก็ตามงานวิชาการรับใช.สังคมมีเปûาหมายสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู:ทิศทาง
ที่ดีขึ้น โดยการทำงานร:วมตั้งอยู:บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ร:วมคิดร:วมทำ (Partnership)
2) ผู . เ กี ่ ย วข. อ งมี ผ ลประโยชนH ร : ว มกั น (Mutual Benefits) 3) เรี ย นรู . แ ละใช. ค วามรู . ร : ว มกั น
(Scholarship) และ4) มีผลกระทบต:อสังคม (Social Impact)
ทั้งนี้ในการดำเนินงาน “วิชาการรับใช.สังคม” จะเน.นการมีส:วนร:วมของชุมชนแบบมีส:วนร:วม
โดยสมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หน:วยงานต:าง ๆ ร:วมกันคิด ร:วมกำหนดแนวทางใน
การดำเนินการร:วมกัน เน.นการมีส:วนร:วมของคนในชุมชนที่ช:วยกันค.นหาความต.องการหรือปöญหาที่
ต.องการการแก.ไข โดยแบ:งได.เป5น
1) งานบริการวิชาการ (Community Service Learning) ที่มีกระบวนการนำองคH
ความรู.ที่มีอยู:ภายในหรือภายนอกมหาลัยมาปรับปรุง ประยุกตH และใช.กระบวนการที่เหมาะสม
และเข.ากับบริบทของแต:ละชุมชนหรือสถานประกอบการ
2) งานวิจัย (Socially-engaged Research) ที่สร.างองคHความรู.เพื่อตอบสนองความ
ต.องการและแก.ปöญหาให.กับผู.ใช. อาทิ ชุมชนหรือผู.ประกอบการ
ทั้งนี้งานวิชาการเพื่อสังคมเมื่อทำแล.วควรจะเกิดผลดีต:อส:วนรวม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน
สร.างความเป5นธรรม ความโปร:งใส ทำให.คนกลุ:มเล็กกลุ:มน.อยหรือผู.ด.อยโอกาสมีสิทธิมีเสียงมากขึ้น
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มีโอกาสในชีวิตมากขึ้น หรือสร.างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติไว.ให.กับคนรุ:นหลัง (ซึ่งในมุมหนึ่ง
ก็คือ “ผู.ด.อยโอกาส” ที่ยังไม:มีสิทธิมีเสียงเหมือนกัน เนื่องจากยังไม:เกิด) เป5นต.น ไม:ใช:การไปเพิ่ม
โอกาสให.กับผู.ที่มีอิทธิพลสูงในระบบเศรษฐกิจสังคมปöจจุบันอยู:แล.วให.มีความได.เปรียบมากขึ้นอีก
ดังนั้น “ความรู.” (Knowledge) และ “ความเป5นธรรมทางสังคม” (Social Justice) ถือเป5นเกณฑH
สำคัญ 2 ข.อ ที่จะใช.วิเคราะหHหรือตรวจสอบได.ว:างานใดเป5นงานวิชาการเพื่อสังคมหรือไม: (ปfยะวัติ
บุญ-หลง และคณะ, 2559)
2.3.2 กระบวนทัศน_ที่แตกตYางของงานวิชาการรับใชJสังคมและงานวิชาการเพื่อวิชาการ
ระบบงานวิชาการซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสังคมตะวันตกเมื่อหลายร.อยปsก:อน เดิมเพื่อเปûาหมายทาง
ศาสนา การแพทยHและกฎหมาย ได.สร.างนักวิชาการ ธรรมเนียม ปฏิบัติและเครื่องมือตรวจสอบ เช:น
วารสารวิชาการที่แผ:อิทธิพลครอบงำวิชาการของโลกมาอย:างยาวนาน มีบริบทและความต.องการของ
สังคมตะวันตกเป5นศูนยHกลาง และกำหนดให.นักวิชาการจากโลกที่กำลังพัฒนาต.องมุ:งตอบสนองความ
ต.องการนี้ ด.วยภายใต.ชื่อของ “ความเป5นสากล”
ขบวนการนี้สร.างวิชาการที่เฉพาะทางมากขึ้นและแคบลงๆ จนกลายเป5นวงการที่สนใจแต:เรื่อง
ของตนเอง (Inward-Looking) อยู:เพื่อตัวเอง และสร.างสมความเจริญให.กับกลุ:มของตัวเอง (SelfInterested) จนแม.แต:สังคมตะวันตกเองก็วิจารณHว:า วงการวิชาการไม:รู.ร.อนรู.หนาวกับปöญหาของ
สังคม งานวิชาการที่ผลิตมาไม:สามารถตอบโจทยHของสังคมได. ด.วยเหตุนี้จึงมีความพยายามที่จะสร.าง
งานวิชาการสายใหม:ที่เรียกว:า “วิชาการเพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อทำงานคู:ขนานและผนึกกำลังกับวิชาการ
สายเดิมที่มีอยู:แล.วให.ตอบสนองสังคมได.ดีขึ้น
อย:างไรก็ตามต.องเข.าใจว:าธรรมชาติของงานวิชาการทั้ง 2 ประเภทนี้มีความแตกต:างกันใน
ระดับพื้นฐานหลายประการดังแสดงในตารางเปรียบเทียบต:อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงกระบวนทัศนHที่แตกต:างของงานวิชาการรับใช.สังคมและงานวิชาการเพื่อวิชาการ
ที่มา: ปfยะวัติ บุญ-หลง และคณะ (2559) : 9
ทั้งนี้ ดร. ปfยะวัติ บุญ-หลง ได.กล:าวถึงกระบวนการหรือเส.นทางของการทำงานวิชาการเพื่อ
วิชาการจะเริ่มต.นจาก Basic Research และต:อยอดเป5น Applied Research และ Transitional
Research ตามลำดับ จนพัฒนาเป5น Product หรือ Process ในท.ายที่สุด โดยจะเกิดประโยชนHหรือมี
ผลกระทบต:อวงการวิชาการก:อน (Academic Impact) แล.วเกิดประโยชนHในการใช.งานภายหลัง แต:
ในขณะที่วิชาการรับใช.สังคมจะเป5นเส.นทางย.อนกลับคือโจทยHมาจากพื้นที่ หรือ “user impact” ก:อน
เพื่อแก.ไขปöญหา (Problem Solving) และขยายผลมาสู: Applied Research และ Basic Research
โดยสามารถเขียนเป5นภาพได. คือ
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการหรือเส.นทางของการทำงานวิชาการรับใช.สังคม
ที่มา: ปfยะวัติ บุญ-หลง และคณะ (2559) : 10
ด.วยเหตุข.างต.น จึงทำให.เห็นความแตกต:างระหว:างงานวิชาการเพื่อวิชาการงานวิชาการรับใช.
สังคม ซึ่งมีปรัชญา เปûาหมาย วิธีการ คุณภาพของงาน ความคาดหวัง ที่แตกต:างกันโดยสิ้นเชิงจาก
และไม:ควรนำสองอย:างนี้มาปนกันหรือตัดสินคุณภาพของงานอย:างหนึ่งด.วยเกณฑHของงานอีกอย:าง
หนึ่ง
การทำงานวิชาการเพื่อสังคมมีเงื่อนไขและบริบทที่เกี่ยวข.องที่แตกต:างจากงานวิชาการ
ธรรมดา คือ มีบริบทของคนหรือสังคมที่เกี่ยวข.อง ที่นักวิชาการไปร:วมช:วยแก.ปöญหา ร:วมการทำงาน
พร.อมกับเขา ซึ่งคือผู.ใช.งานวิชาการนั้น มิใช:เพียงเป5นผู.รับผลประโยชนHอย:างเดียว นักวิจัยจึงต.องปรับ
บทบาทให.มีหน.าที่ฟöงคนอื่นมากกว:าการชี้นำเพียงฝñายเดียว จึงทำให.การดำเนินงานเต็มไปด.วยเงื่อนไข
ของบริบทสังคม ชุมชน ไม:ใช:แค:เนื้อหาวิชาการเพียงอย:างเดียว
สิ ่ ง ที ่ เ ป5 น ประโยชนH ส ำหรั บ นั ก วิ จ ั ย คื อ การได. ร ายละเอี ย ดที่ ต . อ งเรี ย นรู. จ ำนวนมาก
ขณะเดียวกันต.องพร.อมจะปรับเปลี่ยน ทำความเข.าใจในระหว:างทาง ข.อดีคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.
ระหว:างนักวิชาการกับผู.ใช. ต:างฝñายต:างได.ความรู.และพัฒนาไปด.วยกัน เป5นการสร.างความสัมพันธH
ระยะยาว (Long-Term Partnership) ระหว:างมหาวิทยาลัยกับสังคมได. (ปfยะวัติ บุญ-หลง และคณะ,
2559 : 11)
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2.3.3 รูปแบบการทำงานวิชาการรับใชJสังคม
แนวคิ ด เรื ่ อ งการบริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ก: อ นที ่ จ ะทำงานวิ จ ั ย ปรากฎที่
สหรัฐอเมริกาเมื่อ 150 ปsมาแล.ว (ค.ศ. 1862) เมื่อมีการออกกฎหมาย Morrill Act ส:งเสริมให.ทุกมล
รัฐตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อพัฒนาด.านการศึกษาของประชาชน โดยมีข.อกำหนดว:ามหาวิทยาลัยใหม:
เหล:านี้จะต.องเน.นเนื้อหาด.านเกษตรศาสตรHและกลศาสตรH (Agriculture and the Mechanic Arts)
และเปfดโอกาสให.บุตรหลานของคนทั่วไปได.เข.าเรียน และต.องถ:ายทอดความรู.จากมหาวิทยาลัยสู:การ
พัฒนาพื้นที่ด.วย นั่นคือกำหนดให.มหาวิทยาลัยมีภารกิจใน “การสอน” และ “การบริการวิชาการ”
นั ่ น เอง นอกจากนี ้ อ งคH ก ารเพื ่ อ ความร: ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) ได.มีการประชุมเพื่อทบทวนบทบาทของ
มหาวิ ท ยาลั ย ต: อ เนื ่ อ งและภู ม ิ ภ าค (Review of Higher Education in Cities and Regions) มี
ข.อสรุปประการหนึ่งว:ามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ 2 รูปแบบคือ (ปfยะวัติ บุญ-หลง และ
คณะ, 2559 : 14) โดย
1) ใช.วิทยาศาสตรHเป5นตัวขับเคลื่อน (Science-driven Model) กล:าวคือนักวิชาการต.องสร.าง
นวัตกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัยก:อน ด.วยความก.าวหน.าทางเทคโนโลยี แล.วนำนวัตกรรมนั้นเข.าสู:วงการ
เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภายหลัง ในรูปแบบนี้สถานที่ที่สร.างนวัตกรรมกับสถานที่ที่ใช.นวัตกรรม
ไม:จำเป5นต.องอยู:ในพื้นที่เดียวกัน นวัตกรรมที่สร.างขึ้นในที่หนึ่งจะถูกใช.ในอีกที่หนึ่งก็ได.โดยมีเอกสิทธิ์
เฉพาะ ผู.อื่นใช.ไม:ได. และเครื่องมือสำคัญในการส:งถ:ายนวัตกรรมก็คือ การซื้อขายทรัพยHสินทางปöญญา
(Intellectual Properties) ซึ่งงานวิจัยแนวนี้มีมากในสหรัฐอเมริกา ข.อดีของการพัฒนาแบบนี้ก็คือมี
โอกาสที่จะเกิดเทคโนโลยีที่แตกต:างจากเดิมอย:างสิ้นเชิง (Disruptive Technology)
แต:ก็มีจุดอ:อน คือ 1) ผลประโยชนHจะตกอยู:กับคนกลุ:มเดียว หรือสถาบันเดียวเพราะ
เปûาหมายของผู.วิจัยหรือหน:วยงานวิจัยแบบนี้ก็คือสร.างทรัพยHสินทางปöญญาเพื่อขายต:อให.กับผู.ลงทุน
เท:านั้น ไม:ได.มุ:งที่จะพัฒนาวงการในพื้นที่ 2) อัตราความสำเร็จต่ำมาก เพราะสามารถเกิดได.บ:อยครั้ง
ไม:สามารถจะใช.เป5นหลักในการพัฒนาได. 3) การวิจัยจะเน.นบางสาขาวิชาที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูง
ในการจดสิทธิบัตรและขายทรัพยHสินทางปöญญาได.เท:านั้น เช:นเทคโนโลยีชีวภาพ เป5นต.น งานวิชาการ
ในสาขาอื่นจึงถูกละเลย และการพัฒนาอย:างรอบด.านก็จะไม:เกิดขึ้น และนอกจากนี้ยังมีข.อค.นพบที่
น:าสนใจว:ามหาวิทยาลัยหลายแห:งที่มีผลงานด.านการวิจัยระดับแนวหน.าของโลกและมีการจด
สิทธิบัตรสูงนั้นไม:เกิดประโยชนHกับพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู:มากนัก เพราะผู.ซื้อทรัพยHสินทางปöญญา
รายใหญ:มักจะอยู:นอกพื้นที่ ซื้อไปแล.วก็ไปสร.างธุรกิจในที่อื่น รายได.ก็จะเกิดในที่อื่น สังคมในพื้นที่
ไม:ได.ประโยชนH ยกเว.นว:ามีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล.เคียงรวดเร็วทันกับการสร.าง
นวัตกรรมนั้น เช:นใน Silicon Valley ซึ่งมีน.อยแห:งมากในโลก
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2) มหาวิทยาลัยจะทำงานร:วมกับเครือข:ายธุรกิจในพื้นที่อย:างเป5นเนื้อเดียวกัน หรือที่เรียกว:า
Business Network Model เพื่อใช.วิชาการในการแก.ปöญหาของธุรกิจในบริบทจริง การวิจัยแบบนี้จะ
เกิดนวัตกรรมขึ้นทีละขั้น ๆ (Incremental Innovation) ซึ่งมีตัวอย:างในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศ
อิตาลี ข.อดีของการทำงานแบบนี้คือจะเกิดความรู.ใหม:ขึ้นอย:างสม่ำเสมอ และความรู.ที่เกิดขึ้นจะได.รับ
การเผยแพร:แลกเปลี่ยนอยู:ในพื้นที่ ผลประโยชนHจะตกอยู:กับกลุ:มผู.ประกอบการต:าง ๆ ในพื้นที่และทั้ง
เครือข:ายจะพัฒนาไปด.วยกัน ในการทำงานเช:นนี้ก็เป5นธรรมชาติอยู:ที่งานบริการวิชาการและงานวิจัย
จะผสมผสานไปด.วยกันอย:างกลมกลืน แต:อย:างไรก็ตามพบว:าจุดอ:อนของรูปแบบที่สองก็คือ มักไม:มี
การซื้อขายสิทธิ์ในทรัพยHสินทางปöญญาเป5นก.อนใหญ: ๆ เพราะนวัตกรรมจะเกิดขึ้นเป5นทีละขั้น ๆ และ
ในระยะยาวมีความเป5นได.ยากที่จะสร.างนวัตกรรมที่แหวกแนวมาก ๆ ได.
2.3.4 บทบาทของนักวิชาการกับงานวิชาการรับใชJสังคม
ดร. ปfยะวัติ บุญ-หลง (2559 : 34-35) กล:าวถึงบทบาทของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่
สามารถทำหน.าที่ได.หลากหลายสำหรับงานวิชาการรับใช.สังคม คือ
1. ผู.บริการวิชาการให.กับชุมชน โดยเฉพาะเป5นที่พึ่งทางด.านความรู.
2. ผู.ทำประโยชนHให.กับชุมชน
3. ผู.ประสานโลกความรู.เชิงวิชาการกับโลกความรู.ภาคปฏิบัติหรือการสร.างความกลมเกลียว
ระหว:างหลักการทางวิชาการกับชุดความรู.ภูมิปöญญาของชาวบ.าน
4. ผู.เสริมความยุติธรรมของโครงสร.างการกระจายความรู.หรือผู.ช:วยด.านความเหลื่อมล้ำ
ทางด.านความรู.ในทางอ.อม
5. ผู.สร.างโอกาสที่จะประยุกตHใช.ความรู.ในสภาพการณHจริงหรือการนำความรู.ทางวิชาการที่มี
อยู:แล.วไปทดลองใช.ในสนามจริง ซึ่งในสนามจริงจะมีความซับซ.อนยิ่งกว:าในห.องทดลองหรือห.อง
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยที่นักวิชาการสามารถควบคุมตัวแปรได.ทุกอย:าง
6. ผู.พัฒนาความรู.ใหม: (Modifying) เป5นการนำความรู.ทางวิชาการที่มีเท:ากับความรู.ของ
ชุมชนมาทำการ modified ให.เกิดความรู.ใหม: ซึ่งไม:ได.ใหม:ทั้งหมดและไม:ได.เก:าทั้งหมด
7. ผู.สร.างความรู.ใหม:จากฐานราก (Generating)
8. ผู.ให.สถานภาพแก:ความรู.ของชุมชน (Status Conferral) หรือการให.สถานภาพกับชุมชน
เช:น การทำให.ชาวบ.านเกิดความรู.สึกมีสิทธิหรือสถานภาพทางสังคมมากขึ้น หรือทำให.ชาวบ.านมั่นใจ
ว:าความรู.ที่มีนั้นเป5นที่น:าภาคภูมิใจกับชุมชน
9. ผู.สร.างความมั่นใจหรือสร.างอัตลักษณHศักดิ์ศรีแก:ชุมชน
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10. ผู.นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายให.แก:ชุมชน โดยปกติชาวบ.านจะมีความสามารถอยู:บ.าง
แล.ว เมื่อเกิดปöญหาขึ้นจะแก.ปöญหาของตัวเองด.วยวิธีการหนึ่ง แต:ยังมีข.อจำกัดเพราะประสบการณH
แต:นักวิชาการมีโอกาสเข.าถึงความรู.ในการแก.ปöญหาที่กว.างขวางกว:า
11. ผู.สร.างโอกาสพัฒนาความรู.ของชุมชน (Folk Knowledge)
12. ผู.ช:วยเสริมพลังให.กับชุมชนเพื่อให.ชุมชนสามารถแก.ปöญหาได.
13. ผู.เชื่อมต:อความรู.แบบสหวิทยาการ เป5นกระบวนทัศนHใหม: ซึ่งจะไม:ใช:การต:อยอดหรือลง
ลึกในแต:ละสาขาวิชา แต:จะเป5นการทำงานร:วมกันหลายสาขาวิชา
14. ผู.ระดมพลังของสถาบันต:าง ๆ เป5นภาคบังคับขั้นต.นของการวิจัยหรืองานบริการเพื่อ
ชุมชน ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานเป5นทีมวิจัยเพื่อเสริมพลังในการทำงานร:วมกัน
15. Magic Multiplier การเป5นผู.สื่อสารต:อหรือบอกเล:าเรื่องราวของชุมชนสู:โลกภายนอก
เพื่อการขยายผล
แต:อย:างไรก็ตามพบว:าบทบาทของนักวิชาการทั้งหมดเหล:านี้ จะมีระดับของความยากง:ายไม:
เท:ากัน และจะมีปöจจัยหรือเงื่อนไขประกอบในการทำงานแตกต:างกันไป ทั้งนี้โดยสรุปแล.วตาม
ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 9 กล:าวถึงนิยามของผลงานวิชาการรับใช.สังคม ว:า
“ผลงานที่เป5นประโยชนHต:อสังคมหรือท.องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช.ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อย:างน.อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได.เป5นรูปธรรมโดยประจักษHต:อสาธารณะ”
ผลงานที่เป5นประโยชนHต:อสังคมนี้ เป5นผลให.เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด.านใดด.านหนึ่ง
หรือหลายด.าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล.อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพหรือเป5นผลงานที่นำไปสู:การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยHสิน
ทางปöญญาในรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถแสดงได.ว:าสามารถใช.แก.ปöญหาหรือพัฒนาสังคมและก:อให.เกิด
ประโยชนHอย:างชัดเจน หรือเป5นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู.ในปöญหาและแนว
ทางแก.ไขของชุมชน ทั้งนี้ ไม:นับรวมงานที่แสวงหากำไรและได.รับผลตอบแทนส:วนบุคคลในเชิงธุรกิจ”
2.4 แนวคิดการสรJางเครือขYายนักวิชาการรับใชJสังคมอยYางมีสYวนรYวม
2.4.1 มโนทัศน_การสรJางเครือขYายวิชาการรับใชJสังคม
Wheatly (1999) กล:าวว:า สรรพสิ่งทั้งหลายต:างมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการดำรงอยู:รวมกัน
เป5นกลุ:มก.อน เป5นข:ายใยแห:งความสัมพันธH มีความเป5นอิสระต:อกันและมีตัวตนที่แท.จริง กล:าวคือ
สรรพสิ่งทั้งหลายเป5นเครือข:ายที่เชื่อมโยง มีการขยายผลและเติบโตอย:างต:อเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยน
รูปร:าง รูปทรงและเปลี่ยนพลังงานเพื่อการเข.าสู:ภาวะที่เหมาะสม
E.Mark Hanson (2003) ได.ให.ความหมายของ เครือข:าย (Network) ว:าหมายถึง รูปแบบ
หนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ:ม องคHกร หรือหลายองคHการที่มีทรัพยากรของตัวเอง ซึ่งเข.า
30

มาประสานงานกันอย:างมีระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมร:วมกันอย:างสม่ำเสมอหรือไม:ก็ตาม
แต:จะมีการวางรากฐานเอาไว. เมื่อฝñายหนึ่งฝñายใดมีความต.องการจะขอความช:วยเหลือหรือขอความ
ร:วมมือจากกลุ:มอื่น ๆ เพื่อแก.ปöญหา สามารถติดต:อกันต:อไปได. และการที่ปöจเจกบุคคลหรือสถาบันมา
รวมกันเป5นกลุ:มนั้น จะต.องมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร:วมกัน แต:อย:างไรก็ตามเพียงการรวมกลุ:ม
เท:านั้นยังไม:อาจเป5นเครือข:ายงานได. เพราะจะมีลักษณะเพียงการทำงานร:วมกันคือ มีบุคคลร:วม
สนทนากัน หากจะให.เป5นเครือข:ายที่ดีได.ต.องมีปöจจัยความร:วมมือกันที่จะติดต:อสื่อสาร เต็มใจที่จะ
ประสานงานกัน และที่สำคัญสมาชิกต.องยอมรับที่จะทำกิจกรรมร:วมกัน ไม:ใช:เพียงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเท:านั้น
อย:างไรก็ตามจากการศึกษาพบว:าระดับของการสร.างเครือข:ายแบ:งได.เป5น 3 ระดับดังนี้ (คณะ
ครุศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย, 2553)
1) ระดับองคHกร (Organizational Level) ได.แก: การปรับเปลี่ยนโครงสร.างองคHการเพื่อ
รองรับการบริหารงานแบบมีส:วนร:วม เช:น ตั้งหน:วยงาน บุคลากร นโยบาย งบประมาณ ด.านการ
บริหารแบบมีส:วนร:วม เป5นต.น
2) ระดับสถาบัน (Institutional Level) ได.แก: การสร.างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหม:
ของการบริหารแบบมีส:วนร:วม การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การปรับกระบวนทัศนHของคนใน
องคHการให.สามารถปฏิบัติงานกับประชาชนในลักษณะเป5นหุ.นส:วนและการปฏิบัติงานในลักษณะ
เครือข:าย มีการออกกฎเกณฑHและแนวทางการปฏิบัติงานให.เป5นที่รับรู.และเข.าใจจนกลายเป5นธรรม
เนียมปฏิบัติของคนในองคHกร
3) ระดับบุคลากร (Individual Level) ได.แก: การสร.างบุคลากรและฝØกทักษะบุคลากรใน
องคHการให.เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน เช:น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีส:วนร:วมของ
ประชาชน ทักษะการวิเคราะหHการมีส:วนได.ส:วนเสีย ทักษะการบริหารความขัดแย.ง การจัดหลักสูตร
อบรมด.านการบริหารแบบมีส:วนร:วม เป5นต.น
ดังนั้นการสร.างเครือข:ายวิชาการรับใช.สังคมจึงเป5นการเชื่อมโยงระหว:างระบบการปฏิบัติงาน
วิชาการรับใช.สังคมหรือเชื่อมโยงบทบาทของนักวิชาการ องคHกร/หน:วยงานต:าง ๆ สถาบันที่เป5นหน:วย
ย:อยรวมตัวกันด.วยความสมัครใจภายใต.ความต.องการในวัตถุประสงคHร:วมกันคือ การทำงานวิชาการ
รับใช.สังคม การจัดโครงสร.างและรูปแบบการทำงานด.วยระบบใหม:ในลักษณะสร.างความร:วมมือ
ประสานงานกันในแนวราบระหว:างผู.ที่เกี่ยวข.องด.วยการระดมสรรพกำลัง ร:วมกันกำหนดกลยุทธHใน
การพัฒนาด.วยการให.สมาชิกได.ร:วมคิด ร:วมตัดสินใจ ร:วมวางแผน ร:วมทำ ร:วมรับผิดชอบ ร:วมติดตาม
ประเมินผล และร:วมรับผลประโยชนH
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2.4.2 เครือขYายนักวิชาการรับใชJสังคมในประเทศไทย
สมาคมพันธกิจสัมพันธ_มหาวิทยาลัยกับสังคม
เครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในประเทศไทยที่มีบทบาทและเป5นต.นแบบการทำงานของ
ประเทศไทย คือ สมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยเป5นเครือข:ายวิชาการเพื่อสังคมที่
ได.ดำเนินงานมาแล.ว 6 ปs โดยตั้งแต:ปs พ.ศ. 2562 ได.ปรับเปลี่ยนสถานภาพทางกฎหมายจากการเป5น
เครือข:ายสู:การเป5น “สมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม” (Association for University
Social Engagement Thailand) หรือ EnT ซึ่งมีฐานะเป5นนิติบุคคลตามความต.องการของสมาชิก
ทั้งนี้สมาคมจะดำเนินการเพื่อเป5นหน:วยประสานงานและเชื่อมประสาน (Facilitator/Coordinator)
ระหว:างมหาวิทยาลัย ชุมชนและรัฐบาล ทั้งในและต:างประเทศ เพื่อส:งเสริมมหาวิทยาลัย/ภาคีอื่น ๆ
ของประเทศไทยให.สามารถทำงานด.านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมได.ดี มีประสิทธิภาพ สอดคล.องกับ
ยุทธศาสตรHชาติ 20 ปs (ประเทศไทย 4.0)
สมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคมได.เผยแพร:การทำงานผ:านสื่อออนไลนH ซึ่งมี
เนื้อหากล:าวถึงวัตถุประสงคHของการทำงานและสิ่งที่เกี่ยวข.องดังนี้
วัตถุประสงค_ เพื่อเป5นศูนยHกลางประสานความร:วมมือระหว:างมหาวิทยาลัยกับหน:วยงานใน
สังคมและในระดับนานาชาติ เพื่อร:วมคิด ร:วมทำ ร:วมแลกเปลี่ยนเรียนรู. ร:วมได.รับประโยชนHและเกิด
ผลกระทบที่ดีต:อสังคม ตลอดจนส:งเสริมให.เกิดระบบการบริหารจัดการที่เข.มแข็งในมหาวิทยาลัยใน
การขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคมและเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อสังคม เพื่อส:งเสริมการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยและหน:วยงาน
ภายนอกที่มีอุดมการณH ความรู. และทักษะในการทำงานวิชาการเพื่อสังคมอย:างเป5นระบบและต:อเนื่อง
แนวคิ ด สมาคมพั น ธกิ จ สั ม พั น ธH ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม ได. ป รั บ ใช. แ นวคิ ด University
Engagement ซึ่งเป5นแนวทางการทำงานร:วมกัน (Engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิง
สถาบันที่เป5นหุ.นส:วนระยะยาว (Long-term Partnership) และให.มหาวิทยาลัยเป5นผู.มีส:วนได.ส:วน
เสีย (Stakeholders) อย:างแท.จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ พันธกิจนี้จะเป5นการเชื่อมโยงระหว:าง
ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม เข.าด.วยกันอย:างมียุทธศาสตรHและเป5นระบบ และส:งเสริมให.เกิดความร:วมมือของ
ทุกภาคส:วนทั้งในระหว:างมหาวิทยาลัยด.วยกันเอง และระหว:างมหาวิทยาลัยกับหน:วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1) ร:วมคิดร:วมทำแบบพันธมิตรและหุ.นส:วน (Partnership)
2) เกิดประโยชนHร:วมกันแก:ผู.เกี่ยวข.องทุกฝñาย (Mutual Benefits)
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Scholarship)

3) เกิ ด การเรี ย นรู . ร : ว มกั น และเกิ ด ผลงานวิ ช าการ (Knowledge Sharing and
4) เกิดผลกระทบต:อสังคมที่ประเมินได. (Measurable Social Impact)

แนวทางปฏิบัติ สมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยรับรู.และยอมรับคุณค:า (Values) วัฒนธรรม (Culture) ความรู.และ
ทักษะ (Knowledge and Skills) ของสังคมและทำงานที่เกิดประโยชนHแก:ทั้งสองฝñายร:วมกัน
2) มหาวิทยาลัยต.องกำหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคมไว.ในระบบ
กำกับดูแล นโยบายและแผนการดำเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
3) ในการทำวิจัยร:วมกันนั้น ต.องร:วมกันพัฒนาโจทยHและวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิง
วิชาการและประเด็นของสังคม
4) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต.องเชื่อมโยงกับเปûาหมายในการเรียนรู.
ของนักศึกษาและต.องสอดคล.องกับความต.องการของสังคม
5) มหาวิทยาลัยและสังคมทำงานร:วมกันในการติดตามความร:วมมือ วัดผลกระทบ
ประเมินผลลัพธHและปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทำร:วมกัน
6) เปûาหมายสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นและสร.าง Engaged
Citizens ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ สังคม หมายรวมถึง กลุ:มบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพื้นที่ ความสนใจ
ร:วมกัน อัตลักษณH สถานที่ทำงาน ชุมชนที่อยู:ใกล.เคียงกันทั้งที่เป5นทางการและไม:เป5นทางการหรืออยู:
ในภาคส:วนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจร:วมกัน โดยไม:มีข.อจำกัดทั้งในเชิงพื้นที่
ภูมิภาคและประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษยHเก:าและ
ชุมชนพื้นเมือง เป5นต.น
ผลที่คาดหวังของสมาคมพันธกิจสัมพันธ_มหาวิทยาลัยกับสังคม
1) เกิดประโยชนHแก:มหาวิทยาลัยและสังคม ทั้งในด.านการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การถ:ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนากำลังคน การสร.างความ
เข.มแข็งแก:ชุมชนและการใช.ทรัพยากรอย:างมีประสิทธิภาพ
2) เกิดการทำงานร:วมกันระหว:างนักวิชาการ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต:าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต:างประเทศ และการทำงานร:วมกับชุมชน/สังคม เพื่อร:วมสร.างผลกระทบในเชิงบวกให.
เกิดแก:สังคมอย:างเป5นระบบและมียุทธศาสตรH
33

3) เกิ ดระบบการบริ หารจั ดการรู ปแบบใหม: ใ นมหาวิ ทยาลั ยที ่ มี การบู รณาการ
ทรัพยากรทุกประเภทมาใช.ให.เกิดประโยชนHต:อสังคม
4) เกิดความเข.มแข็งและก.าวหน.าทางอาชีพแก:บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
เช:น การเข.าสู:ตำแหน:งทางวิชาการหรือชำนาญการ
สิทธิประโยชน_ของสมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ_มหาวิทยาลัยกับสังคม
1) ได. ร วมพลั ง กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและภาคี อ ื ่ น ๆ ในการส: ง เสริ ม ให. เ กิ ด
ความก.าวหน.าในพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมของประเทศไทย มีโอกาสสร.างและใช.ความรู.ตลอดจน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเจริญก.าวหน.าของมหาวิทยาลัย ของสังคมและของประเทศชาติใน
ภาพรวม
2) มีโอกาสในการพัฒนาความเข.มแข็งของระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใน
ด.านการทำงานเพื่อสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มคุณค:าแก:มหาวิทยาลัยและสังคม
3) มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด:นด.านการทำงานเพื่อสังคม และสร.างผลกระทบที่ดี
ต: อ สั ง คม มี โ อกาสสู ง ในการได. ร ั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั ้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และ
ระดับประเทศรวมทั้งการพัฒนาความร:วมมือกับมหาวิทยาลัยในต:างประเทศ อย:างต:อเนื่อง
4) บุคคลากรมีโอกาสก.าวหน.าในการเข.าสู:ตำแหน:งทางวิชาการด.านมหาวิทยาลัยรับ
ใช.สังคม และได.รับการพัฒนาอย:างต:อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
5) สมาชิก EnT สามารถเข.าถึงข.อมูลเชิงลึก ทั้งในระดับนโยบาย การให.ทุนและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข.อง
2.4.3 องค_ประกอบของเครือขYายวิชาการเพื่อทJองถิ่น
หากพิจารณากรณีศึกษาสมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม พบว:ามีองคHประกอบ
ครอบคลุมผู.มีส:วนได.ส:วนเสีย 6 ส:วน ที่ทำงานผสานกันคือ
1) กรรมการบริหารสมาคม (คณะทำงานผู.ก:อตั้ง กรรมการฯ ช:วงทดลองดำเนินการ
5 ปs เป5นกรรมการชุดปöจจุบัน)
2) มหาวิทยาลัยที่เป5นสมาชิก (ผู.บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือรองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบ)
3) บุคคลที่เป5นสมาชิก (คณาจารยH ผู.บริหารที่ทำงานพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับ
สังคม)
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4) ผู.เข.าร:วมกิจกรรม (นักวิชาการ นักพัฒนา นักศึกษา และนักวิจัยชุมชนที่สนใจเข.า
ร:วมกิจกรรมต:าง ๆ ของเครือข:าย เช:น ประชุมประจำปs เข.าร:วมการประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE
Engage Conference 2019 เป5นต.น
5) สถาบันคลังสมองของชาติ
6) สกว. ฝñายวิจัยเพื่อท.องถิ่น (เดิม)
2.4.4 ปÅจจัยสำคัญของบริหารเครือขYายนักวิชาการรับใชJสังคมอยYางมีสYวนรYวม
จากการศึกษาพบว:า ปöจจัยสำคัญในบริหารเครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมอย:างมีส:วนร:วม
ประกอบด.วย 1) ผู.นำเครือข:าย 2) ระบบการติดต:อ สื่อสารและการมีกิจกรรมร:วมกัน 3) การจัดระบบ
สารสนเทศ 4) ทรัพยากรสนับสนุนอย:างเพียงพอ และ5) ระบบการเรียนรู.ร:วมกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (กุลทัต หงสHชยางกูร และปรัชญานันทH เที่ยงจรรยา, ม.ป.ป.) กล:าวคือ
1) ผู.นำของเครือข:าย ในจำนวนสมาชิกของเครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคม บุคคลที่มีบทบาท
สำคัญที่สุดในการกำหนดความสำเร็จหรือล.มเหลวของเครือข:ายคือ ผู.นำ ผู.บริการหรือคณะกรรมการ
ของเครือข:าย ดังนั้นการกำหนดตัวผู.นำเครือข:ายที่มีภาวะผู.นำ เข.มแข็งและมีความสามารถระดมความ
ร:วมมือร:วมใจจากสมาชิกในกลุ:ม รวมทั้งมีความรู.และประสบการณHเกี่ยวกับเครือข:าย มีความเข.าใจใน
ปöญหาและความต.องการของกลุ:ม มีบารมีเป5นที่ยอมรับเชื่อถือของสมาชิก และที่สำคัญคือสามารถ
บริหารจัดการกลุ:มได. ทั้งนี้ผู.นำเครือข:ายอาจไม:ใช:บุคคลเพียงคนเดียว แต:เป5นคณะผู.นำ (collective)
จากสถาบันที่หลากหลายเข.ามาช:วยกัน เครือข:ายจะขับเคลื่อนไปได.อย:างมีพลัง หากคณะผู.นำทำงาน
ประสานกันอย:างแนบสนิท แต:ถ.าคณะผู.นำแตกแยกก็จะส:งผลทำให.เครือข:ายอ:อนกำลังลง ไม:สามารถ
ขับเคลื่อนไปสู:ทิศทางที่พึงประสงคHได.
2) ระบบการติดต:อสื่อสารและการมีกิจกรรมร:วมกันอย:างสม่ำเสมอระหว:างสมาชิก ย:อมเป5น
ช:องทางที่สร.างความยั่งยืนให.กับเครือข:าย ซึ่งจะต.องอาศัยผู.ประสาน ตลอดจนใช.เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการติดต:อสื่อสาร การมีกิจกรรมร:วมกันอย:างสม่ำเสมอ
ผูJประสาน เป5นผู.เชื่อมโยงและเอื้ออำนวยให.เกิดกระบวนการเรียนรู.และพัฒนาไป
ด.วยกัน เป5นผู.กระตุ.นให.เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป5นผู.สร.างเสริมให.เกิดความเป5นเครือข:ายต:อกัน
กระบวนการสื่อสารเป5นกลไกที่เชื่อมสมาชิกของเครือข:ายเข.าหากัน ช:วยสร.างความเข.าใจในภารกิจ
ของเครือข:ายให.กับสมาชิก ช:วยแพร:กระจายความรู. แลกเปลี่ยนเรียนรู. และยกระดับความตระหนักใน
ปöญหาของสมาชิก
การใชJเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตYอสื่อสาร กระบวนการสื่อสารที่ทันสมัยผ:าน
อินเตอรHเน็ตทั้ง ทางเฟสบุ≤ค ไลนH ซูมหรือเพลตฟอรHมอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น จะช:วยให.การติดต:อสื่อสาร
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ระหว:างสมาชิกเป5นไปได.อย:างสะดวกสบาย รวดเร็ว สม่ำเสมอ และทั่วถึง ทั้งในช:วงเวลาปกติ และช:วง
ที่มีภาวะวิกฤติ
แบบแผนการมีกิจกรรมรYวมกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นอย:างสม่ำเสมอเพื่อให.สมาชิกของ
เครือข:ายได.กระทำร:วมกัน เป5นกลไกสำคัญที่จะดึงสมาชิกของเครือข:ายให.มีโอกาสปฏิสัมพันธHต:อกัน
สร.างความมั่นใจในการคงอยู:ของเครือข:ายให.กับสมาชิกเครือข:าย การดำเนินกิจกรรมอย:างต:อเนื่องที่
สร.างความยั่งยืนของเครือข:ายควรถูกพัฒนาจนกลายเป5นแบบแผน (Pattern) ที่สมาชิกของเครือข:าย
ยอมรับโดยทั่วกัน มีการกำหนดโครงสร.างของกิจกรรมที่น:าสนใจและสามารถตอบสนองกับความ
ต.องการของกลุ:มสมาชิก กิจกรรมมีความหลากหลายเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให.เข.าร:วมได.ตามความ
สมัครใจ มีการกำหนดตารางกิจกรรมไว.ชัดเจนทั้ง ในแง:ของเวลา ความถี่และกิจกรรมเหล:านี้ยังคงอยู:
ในทิศทางที่จะสนับสนุนการบรรลุเปûาหมายของเครือข:าย
3) การจัดระบบสารสนเทศ ในการจัดการเครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมควรมีมหาวิทยาลัย
ที่เป5นแกนกลางทำหน.าที่จัดระบบฐานข.อมูล รวบรวมข.อมูลทุกอย:างที่เกี่ยวข.องกับเปûาหมาย รูปแบบ
วิธีการ ความสำเร็จ ปöญหา อุปสรรคและข.อมูลอื่น ๆ ที่จำเป5น รวมทั้งผลการวิจัย ทฤษฎี โครงการ
ประสบการณHภาคปฏิบัติเพื่อใช.เป5นฐานข.อมูล มีระบบสารสนเทศต.องใช.งานได.ง:าย (User Friendly)
ทุกคนเข.าถึงได.ง:าย (Accessible) และเผยแพร:ให.กระจายออกไปอย:างกว.างขวาง เครือข:ายฐานข.อมูล
ที่ดีจะช:วยเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู.ซึ่งกันและกัน ต:อยอดทางปöญญาระหว:าง
เครือข:าย ช:วยลดความสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา จากการทำงานซ้ำซ.อนและการลองผิด
ลองถูก
4) ทรัพยากรสนับสนุนอย:างเพียงพอ เงินทุนในการดำเนินงานถือเป5นสิ่งจำเป5นสาหรับการ
ดำเนินงานที่สร.างความยั่งยืนของเครือข:าย เครือข:ายต.องมีงบประมาณเพื่อใช.สำหรับการจัดหาวัสดุ
อุปกรณH เครื่องมือ เครื่องใช.และช:วยให.คนเข.ามามีส:วนร:วม
5) ระบบการเรียนรู.ร:วมกัน เครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมจะแข็งแรงก.าวหน.าไปได.ขึ้นอยู:กับ
ความสามารถของสมาชิกของเครือข:าย การสร.างองคHความรู.เฉพาะของกลุ:มเป5นสิ่งจำเป5นเพราะแต:ละ
กลุ:มอยู:ในบริบทแวดล.อมที่แตกต:างกัน ทั้งในเชิงของประวัติศาสตรH วัฒนธรรมและสังคม ความเชื่อ
สถานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ การทำให.เครือข:ายแข็งแรงต.องอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือข:าย
อย:างต:อเนื่องผ:านกระบวนการเรียนรู.ร:วมกัน (Interactive Action Learning) การเรียนรู.ร:วมกันจาก
การปฏิบัติ ทั้งการติดต:อกันผ:านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร:วมกัน จะช:วยให.เกิดองคHความรู.ในการพัฒนาและแก.ไขปöญหา
ต:าง ๆ ที่อยู:บนพื้นฐานของประสบการณHจริง ดังนั้นการจัดระบบการเรียนรู.อย:างต:อเนื่องจะช:วยสร.าง
และสะสมองคHความรู.ที่สามารถนามาปรับใช.และเพิ่มเติมได.ตลอดเวลา
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2.4.5 บทบาทของเครือขYายวิชาการเพื่อทJองถิ่นในการสรJางการรับรูJของสาธารณะ
การสร.างการรับรู.ของสาธารณชนเกี่ยวกับผลการทำงานกับกลุ:มเปûาหมายในชุมชน/ท.องถิ่น
เป5นสิ่งสำคัญมาก และหากกระทำผ:านเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นยิ่งจะทำให.เกิดการรับรู.ในวงกว.าง
และเกิดพลัง ยกตัวอย:าง เช:น
1) การจัดประชุมวิชาการประจำปsของสมาคมพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม ซึ่งได.
ดำเนินการเป5นปsที่ 6 ซึ่งแต:ละปsจะมีผู.เข.าร:วมประชุมประมาณ 300 คน
2) การประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปs 2557 เรื่อง “ผลงานวิชาการรับใช.สังคม: แนวทาง
สนับสนุน กรอบรูปแบบ มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมินและข.อเสนอแนะที่เกี่ยวข.องจาก
ผู.ทรงคุณวุฒิ” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห.องอิมพีเรียล แกรนดH บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม: โดยที่ประชุมอธิการบดีแห:งประเทศไทย (ทปอ.) ร:วมกับ โครงการจัดตั้งหน:วย
สนับสนุนวิชาการรับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: สถาบันคลังสมองของชาติ และเครือข:าย
Engagement Thailand มีผู.เข.าร:วม 380 คน
3) การประชุม The 4th Asia Engage Regional Conference, 26 – 28 November 2018
Chiang Mai, Thailand “ Rising to the Challenge of SDGs in Asia through UniversityCommunity Engagement” ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม:และ University of Kabangsaan Malaysia
เป5นเจ.าภาพ และมีมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน:วยงาน/องคHกร เป5นเจ.าภาพร:วมอีก 16 แห:ง มีผู.เข.าร:วม
330 คน การประชุมครั้งนี้ทำให.นักวิชาการไทยได.นำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการเพื่อสังคม
เป5นที่รับรู.ในระดับนานาชาติ
2.4.6 เครือขYายนักวิชาการรับใชJสังคมในประเทศไทย
เครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคม เป5นกลุ:มนักวิชาการภาคเหนือตอนบนที่รวมตัวหลวม ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู.กันด.านการขอตำแหน:งทางวิชาการโดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม ตั้งแต:เดือน
กรกฎาคม 2556 นำโดย รองศาสตราจารยH ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มี
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ให.สามารถใช. “ผลงานวิชาการรับใช.สังคม” ในการขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการได. โดยทำหน.าที่เสมือนผู.เชื่อมโยงระหว:างนักวิชาการรับใช.สังคมและมหาวิทยาลัย โดยมีการ
สร.างแนวทางเอื้ออำนวยให.คณาจารยHที่ทำงานรับใช.สังคม สามารถนำผลงานมาขอกำหนดตำแหน:ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นได. เครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมเน.นการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อ
ท.องถิ่น และงานบริการวิชาการที่เกิดผลกระทบสูง รวมถึงการนำตัวอย:างผลงานที่เข.าข:ายมาจัดทำ
(ร:าง) เอกสารผลงานวิชาการรับใช.สังคม ที่ตอบคำถาม 7 ข.อ ของผลงานวิชาการรับใช.สังคม, การจัด
ประชุมวิพากษHร:างเอกสารโดยผู.ทรงคุณวุฒิ, การส:งผลงานขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการจนได.รับ
ตำแหน:งทางวิชาการ, การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป5นพี่เลี้ยง (Coaching) ให.แก:นักวิชาการที่
37

สนใจในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ โดยเครือข:ายวิชาการรับใช.สังคมนี้ ได.สนับสนุนผลักดัน
คณาจารยHของมหาวิทยาลัยเชียงใหม:ได.ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
จำนวน 3 ราย โดยเป5นศาสตราจารยH 1 ราย ผู.ช:วยศาสตราจารยH 2 ราย
ปöจจุบัน มีนักวิชาการที่ได.รับตำแหน:งด.วยงานวิชาการรับใช.สังคม จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย
แบ:งเป5น 1) ตำแหน:งศาสตราจารยH 4 ราย และ 2) ตำแหน:งผู.ช:วยศาสตราจารยH 6 ราย กล:าวคือ
ตำแหนYงศาสตราจารย_ ได.แก:
1. ศาสตราจารยHจงจิตร อังคทะวานิช - จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารยHอานัฐ ตันโช - มหาวิทยาลัยแม:โจ.
3. ศาสตราจารยH ดร. พิชัย สดภิบาล - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.า
เจ.าคุณทหาร ลาดกระบัง
4. ศาสตราจารยHกันตH พูนพิพัฒนH - มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
ตำแหนYงผูJชYวยศาสตราจารย_ ได.แก:
1. ผู.ช:วยศาสตราจารยHระวิภา ยงประยูร - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. อลิชา ตรีโรจนานนทH - มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
3. ผู.ช:วยศาสตราจารยHประพัณหH หลวงสุข - มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
4. ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. พิทักษHพงษH ปûอมปราณี - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. กัลยา จำปาทอง - มหาวิทยาลัยพะเยา
6. ผู.ช:วยศาสตราจารยHธฏษธรรมชH อาโสภา – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดัง
แสดงเป5นภาพดังนี้

ภาพที่ 2.2 นักวิชาการที่ได.รับตำแหน:งที่สูงขึ้นจากผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ที่มา: อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ (2564)
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2.5 แนวคิดการเสริมสรJางพลังทางวิชาการดJวยการเปÄนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา
2.5.1 มโนทัศน_การเสริมพลังทางวิชาการ
การเสริมสร.างพลังทางวิชาการเป5นแนวคิดที่มีจุดเริ่มต.นมาจากทฤษฎีการพัฒนาองคHกรโดย
เกิ ด จากการรวมตั ว ของกลุ : ม คนเพื ่ อ รวมกั น ทำงานประกอบอาชี พ หรื อ บริ ก ารออกสู : ส ั ง คมใน
สภาพการณHที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และมีการแข:งขันทางธุรกิจมากขึ้น องคHกรจึง
ต.องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธHการบริหารจัดการเพื่อให.สามารถคงอยู:ได.ในยุคของการแข:งขัน จาก
การศึกษาของสก็อตและเจฟเฟยH (Scott & Jaffe 1991: 14) พบว:าปöญหาสำคัญที่เกิดขึ้นภายใน
องคHกรคือ บุคลากรเกิดความเบื่อหน:าย ท.อแท. สิ้นหวังในการทำงาน และเอาใจออกห:างจากองคHกร
เนื่องจากองคHกรมีกฎระเบียบที่เข.มงวด ยึดถือเคร:งครัด และมีการเปลี่ยนแปลงยาก ทำให.บุคลากร
ขาดความมั่นคง ขาดความก.าวหน.าในการทำงาน นอกจากนี้องคHกรยังมีการบริหารจัดการแบบรวม
ศูนยHอำนาจ ผู.บริหารเป5นผู.ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม สั่งการ และการ
ตัดสินใจสั่งการแต:เพียงผู.เดียว บุคลากรไม:มีโอกาสได.แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารงาน ซึ่งสอดคล.องกับปöญหาของบุคลากรจากการศึกษาของ วิสเทอรHสพูน (Witherspoon,
1997: 140 141) พบว:าปöญหาการทำงานของบุคลากรคือ บุคลากรไม:มีส:วนร:วมในการตัดสินใจ ขาด
ทรัพยากรเหมาะสมหรือเพียงพอและขาดการสนับสนุน บุคลากรขาดทักษะความสามารถที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลง ขาดเทคโนโลยีและขาดทักษะที่ต.องใช.ในการทำงาน ภาระงานเกินกำลังของบุคลากร
บุคลากรชอบทำงานตามลำพัง ซึ่งเป5นสิ่งที่มีผลกระทบและบั่นทอนการทำงานของบุคลากร
ดังนั้นการเสริมสร.างพลังอำนาจทางวิชาการจึงเป5นกลไกสำคัญในการพัฒนานักวิชาการให.มี
คุณภาพ และในปöจจุบันพบว:าปöญหาการพัฒนาบุคลากร เป5นปöญหารัฐบาลไม:สนใจ การคัดเลือกคน
เก:งและสร.างแรงจูงใจ เช:น ให.เงินเดือนสูง ให.มีบรรยากาศการทำงานที่ส:งเสริมความรู. ความสามารถ
มีโอกาสพัฒนา มีความก.าวหน.าตามความสามารถบุคลากรโดยรวม พบว:ามีคุณภาพลดลง เพราะขาด
แรงจูงใจในการทำงานและการพัฒนาตนเอง วิธีการเสริมพลังทางวิชาการนี้ จะช:วยคนเก:งให.เก:งยิ่งขึ้น
ช:วยคนที่ด.อยให.เก:งขึ้น แต:ผู.บริหารต.องทำหน.าที่ควบคุม สนับสนุน และกระตุ.นให.บุคลากรทำงานได.
อย:างราบรื่น ภาวะผู.นำของผู.บริหารจึงสำคัญมากในการที่จะเสริมพลังทางวิชาการแก:บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย (สุวัฒนH เงินฉ่ำ, 2553: 1-3)
2.5.2 กระบวนการเสริมพลังทางวิชาการ
กระบวนการเสริมพลังทางวิชาการ จากการสังเคราะหHเอกสารที่เกี่ยวข.องกับแนวคิดการเสริม
พลังอำนาจ ซึ่งนักวิชาการหลายท:านกล:าวไว.สอดคล.องกัน เป5นกระบวนการเสริมพลังทางวิชาการ
พบว:ามีขั้นตอนดังนี้
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1) การกำหนดเปûาหมายร:วม หมายถึง เป5นกระบวนการที่ทำให.นักวิชาการได.ทำงานร:วมกัน
ในการกำหนดเปûาหมายที่ชัดเจนและเป5นไปได. ไม:ว:าจะเป5นการทำวิจัย หรือการขอกำหนดตำแหน:ง
ทางวิชาการ ซึ่งเปûาหมายมีความสำคัญที่หลากหลายและแตกต:างกัน แต:จะให.ความสำคัญในภาพรวม
ที่จะทำให.ผู.ปฏิบัติงานเห็นความสำคัญของตนเองที่มีต:อการทำงานและร:วมกันเป5นหนึ่งเดียว
2) สนับสนุนทรัพยากร หมายถึง การเตรียมความพร.อมของนักวิชาการ โดยการมอบหมาย
อำนาจหน.าที่ความรับผิดชอบ การส:งเสริมภาวะผู.นำ การฝØกอบรมและการพัฒนาความรู. ทักษะ
ตลอดจนทรัพยากรต:อการทำงานให.เพียงพอ
3) การสร.างขวัญกำลังใจ หมายถึง การสร.างบรรยากาศทำให.เกิดความกระตือรือร.น และมี
ชีวิตชีวาในการทำงาน
4) การติดตามการทำงาน หมายถึง สร.างความมั่นใจว:างานจะต.องสำเร็จตามเปûาหมาย การ
ประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน การสร.างและพัฒนาเครือข:าย เป5นต.น
ดังนั้นการเสริมสร.างพลังทางวิชาการ จะส:งผลให.นักวิชาการได.รับรู.ศักยภาพของตนเองและ
พัฒนาความสามารถของตนเองในด.านต:าง ๆ ได.อย:างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการติดต:อสื่อสาร
มีภาวะผู.นำ มีความพึงพอใจในการทำงาน มีความสุขเมื่ออยู:ในสถานที่ทำงาน มีและรู.สึกถึงความ
รับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนข.อมูลข:าวสาร ความคิดเห็น ความรู.สึก ได.เรียนรู.การทำงานและการใช.
ทรัพยากรร:วมกัน จึงนับเป5นกระบวนการในการสนับสนุนช:วยเหลือและใช.ประโยชนHร:วมกันทำให.เกิด
ประโยชนHต:อองคHการในภาพรวม อันส:งผลต:อคุณภาพในการทำงานที่สอดคล.องกับศตวรรษที่ 21
2.5.3 การเปÄนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการ (Coaching and Mentoring)
การเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการคือ วิธีการพัฒนานักวิชาการให.มีความรู. ทักษะและ
ความสามารถรวม ทั้งเจตคติที่ดีต:อการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง โดยการมอบหมายให.ผู.เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู.และประสบการณHสูงทำหน.าที่สอนงาน ช:วยเหลือ ให.คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนวทางการ
แก.ไขปöญหาและการพัฒนา โดยเฉพาะงานสอนให.แก:นักวิชาการที่มีความรู.และประสบการณHน.อยกว:า
เพื่อให.เกิดการเรียนรู.และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย:างต:อเนื่อง
โปรแกรมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการ จึงเป5นเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนานักวิชาการที่
เน.นการพัฒนาแบบมีส:วนร:วม (Developmental Partnership) จากบุคคลที่ทำหน.าที่แลกเปลี่ยน
ความรู. ประสบการณH ข.อมูลต:าง ๆ และมุมมองส:วนบุคคล เพื่อส:งเสริม สนับสนุน และผลักดันให.อีก
ฝñายมีความพร.อมในการทำงาน พร.อมที่จะเจริญเติบโตและมีความก.าวหน.าในสายอาชีพ การเป5นพี่
เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการจึงเป5นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกต:อการดำเนินชีวิตปกติและ
ประสบการณHในการทำงานของอีกฝñาย
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ทั้งนี้ผู.เป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการสามารถเป5นบุคคลอื่นได. ไม:จำเป5นที่พี่เลี้ยงจะต.อง
เป5นหัวหน.างานโดยตรง ซึ่งความหมายของการเป5นพี่เลี้ยงนั้นมีความหมายรวมถึงการเป5นผู.สนับสนุน
(Advocate) คือเป5นผู.ให.กำลังใจและให.ความช:วยเหลือ การเป5นผู.สอนงาน (Coach) คือเป5นผู.ทำ
หน.าที่ในบทบาทผู.สอนงาน และการเป5นผู.ให.คำปรึกษา (Consultant) โดยทำหน.าที่ให.คำแนะนำ ดูแล
ทั้งการทำงาน การวางแผน เปûาหมายในอาชีพให.กับนักวิชาการเพื่อให.นักวิชาการมีความสามารถที่
สูงขึ้นและใช.ชีวิตส:วนตัวในรูปแบบทั้งทางการและไม:เป5นทางการ ในบางองคHกรเรียกกระบวนการเป5น
พี่เลี้ยงนี้ว:า Mentoring Program หรือบางองคHการเรียกว:า Buddy System เป5นต.น
ดังนั้นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาทางวิชาการ จึงเป5นรูปแบบการพัฒนานักวิชาการเน.นให.เกิดการ
สร.างโอกาสในการมีส:วนร:วม การแก.ไขปöญหาแ ละการกำหนดเปûาหมายเพื่อให.หน.าที่การงานบรรลุผล
สำเร็จตามที่ผู.บังคับบัญชาและตนเองต.องการ ซึ่ง John C.Crosby ได.กล:าวว:า “โปรแกรมการเป5นพี่
เลี้ยง หมายถึงโปรแกรมที่ต.องใช.ความคิดในการวิเคราะหH ใช.หูในการรับฟöง และการนำเสนอทิศทางที่
ถูกต.องให.กับอีกฝñาย” รูปแบบการเป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการจึงเป5นกระบวนการของการแลกเปลี่ยน
ประสบการณHของผู.ที่มีความรู.และประสบการณH หรือที่เรียกว:า Mentor ให.กับผู.ที่มีประสบการณHใน
การทำงานในองคHการนั้นไม:มากนัก หรือที่เรียกว:า Mentee และนอกจากนี้ Nigel MacLennan ยัง
ได.ให.คำนิยามของ Mentor และ Mentoring ไว.ว:า Mentor คือ ผู.ที่พร.อมช:วยให.ผู.ปฏิบัติได.เกิดการ
เรียนรู.และ Mentoring หมายถึง กระบวนการให.ความช:วยเหลือแก:บุคคลที่ได.รับการมอบหมายให.
พัฒนาผ:านเครื่องมือนี้
2.5.4 การเสริมสรJางพลังทางวิชาการดJวยระบบพี่เลี้ยง
จาการศึกษาขั้นตอนของโปรแกรมพี่เลี้ยงทางวิชาการ หรือการทำ Academic Mentoring
Program พบว:ามีขั้นตอนและหลักปฏิบัติในรายละเอียดดังต:อไปนี้
1) ขั้นตอนกำหนดตัวพี่เลี้ยงทางวิชาการ การใช.เครื่องมือ Mentoring Program นั้น การคัด
สรรบุคลากรที่จะเป5นพี่เลี้ยงที่เหมาะสมมีความสำคัญมาก ลักษณะพี่เลี้ยงทางวิชาการที่เหมาะสมควร
มีลักษณะคือ 1) มีความพร.อม/ยินดีที่จะเป5นพี่เลี้ยง 2) มีความคิดเชิงบวก 3) เป5นผู.รับฟöงที่ดี 4) มี
ทักษะการสื่อสารที่ดี 5) รักษาความลับได. 6) มีมนุษยสัมพันธHที่ดี ชอบพบปะผู.คน 7) มีอารมณHมั่นคง
8) มีความอดทนและความรับผิดชอบ 9) มีจริยธรรมที่ดีในการทำงาน 10) มีทัศนคติที่ดีกับองคHการ
11) เป5นผู.เชี่ยวชาญในสายอาชีพด.านใดด.านหนึ่ง 12) เป5นแบบอย:างที่ดีในการทำงาน และ13) มีความ
ใฝñเรียนรู. ต.องการการพัฒนาอยู:เสมอ
2) ขั้นตอนสำรวจข.อมูลนักวิชาการ โดยผู.ที่เป5นพี่เลี้ยงที่ได.รับการคัดเลือกจะต.องสำรวจข.อมูล
ที่เกี่ยวกับนักวิชาการที่เป5น Mentee ก:อน เพื่อทำความเข.าใจถึงตัวนักวิชาการในเรื่องต:าง ๆ ดังนี้
1. ประวัติการฝØกอบรมและการพัฒนาอื่น ๆ
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2. ประวัติการเลื่อนระดับ/ตำแหน:งงาน
3. ผลการทำงานที่ผ:านมาในองคHการ
4. จุดแข็งและจุดอ:อนของนักวิชาการ
3) ขั้นตอนการทำความเข.าใจ ผู.เป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการจะต.องทำความเข.าใจกับนักวิชาการ
ก:อนถึงวัตถุประสงคHของการเป5นพี่เลี้ยง ระยะเวลาในการเป5นพี่เลี้ยง เปûาหมายหรือผลที่คาดหวัง
บทบาทหน.าที่ของพี่เลี้ยง ช:วงระยะเวลาในการติดตามและให.ข.อมูลปûอนกลับระหว:างผู.เป5นพี่เลี้ยงและ
นักวิชาการ โดยในขั้นตอนนี้ผู.ที่เป5นพี่เลี้ยงจะต.องเปfดโอกาสให.นักวิชาการสอบถามข.อสงสัยเกี่ยวกับ
โปรแกรมพี่เลี้ยงทางวิชาการ ทั้งนี้ผู.เป5นพี่เลี้ยงจะต.องยินดีและรับฟöงคำถามหรือประเด็นต:าง ๆ จาก
นักวิชาการ รวมถึงการชี้แจงเพื่อให.นักวิชาการเข.าใจถึงลักษณะของโปรแกรมการเป5นพี่เลี้ยงที่ถูกต.อง
4) ขั้นตอนการปฏิบัติ เนื่องจากโปรแกรมพี่เลี้ยงทางวิชาการเป5นรูปแบบใหม:ของการพัฒนาที่
ทั้ง Mentor และ Mentee อาจจะไม:คุ.นเคยกับขั้นตอนหรือกระบวนการของการเป5นพี่เลี้ยงเท:าไหร:
นัก เพื่อให.โปรแกรมดังกล:าวนี้เป5นไปด.วยดี เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว:างผู.เป5นพี่เลี้ยงและนักวิชาการ
ในขั้นนี้ผู.เป5นพี่เลี้ยงจะต.องปฏิบัติตามหลักการ 3 ข.อที่จำเป5นในการผลักดันให.โปรแกรมดังกล:าวนี้
ประสบความสำเร็จได.แก:
1. Partnership Building ผู.ที่เป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการจะต.องสร.างความรู.สึก ความ
ผูกพันร:วมกันในเปûาหมาย และความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
2. Time ผู.เป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการจะต.องกำหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลง
ร:วมกันถึงเปûาหมายที่ต.องการให.ประสบความสำเร็จเป5นระยะ
3. Respect ผู.เป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการจะต.องเคารพและยอมรับความคิดเห็นและการ
แสดงออกของนักวิชาการด.วยความเต็มใจและจริงใจ
5) ขั้นตอนการติดตามและประเมิน โปรแกรมพี่เลี้ยงทางวิชาการจะสิ้นสุดตามกำหนดเวลาที่
ตกลงกันไว.ระหว:างพี่เลี้ยงกับนักวิชาการ ขั้นตอนนี้ผู.เป5นพี่เลี้ยงจะต.องประเมินสถานการณH ผลงาน
ทางวิชาการ ความเป5นไปได.ในการพัฒนา การรับรู.และทัศนคติของนักวิชาการว:าปรับเปลี่ยนไปและ
สามารถปรับตัวต:อการทำงานได.หรือไม: รวมถึงการเปfดโอกาสให.นักวิชาการพูดคุยและสอบถาม
ประเด็นที่สงสัย นอกจากนี้ผู.เป5นพี่เลี้ยงจะต.องทำให.นักวิชาการเกิดความมั่นใจว:าภายหลังจากเสร็จสิ้น
โปรแกรมพี่เลี้ยงทางวิชาการแล.ว นักวิชาการยังสามารถพูดคุยหรือขอคำปรึกษาได.จากพี่เลี้ยงได.เพื่อ
ทำให.นักวิชาการเกิดความรู.สึกไม:โดดเดี่ยวหรือเกิดความวิตกกังวลใจในการทำงานหรือการพัฒนา
ตนเองในอนาคต
ผู.วิจัยจึงได.สรุปการดำเนินงานด.วยระบบพี่เลี้ยงและการเป5นที่ปรึกษาเพื่อก.าวสู:ตำแหน:งทาง
วิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กิจกรรมเสริม
1) การบรรยายพิเศษโดย
ผูIทรงคุณวุฒิ
- เทคนิคการทำผลงาน
วิชาการรับใชIสังคม
- ระบบและกลไกการ
เตรียมผลงานวิชาการ
รับใชIสังคมเพื่อขอ
กำหนดตำแหน@งทาง
วิชาการ
2) การนำเสนอ “Best

Practice” ของสมาชิก
3) กิจกรรมอื่น ๆ ตาม
ความประสงค\ของ
สมาชิก

เปEดโครงการ
1) ชี้แจงโครงการ
2) แนะนำพี่เลี้ยง
3) จัดทีมพี่เลี้ยงและสมาชิก
4) ร@วมเสนอแนวทางจัดทำแผนฯ

ระบบพี่เลี้ยงและการเปIน
ที่ปรึกษา (ระยะแรก)
1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ
2) การสรIางขIอตกลง/แนว
ทางการใหIคำแนะนำระหว@าง
พี่เลี้ยงและทีม
3) การใหIคำแนะนำเบื้องตIนทั่วไป

การติดตามและตรวจสอบ
1) แบบบันทึกการใหI
คำแนะนำของพี่เลี้ยง
2) แบบบันทึก
ความกIาวหนIาในการ
จัดทำผลงานทาง
วิชาการ
3) แผนปฏิบัติงานในการ
ทำผลงานวิชาการ

ระบบพี่เลี้ยงและการเปIน
ที่ปรึกษา (ระยะถัดไป)
1) การรายงานความกIาวหนIาตาม
แผนของสมาชิกในแต@ละทีม
2) การใหIคำปรึกษาและ
คำแนะนำการทำผลงานทาง
วิชาการดIวยผลงานวิชาการรับ
ใชIสังคม
3) การแลกเปลี่ยนระหว@าง
สมาชิกในทีม (PLC)

นักวิชาการมีศักยภาพในการทำผลงาน
วิชาการรับใช;สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหนSง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น

ภาพที่ 2.3 การดำเนินงานด.วยระบบพี่เลี้ยงและการเป5นที่ปรึกษาเพื่อก.าวสู:ตำแหน:งทางวิชาการ
ด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม
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ดังนั้นจึงสรุปได.ว:าการทำ Mentoring จะประสบความสำเร็จได.นั้น ขึ้นอยู:กับองคHการจะต.อง
มีระบบการคัดเลือก ทดสอบคุณสมบัติ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน.าที่พี่เลี้ยงเพื่อค.นหาและ
พัฒนาพี่เลี้ยงให.เป5นบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการจัดระบบการฝØกอบรมพัฒนาความสามารถ
ของการเป5นพี่เลี้ยงที่ดี ทำให.พี่เลี้ยงรู.บทบาทหน.าทีข่ องตนเอง รู.วิธีการและขั้นตอนการเป5นพี่เลี้ยงที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.6 แนวคิดระบบนิเวศวิชาการรับใชJสังคมไทย
2.6.1 มโนทัศน_ระบบนิเวศวิชาการรับใชJสังคม
ในขณะที่ชุมชนท.องถิ่นและสังคมภาพรวมก็ยังมีปöญหา และถึงแม.ว:าผู.มีส:วนได.ส:วนเสียหลาย
ฝñายก็ได.สะท.อน “ปöญหาและข.อจำกัด” ซึ่งเป5นปöจจัยหนึ่งที่เป5นอุปสรรคต:อการทำงานวิชาการรับใช.
สังคม อย:างไรก็ตามพบว:าในขณะนี้เป5นช:วงที่ระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย
มากที่สุดเท:าที่เคยมีมาในอดีต นับว:าเป5นยุคทองของนักวิชาการหัวใจชุมชน ผู.บริหารมหาวิทยาลัย
ผู.บริหารคณะหรือส:วนงาน อาจารยH นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนที่จะสามารถใช.
ประโยชนHจากระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมนี้ ตั้งแต:ต.นทางคือ การร:วมพัฒนาโจทยHวิจัยกับเจ.าของ
ปöญหา การเพิ่มศักยภาพตนเองให.พร.อมในการดำเนินงาน ตลอดจนการสร.างผลงานวิชาการจาก
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
2.6.2 นโยบายการสนับสนุน “งานวิจัยเพื่อทJองถิ่นของ สกว. การริเริ่มที่เปÄนรากฐานของ
การพัฒนาระบบนิเวศวิชาการรับใชJสังคมของไทย”
ในวงวิชาการและการพัฒนาของไทยมีปรากฏการณHสำคัญที่ทำให.เกิดการขยายความหมาย
ของการวิจัยและวิชาการรับใช.สังคมหลายครั้ง การริเริ่มมิตินโยบายที่สำคัญอย:างยิ่งประการแรกคือ
การเกิดขึ้นของ “งานวิจัยเพื่อท.องถิ่น” ที่มุ:งเน.นการสร.างความรู.ที่ใช.ได.จริ งในขณะที่ทำวิจัยสร.างคน
และสร.างกลไกการจัดการที่ดีกว:าเดิม ย.อนไปเมื่อ 16 ปsที่ผ:านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) กำหนดนโยบายสนับสนุน “งานวิจัยเพื่อท.องถิ่น” ของชาวบ.านในชุมชนและท.องถิ่นในปs 2541
เนื่องจากเห็นข.อจำกัดของการสนับสนุนการวิจัยของ สกว.
ในยุคแรกกล:าวคือ “ในช:วงปs 2535 - 2541 จะพบว:างานวิจัยที่ได.รับการสนับสนุนส:วนใหญ:
ยังดำเนินการโดยนักวิชาการ ข.าราชการ หรือหน:วยงานท.องถิ่น ซึ่งเป5นไปตามความสนใจของผู.วิจัย
เอง ที่เน.นสร.างองคHความรู.หรือหาคำตอบทางทฤษฎีบางอย:าง รวมทั้งการเข.าไปทำวิจัยในท.องถิ่นเพื่อ
กำหนดนโยบายบางอย:าง ทำให.เกิดคำถามว:างานวิจัยนั้นเกิดประโยชนHต:อชุมชนมากน.อยเพียงใด”
(ปfยะวัติ บุญ-หลง, 2546 อ.างถึงใน อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ, 2557)
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ข.อสังเกตดังกล:าวชี้ให.เห็นว:าทรัพยากรงบประมาณและกลไกสนับสนุนการวิจัยยังมิได.ไปถึง
เจ.าของปöญหาในชุมชนและท.องถิ่นโดยตรง “งานวิจัยเพื่อท.องถิ่น (Community-based research:
CBR) จึงเป5นนวัตกรรมใหม:ทางการวิจัยพัฒนามาจากฐานคิดการเสริมพลัง (Empowerment) และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วม (Participatory Action Research: PAR) เป5นงานวิจัยที่หวังจะ
“เสริมพลัง” (Empower) ชุมชนท.องถิ่น จากแนวคิดที่ว:าการสนับสนุนวิจัยที่มีโจทยHมาจากชาวบ.าน
หรือคนในท.องถิ่นเพื่อให.ชุมชนได.ใช.ประโยชนHจากงานวิจัยโดยตรง สามารถแก.ไขปöญหาและพึ่งพา
ตนเองได.โดยผ:านกระบวนการวิจัย (ปfยะวัติ บุญ-หลง, 2546 อ.างถึงใน อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ,
2557)
การริเริ่มงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นของ สกว. นั้น ได.รบั การจุดประกายโดย ศาสตราจารยH นพ. จรัส
สุวรรณเวลา ซึ่งท:านมีข.อสังเกตว:าประโยชนHของงานวิจัยว:ายังไปไม:ถึงคนส:วนใหญ: จากรายงานของ
องคHกรระหว:างประเทศด.านสุขภาพที่ชื่อว:า Council on Health Research for Development
(COHRED) ได.สะท.อนสถานการณHของการวิจัยไว.ทำนองเดียวกัน โดยท:านได.เสนอแนะผู.บริหาร สกว.
ในขณะนั้นว:า “นักวิชาการควรให.ความสนใจและปöญหาที่คั่งค.างของคนอีกร.อยละ 90 ที่ยังไม:ได.ใช.
ประโยชนHโดยตรงจากงานวิจัย” ดังนั้น สกว. ในฐานะแหล:งทุนวิจัยจำเป5นต.องบริหารจัดการงานวิจัย
ให.เกิด Inclusive Development กล:าวคือ ให.กลุ:มที่ยังเข.าไม:ได.รับประโยชนHจากผลจากงานวิจัยได.
ใช.งานวิจัยเป5นเครื่องมือแก.ปöญหาของตนเอง
ข.อเสนอแนะดังกล:าวสอดคล.องกับความเคลื่อนไหวในแวดวงการพัฒนาระดับนานาชาติ
กล:าวคือ สถานการณHปöญหาที่เป5นผลพวงจากการพัฒนาที่ไม:สมดุล เป5นเงื่อนไขสำคัญที่กระตุ.นให.
วงการพัฒนาและวงการศึกษาระดับนานาชาติทบทวนเปûาหมายและกระบวนการพัฒนาและเรียกร.อง
ให.ทุกฝñายให.ความสำคัญกับการพัฒนาอย:างยั่งยืน เช:น ในงานเขียนของ David C. Korten และ Rudi
Klauss ในปs 2527 เรื ่ อ ง) People-Centered Development: Contributions toward Theory
and Planning Frameworks (Korten and Klauss, 1984) (Korten, 1980 and 1990) ที่เสนอว:า
หากจะพัฒนาอย:างยั่งยืนต.องเน.นคนเป5นศูนยHกลางของการพัฒนา ในขณะเดียวกัน FAO (1989),
Burkey (1993) ก็ยังได.เรียกร.องให.กระจายประโยชนHจากการพัฒนาอย:างเสมอภาคและเท:าเทียม
นอกจากนี ้ Rappaport, Julian, Swift, Carolyn, and Hess, Robert (eds.) (1984) รวมทั้ ง
Friedmann (1992) ได.เสนอแนวคิดและแนวทางการเสริมพลัง (Empowerment) ของผู.ด.อยโอกาส
ในการพั ฒ นา ทำนองเดี ย วกั น UNESCO (1979), Cohen and Uphoff (1979, 1980) Turton
(1984, 1987) Oakley (1987, 1991 และ Hirsch (1990) ยังได.เสนอการพัฒนาอย:างมีส:วนร:วม
Participation Development) โดยเน.นให.กลุ:มเปûาหมายของการพัฒนาเป5นผู.ตัดสินใจและได.รับ
ประโยชนHโดยตรงจากการพัฒนา
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ทั้งนี้มีเครื่องมือที่นักพัฒนาและนักวิชาการนำมาปรับใช. ซึ่งสอดคล.องกับแนวคิดดังกล:าว
ข.างต.นในงานพัฒนาการศึกษา การพัฒนาชนบท แวดวงการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ของ บริษัท เอกชนประการหนึ่ง ได.แก: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วม (Participatory Action
Research: PAR) Whyte, 1991) ซึ่งเป5นวิธีวิทยาวิจัยที่มีฐานคิดหรือโลกทัศนHที่เชื่อว:าคนทุกคนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได.ด.วยการตั้งโจทยHหาแนวทางและลงมือทำ ดังนั้น PAR จึงเริ่มต.นด.วย
โจทยHวิจัยของ “เจ.าของปöญหาไม:ว:าจะเป5นครู อาจารยHมหาวิทยาลัย นักสาธารณสุขศาสตรH นักพัฒนา
ภาครัฐหรือ NGOs หรือผู.บริหาร บริษัท เอกชนในแวดวงการศึกษาและพัฒนาชนบท PAR ได.ช:วยลด
จุดอ:อนของงานวิจัยและงานพัฒนาประเด็น “คนนอก” ด.วยการที่ “ร:วมเป5นทีมวิจัยหลักกับนักวิจัย
ชุมชน” (Avorn Sansak, 1995 อ.างถึงใน อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ, 2557)
2.6.3 นโยบายปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เงื่อนไขสำคัญที่ชYวยเปàดพื้นที่ของงานวิจัย
เพือ่ เสริมพลังชุมชนอยYางเปÄนระบบมากขึ้น
“งานวิจัยเพื่อเสริมพลังชุมชน” ได.มีพื้นที่ในระบบวิจัยของประเทศไทยเป5นครั้งแรกเมื่อปs
2555 เมื่อสถาบันคลังสมองของชาติภายใต.มูลนิธิส:งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
ได.รับมอบหมายจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห:งชาติ (วช.) ให.ศึกษาและเสนอแนะการปฏิรูประบบ
วิจัยของประเทศเพื่อให.สอดคล.องกับความต.องการทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ซึ่งปาริชาติ วลัย
เสถียร และคณะ (2555) ได.จำแนกงานวิจัยตามลักษณะไปจุดมุ:งหมายและการใช.ประโยชนHเป5น 4
ประเภท ได.แก:
1) ระบบวิจัยนโยบาย
2) ระบบวิจัยเศรษฐกิจหรือเชิงพาณิชยH
3) ระบบวิจัยวิชาการ
4) ระบบวิจัยชุมชนและสังคม ซึ่งหมายถึงงานวิจัยที่ชุมชนท.องถิ่นในพื้นที่ควรเป5นผู.
กำหนดโจทยHและดำเนินการวิจัยเพื่อสร.างประโยชนHด.านการแก.ไขปöญหาของชุมชนหรือปöญหาที่มีอยู:
ในท.องถิ่น และเสริมสร.างพลังความเข.มแข็งทางสังคม และกระบวนการเชิงนโยบายให.แก:ชุมชน
ท.องถิ่น โดยคำนิยามนี้พัฒนาจากบทเรียนการทำวิจัยเพื่อท.องถิ่นของชาวบ.านและคนในชุมชนท.องถิ่น
นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาตรีและปริญญาเอก ที่ได.ทดลองใช.วิธีวิทยา
วิจัยงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น (สมคิด แก.วทิพยH และคณะ, 2555) ซึ่งระบบวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ใช.วิธี
วิทยาวิจัยที่เรียกว:า งานวิจัยเพื่อท.องถิ่น (Research for Community Empowerment) ซึ่งหมายถึง
การวิจัยที่มีโจทยHมาจากปöญหาหรือความต.องการของชาวบ.าน มีกระบวนการวิจัยดำเนินการร:วมกัน
ระหว:างชาวบ.านในชุมชนท.องถิ่น นักวิชาการ และหน:วยงานหรือองคHกร ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
ดำเนินการโดยชาวบ.านในท.องถิ่นเอง ผลจากการทำงานวิจัยสามารถสร.างทางเลือกในการแก.ปöญหา
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และสร.างความเข.มแข็งให.กับชุมชนท.องถิ่น (สมคิด แก.วทิพยH และคณะ, 2555) นับเป5นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรHระบบการวิจัยของไทยที่ “งานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ได.รับการเสนอให.เป5นรูปแบบ
หนึ่งของระบบวิจัย ซึ่งมีความแตกต:างจากวิจัยอีก 3 ลักษณะตามที่ได.กล:าวไป ข.อเสนอนี้เป5นการ
ขยายความหมายของการวิจัยให.กว.าง การวิจัยวิชาการที่ได.พัฒนามาเป5นเวลานานในสังคมวิชาการ
ไทยจะเห็นว:าระบบวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม งานวิจัยเพื่อท.องถิ่น หรือ Scholarship of Application
มีเปûาหมายเดียวกันคือ ผู.ใช.ประโยชนHจากงานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม โดยเน.นการ “ผสมผสานความ
เชี่ยวชาญ” (Sharing of Expertise) ระหว:างผู.มีความรู.ทางวิชาการ กับเงื่อนไขในการใช. และกับผู.ใช.
เช:น คนในชุมชนและท.องถิ่น ภายใต.กระบวนการเรียนรู.แบบมีส:วนร:วม สอดคล.องกับที่ศาสตราจารยH
นพ. วิจารณH พานิช ได.เสนอไว.ว:า “วิชาการรับใช.สังคมต.องเป5น Interactive Action learning”
(วิจารณH พานิช, 2555) ที่ทำให.ได.ผลลัพธHสำคัญซึ่งเป5นเปûาหมายหลักคือได. “นักวิชาการที่ปฏิบัติเป5น”
(The Practicing Scholar)” และได. “นักปฏิบัติที่มีความเป5นวิชาการ” มากขึ้น (ปfยะวัติ บุญ-หลง,
2554) รวมทั้ง “เจ.าของปöญหาที่สามารถสร.างความรู.ได.ผ:านกระบวนการเรียนรู.แบบ Researchbased learning ด.วย” (วิจารณH พานิช, 2555)

ที่ 9

2.6.4 นโยบายการสนับสนุนการสรJางผลงานวิชาการรับใชJสังคม: ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ

หลักการและกรอบคิดที่ว:า “นักวิชาการที่ใช.วิชาการรับใช.สังคม ในการขอกำหนดตำแหน:ง
ทางวิชาการ มีศักดิ์และสิทธิเท:าเทียมกับผู.ดำรงตำแหน:งทางวิชาการในปöจจุบัน คุณภาพของผลงานไม:
แตกต:างจากหลักเกณฑHปöจจุบัน และกระบวนการพิจารณามีความเหมาะสมกับลักษณะของผลงานนี้”
มาจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ซึ่งนับเป5นครั้งแรกของประวัติศาสตรHของแวดวงวิชาการไทย ที่งาน
วิชาการรับใช.สังคมได.รับการยอมรับให.เป5นหนึ่งในผลงานวิชาการ ก:อนหน.านี้เมื่อปลายปs 2554 ได.มี
การสร.างรากฐานมาก:อนโดย ดร. สุเมธ แย.มนุ:น เลขาธิการ สกอ. ในช:วงนั้น ได.แต:งตั้งคณะทำงาน
จัดทำ “ร:างกรอบลักษณะและรูปแบบของผลงานวิชาการสายรับใช.สังคมที่สามารถเสนอขอตำแหน:ง
ทางวิชาการ” (อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ, 2557)
และต:อมาในที่ประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 6 ปs 2555 มีมติเรื่องการใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคมสู:
ตำแหน:งวิชาการได. ซึ่งเป5นก.าวสำคัญมาก ๆ ซึ่งนับเป5นครั้งแรกของประเทศไทยถึงแม.ว:าก:อนหน.านี้
มหาวิทยาลัยในกำกับหลายแห:งมีความสนใจใช.ผลงานรับใช.สังคมในการขอผลงานทางวิชาการได.แต:ยัง
ไม:มีกรอบและแนวทางที่ชัดเจน หลังจากนั้นท:านรัฐมนตรีพงศHเทพ เทพกาญจนา ก็ได.ลงนามใน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑHและวิธีการแต:งตั้งบุคคลให.ดำรงตำแหน:งผู.ช:วยศาสตราจารยH รอง
ศาสตราจารยH และศาสตราจารยH (ฉบับ 9) พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในที่สุดประกาศ
ก.พ.อ. ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ มีนาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑHและวิธีการแต:งตั้งบุคคลให.ดำรง
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ตำแหน:งผู.ช:วยศาสตราจารยH รองศาสตราจารยH และศาสตราจารยH (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ให.ใช.ผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมสำหรับใช.เสนอประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน:งทางวิชาการ ขอกำหนดการ
เข.าสู:ตำแหน:งทางวิชาการได. ดังนั้นผลงานวิชาการรับใช.สังคมจึงเป5นผลงานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่ง
เทียบเท:ากับผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ไว.ในหลักเกณฑHและวิธีการเข.าสู:ตำแหน:ง
ทางวิชาการ ในปöจจุบันอาจกล:าวได.ว:าในกลุ:มประเทศอาเซียน Plus 3 ประเทศไทยเป5นประเทศแรกที่
มีกฎหมายรองรับการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ โดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม ดังนั้น
นักวิชาการไทยหัวใจชุมชนจึงมีโอกาสด.านการสร.างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการมากกว:าเพื่อน ๆ นักวิชาการในประเทศเพื่อนบ.าน (อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ, 2557)
2.6.5 นโยบาย USR และ USE ของมหาวิทยาลัย
ในช:วง 10 ปsที่ผ:านมา นักวิชาการและนักศึกษามีความสบายใจในการทำงานวิชาการรับใช.
สังคมมากขึ้น เพราะทุกมหาวิทยาลัยได.กำหนดนโยบาย “ความรับผิดชอบต:อสังคม” (University
Social Responsibility: USR) ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ควบคู:
ไปกับการบริการจัดการที่มีความใส:ใจ มีความตระหนักและดูแลสังคมและสิ่งแวดล.อมอย:างมีบูรณา
การ โดยดำเนินงานอย:างมียุทธศาสตรHและตามนโยบายที่มีความสอดคล.องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใต.การมีส:วนร:วมที่ดีของผู.มีส:วนเกี่ยวข.อง (สถาบันคลังสมองของชาติ, 2554) ตัวอย:างเช:น
กลุ:มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 44 แห:งได.กำหนดวิสัยทัศนHเป5น “มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหลายแห:งก็ประกาศตัวเป5น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา เป5นต.น และนอกจากนี้ผู.บริหารทั้งระดับอธิการบดี
รองอธิการบดีฝñายที่เกี่ยวข.องของหลายมหาวิทยาลัย ยังได.ดำเนินการพัฒนาระบบนิเวศวิชาการรับใช.
สังคมอย:างกระตือรือร.น ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับส:วนงาน เช:น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล.าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณH มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม: เป5นต.น ดังนั้นจึงเป5นโอกาสใกล.ตัวที่ดีอย:างยิ่งของนักวิชาการที่
สังกัดมหาวิทยาลัยเหล:านี้ ที่ยังไม:รู.จักหรือยังไม:เคยทำได.ทดลองทำวิชาการรับใช.สังคม (อาวรณH
โอภาสพัฒนกิจ, 2557)
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2.6.6 นโยบายของเครือขYายพันธกิจสัมพันธ_มหาวิทยาลัยกับสังคม
ประเทศไทยเกิดความร:วมมือระดับเครือข:ายระหว:างมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจรับใช.สังคมอย:าง
เป5นระบบเป5นครั้งแรก ภายใต.ชื่อว:า “พันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคม” (Engagement
Thailand) โดยมี ศาสตราจารยH ดร. วิจิตร ศรีสอ.าน เป5นประธานคณะกรรมการอำนวยการ โดยมี
ศาสตราจารยH ดร. ปfยะวัติ บุญ-หลง เป5นเลขาธิการ ทั้งนี้พันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคมได.
ประชุมเปfดตัว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยมีเปûาหมายสำคัญคือ
1) ให. เกิ ดระบบการบริ หารจั ดการที ่ เข. มแข็ งในมหาวิ ทยาลั ย ในการขั บเคลื ่ อนพั นธกิ จ
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทำงานเพื่อ
สังคม
2) ให.มีการพัฒนากำลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณHความรู.และทักษะในการทำงาน
วิชาการเพื่อสังคมอย:างเป5นระบบและต:อเนื่อง
3) ให.เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคมและเกิดการพัฒนาระบบการรับรอง
คุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคมเพื่อความก.าวหน.าในวิชาชีพของบุคลากร
4) สร.างชื่อเสียงและการยอมรับของมหาวิทยาลัยไทยในด.านพันธกิจต:อสังคมในวงการ
อุดมศึกษานานาชาติ
จะเห็นว:าจากการที่ประเทศไทยมีแนวคิดและมีนโยบายที่เอื้อต:อการทำวิชาการรับใช.สังคม
เอื้อให.นักวิชาการไทยทุกคนได.ทดลองทำงานวิชาการรับใช.สังคม โดยเฉพาะกับการวิจัยเพื่อท.องถิ่น
การบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนบนฐานชุมชน ตั้งแต:ต.นทางคือ มี
นโยบายของแหล: ง ทุ น สนั บ สนุ น การทำวิ จ ั ย เพื ่ อ ท. อ งถิ ่ น การทำวิ จ ั ย เชิ ง พื ้ น ที่ มี น โยบายของ
มหาวิทยาลัยต.นสังกัดที่พร.อมสนับสนุน ตลอดจนมีเครือข:ายพันธกิจสัมพันธHมหาวิทยาลัยกับสังคมที่
เป5นกลไกเสริมพลังมหาวิทยาลัยในการทำพันธกิจเพื่อสังคมอย:างเป5นระบบ (อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ,
2557)
ในการทำความเข.าใจกับระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมในฐานะที่เป5น Innovative Platform
สำหรับผู.มีส:วนได.ส:วนเสีย (Stakeholders) สุทธิพร จิตตHมิตรภาพ (2553) ได.มีการปรับใช.กรอบการ
วิเคราะหHองคHประกอบของระบบวิจัยไทย 9 มิติ เข.ามาช:วยในการอธิบาย ประกอบด.วย นโยบายที่เอื้อ
ต:อวิชาการรับใช.สังคม องคHกรสนับสนุนทุนวิจัยและบริการวิชาการ ทุนวิจัยและบริการวิชาการ หน:วย
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บริหารจัดการวิชาการรับใช.สังคม บุคลากรวิจัยและบริการวิชาการ โครงสร.างพื้นฐานสำหรับวิชาการ
รับใช.สังคม มาตรฐานวิชาการรับใช.สังคม การจัดการผลผลิตและการประเมิน ดังแผนภาพต:อไปนี้

ภาพที่ 2.4 ระบบนิเวศวิชาการรับใช.สังคมของไทย
ปรับจาก: อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ (2557)
2.7 แนวคิดการวิเคราะห_ผลตอบแทนทางสังคม
2.7.1 มโนทัศน_การวิเคราะห_ผลตอบแทนทางสังคม
การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เป5นวิธีการประเมินที่ช:วยองคHกรในการทำความ
เข.าใจ และหาขนาดของมูลค:าทางสังคม สิ่งแวดล.อม และเศรษฐกิจที่องคHกรตั้งขึ้น เพื่อผลลัพธHทาง
สังคม แนวคิด SROI นั้นประยุกตHมาจากแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต:อสังคม (Social Accounting)
และการวิเคราะหHต.นทุนและผลประโยชนH (Cost Benefit Analysis) ซึ่งเป5นแนวคิดทางเศรษฐศาสตรH
แบบดั้งเดิมที่เป5นการวิเคราะหHผลตอบแทนทางการเงินจาก การลงทุน เป5นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทาง
การเงินทั่วไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุน ผ:านอัตราส:วนหรือเปอรHเซ็นตH ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในเชิงบวกบ:งชี้ว:ามีกำไรสุทธิทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดหวังจากการลงทุนเท:าไร
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ไม:ได.คำนึงถึงในการรวมผลตอบแทนทางสังคมอื่น ๆ เช:น สังคมสิ่งแวดล.อม หรือค:านิยมทางวัฒนธรรม
ทีถ่ ูกสร.างขึ้นสำหรับผู.มีส:วนได.เสียที่แตกต:างกัน
SROI เป5นการประเมินที่ครอบคลุมมูลค:าทางสังคมทั้งผลลัพธHที่เป5นตัวเงินและไม:ใช:ตัวเงิน
เป5นวิธีการวัดมูลค:าทางเศรษฐกิจของผลประโยชนHทางสังคมด.วยการนำผลตอบแทนด.านสังคมในเรื่อง
ต:าง ๆ ซึ่งเป5นตัวแปรเชิงคุณภาพที่องคHกรได.สร.างขึ้นมาแปลงค:าเป5นตัวเงิน (Monetized Value) โดย
ใช.การวัดตัวเงินแบบคิดลด (Discounted Monetized Measurement) ของมูลค:าทางสังคมที่องคHกร
ได.สร.างขึ้น และคำนวณหาเปรียบเทียบกับมูลค:าทางการเงินของต.นทุนที่ใช.ไปในการดำเนินกิจการ
ขององคHกรเพื่อดูว:ากิจการสร.างผลลัพธHทางสังคมคิดเป5นมูลค:าเท:าไรต:อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป เพื่อช:วย
ในการประเมินว:าการลงทุนนั้น ๆ มีความคุ.มค:า หรือไม: (Rotheroe และ Richards, 2007; Carleton
Centre for Community Innovation, 2008; Sabina Deitrick และคณะ, 2010; และ ศิริชัย กาญ
จนวาสี, 2559 อ.างถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2560)
2.7.2 วิธีการวิเคราะห_ผลกระทบ
ในการวิเคราะหHผลกระทบ เราจำเป5นต.องมีการคาดคะเนผลลัพธHและผลกระทบส:วนเกิน
(Deadweight) ผลลั พ ธH ท ดแทน (Displacement) ผลจากปö จ จั ย อื่ น (Attribution) และอั ต ราการ
ลดลงของประโยชนH (Drop-off) เพื่อที่จะสามารถกำหนดกรณีฐาน (Base Case) ได.คือรวมเฉพาะ
คุณค:าทางสังคมที่องคHกรน:าจะมีส:วนสร.างจริง ๆ เท:านั้น ซึ่งการวัดมูลค:าของผลลัพธHและผลกระทบว:า
ผู.รับผลประโยชนHจากโครงการก:อให.เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล.อมได.มากน.อย
เพียงใด จะต.องเข.าใจด.วยว:าอาจมีปöจจัยอื่น ๆ ที่ส:งผลต:อการเปลี่ยนแปลงเหล:านั้นเช:นเดียวกัน (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2559) มีรายละเอียดดังนี้
1) ผลลัพธHส:วนเกิน (Deadweight) หมายถึง ผลลัพธHที่จะเกิดขึ้นอยู:ดี ต:อให.ไม:มีองคHกรไหน
ทำงานเรื่องนี้ ผู.รับประโยชนHบางคนอาจพบวิธีบรรเทาปöญหาด.วยตัวเองหรือสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมอาจดีขึ้นก็ได. เช:น คนมีความสุขมากขึ้น เพราะอาชญากรรมลดลง ส:งผลให.ความพึงพอใจใน
ชีวิตเพิ่มขึ้นหรือภาวะเศรษฐกิจรุ:งเรือง ทำให.คนหางานทำง:ายขึ้น ส:งผลให.อัตราการว:างงานลดลง
สัดส:วนผลลัพธHส:วนเกินที่คำนวณได. จะต.องนำมาหักออกจากตัวชี้วัดผลลัพธHทางสังคมที่เกิดขึ้นในการ
คำนวณผลลัพธHส:วนเกิน (Deadweight) เป5นการเปรียบเทียบระหว:างกลุ:มหรือการเปรียบเทียบกับ
ตัวอย:างมาตรฐาน (Benchmark) การเปรียบเทียบที่ดีควรเปรียบเทียบประชากรกลุ:มเดียวกัน แต:
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เทียบความแตกต:างที่เกิดขึ้นระหว:างกลุ:มที่ไม:ได.รับประโยชนHจากการดำเนินกิจกรรมกับกลุ:มที่ได.รับ
ประโยชนHผลการวัดผลลัพธHส:วนเกิน จะเป5นเพียงค:าประมาณเท:านั้น แต:ก็จำเป5นที่จะหาข.อมูลที่มี
ความใกล.เคียงกับกลุ:มเปûาหมายของแผนงานเท:าที่ทำได.ยิ่งมีความใกล.เคียงมากเท:าไรค:าประมาณก็จะ
ยิ่งมีความถูกต.องมากเท:านั้น
2) ผลลัพธHทดแทน (Displacement) หมายถึง กรณีที่ผลลัพธHเชิงบวกสำหรับผู.มีส:วนได.ส:วน
เสียกลุ:มหนึ่งถูกชดเชยด.วยผลลัพธHเชิงลบสำหรับผู.มีส:วนได.ส:วนเสียรายอื่น เช:น การที่คนหนึ่งคนได.
งานทำอาจ แปลว:าคนอีกคนหนึ่งต.องตกงาน ผลลัพธHทางสังคมคนมีงานทำมากขึ้น ในกรณีนี้จะไม:
เปลี่ยนแปลง อย:างไรก็ตามสำหรับกิจการเพื่อสังคมที่มีขนาดเล็กหรือทำงานในประเด็นปöญหายาก ๆ
ที่ถูกละเลยมานาน ผลลัพธHทดแทนก็น:าจะมีขนาดเล็กจนไม:จำเป5นต.องคำนวณ
3) ผลจากปöจจัยอื่น (Attribution) เป5นผลลัพธHที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน:วยงาน/
โครงการอื่นที่ร:วมส:งผลต:อผลลัพธHที่เกิดขึ้น
4) อัตราการลดลง (Drop-off) ในสภาพความเป5นจริงที่ว:าผลลัพธHทางสังคมใด ๆ ก็ตามมัก
เกิดขึ้นในปsแรก ๆ ของการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการมากกว:าในปsท.าย ๆ การประมาณการผลลัพธH
ทางสังคมในอนาคตตลอดช:วงเวลามากกว:า 1 ปs โดยที่กิจการจะไม:มีการลงทุนเพิ่มเติมระหว:าง
ช:วงเวลาดังกล:าว ควรทำประมาณการระยะเวลา การเกิดประโยชนHและอัตราการลดลงของประโยชนH
(Benefit Period and Drop-off) ผู.มีส:วนได.ส:วนเสียควรช:วยกันพิจารณาว:าผลลัพธHที่เกิดขึ้นนั้นจะ
ดำรงอยู:ได.นานเพียงใดหรือช:วงเวลาใด และการเกิดประโยชนHนั้นจะมีอัตราส:วนลดลงหรือการเชือด
หายเป5นสัดส:วนเท:าไรต:อปs หรืออาจคาดคะเนจากงานวิจัยและเอกสารทางเศรษฐศาสตรH (จิรพร สุเมธี
ประสิทธิ,์ 2554; และศิริชัย กาญจนวาสี, 2559 อ.างถึงใน โชติกา ภาษีผล, 2560)
2.7.3 การวิเคราะห_เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการศึกษา พบว:า การวิเคราะหHและประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on
Investment: SROI) ประกอบด.วยกรอบการดำเนินงานดังนี้ (โชติกา ภาษีผล, 2560)
1) การกำหนดขอบเขตและวิเคราะหHผู.มีส:วนได.ส:วนเสีย เช:น ผู.เข.ารับการอบรม ผู.จัดการ
อบรม วิทยากร ผู.ได.รับการเผยแพร:ความรู.จากผู.เข.ารับการอบรม
2) การสร.างแผนที่ผลกระทบ (Impact Mapping) ประกอบด.วย (1) ปöจจัยนำเข.า (Input)
คือ ทรัพยากรที่ลงทุนในโครงการฝØกอบรม (2) กิจกรรม (Activity) คือ การดำเนินงานในโครงการ
52

ฝØกอบรม (3) ผลผลิต (Output) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการฝØกอบรม (4) ผลลัพธH (Outcome) คือ
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู.ได.รับประโยชนHจากโครงการฝØกอบรมและ (5) ผลกระทบ (Impact)
คือ ผู.ได.รับประโยชนHจากโครงการฝØกอบรมที่ส:งผลกระทบต:อสังคมเศรษฐกิจและประเทศ โดยผู.ได.รับ
ประโยชนHคือ กลุ:มนักลงทุน/องคHกร/ผู.ประกอบการที่เกิดขึ้น
สำหรับในการวิเคราะหHผลกระทบ ก:อนการคำนวณค:าทางการเงิน (Financial Proxy) นั้น
จำเป5 นต. องมี การคาดคะเนผลลั พธH และผลกระทบส: วนเกิ น (Deadweight) และผลลั พธH ทดแทน
(Displacement) ผลจากปö จจั ยอื ่ น (Attribution) และอั ตราการลดลงของประโยชนH (Drop-off)
เพื่อที่จะสามารถกำหนดกรณีฐาน (Base Case) ได.คือ รวมเฉพาะคุณค:าทางสังคมที่องคHกรน:าจะมี
ส:วนสร.างจริง ๆ เท:านั้น ซึ่งการวัดมูลค:าของผลลัพธHและผลกระทบว:าผู.รับผลประโยชนHจากโครงการ
ก:อให.เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล.อมได.มากน.อยเพียงใด จะต.องเข.าใจด.วยว:าอาจ
มีปöจจัยอื่น ๆ ที่ส:งผลต:อการเปลี่ยนแปลงเหล:านั้นเช:นเดียวกัน
3) การกำหนดตัวชี้วัดและเก็บรวบรวมข.อมูลเพื่อกำหนดมูลค:าจากนั้น นำข.อมูลไปแปลงค:า
ทางการเงิน (Financial Proxy)
4) นำผลการแปลงค:าทางการเงินที่ได.จากแผนที่ผลกระทบมาคำนวณค:า SROI โดยมีสูตรการ
คำนวณดังนี้
SROI = มูลค:าผลประโยชนHทั้งหมด - มูลค:าต.นทุนจากการลงทุน
มูลค:าต.นทุนจากการลงทุน
เช:น SROI = 5:1 หมายความว:า เงิน 1 บาทที่ลงทุนไปในโครงการสามารถสร.างผลตอบแทน
ทางสังคมคิดเป5นมูลค:า 5 บาท
5) แนวทางในการวิเคราะหHค:าแปลงทางการเงินด.านการอบรมและตัวอย:างเครื่องมือในการ
ประเมิน

5.1) ข.อมูลพื้นฐานของโครงการอบรม

ตารางที่ 2.2 ตัวอย:างเครื่องมือในการประเมินข.อมูลพื้นฐานของโครงการอบรม
งบประมาณในการอบรม (บาท) จำนวนผูJอบรม (คน) คYาใชJจYายในการอบรมตYอคน (บาท)
100,000
100
1,000
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5.2) การเก็บข.อมูลจากตัวอย:าง
ตารางที่ 2.3 ตัวอย:างเครื่องมือในการประเมินการเก็บข.อมูลจากตัวอย:าง
จำนวนผูJเขJาอบรม (คน) สYงแบบสอบถาม (คน)
การตอบกลับ (คน)
100
100
9 (ยกตัวอย:างการคำนวณให.ดูของ 9 คน)
5.3) การวิเคราะหHผลตอบแทนทางสังคมด.านการอบรมประกอบด.วยการวิเคราะหH 4
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การคำนวณค:าแปลงทางการเงินของความรู.ที่เกิดขึ้นจากการอบรม (K)
ขั้นตอนที่ 2 การคำนวณค:าแปลงทางการเงินของการนำความรู.ไปเผยแพร: (P)
ขั้นตอนที่ 3 การคำนวณค:าแปลงทางการเงินของการประยุกตHใช.ความรู. (A)
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหHผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
SROI = ความรู.ที่ได.รับ (K) + การนำความรู.ไปเผยแพร: (P) + การประยุกตHใช.ความรู. (A)
งบประมาณที่ลงทุน
อย:างไรก็ตามการวิเคราะหHผลตอบแทนทางสังคมยังมีรายละเอียดที่ต.องทำความเข.าใจอย:าง
ลึกซึ้งเพื่อให.สามารถนำไปวิเคราะหHโครงการหรือกิจกรรมอย:างอื่นได. ดังนั้นหน:วยงานที่สนใจประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมสามารถดำเนินการตามขั้นตอนหรือประยุกตHให.เหมาะสมกับบริบทของกิจกรรม
ที่ดำเนินการเพื่อให.การประเมินครอบคลุมมูลค:าทางสังคม ทั้งผลลัพธHที่เป5นตัวเงินและไม:ใช:ตัวเงิน โดย
เป5นวิธีการวัดมูลค:าทางเศรษฐกิจของผลประโยชนHทางสังคมด.วยการนำผลตอบแทนด.านสังคมในเรื่อง
ต:าง ๆ ที่เป5นตัวแปรเชิงคุณภาพที่องคHกรได.สร.างขึ้นมาแปลงค:าเป5นตัวเงิน เพื่อดูว:ากิจการสร.าง
ผลลัพธHทางสังคมคิดเป5นมูลค:าเท:าไรต:อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป เพื่อช:วยให.ทราบว:าการลงทุนนั้น ๆ มี
ความคุ.มค:าหรือไม: (โชติกา ภาษีผล, 2560)
ดังนั้นผู.วิจัยจึงสรุปได.ว:าการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนจึงเป5นเครื่องมือที่
นิยมในการประเมินค:า เพื่อวางแผนโครงการในอนาคตหรือทบทวนโครงการในอดีต SROI มีจุดเด:น
คือการมีปฏิสัมพันธHกับผู.มีส:วนได.ส:วนเสียในระหว:างการวิเคราะหHที่มีความเกี่ยวข.องกันในหลาย
ขั้นตอน เช:น การตัดสินใจเลือกผลลัพธH (Outcomes) การสร.างแผนที่ผลลัพธH (Outcome Mapping)
การเลือกมูลค:าตัวแทนทางด.านการเงิน (Financial Proxies) และสัดส:วนความเป5นเจ.าของผลงาน
(Attribution Proportion) ซึ่งการมีส:วนร:วมของผู.มีส:วนได.ส:วนเสียจะช:วยเพิ่มความน:าเชื่อถือในการ
วิเคราะหHมากขึ้น ทั้งนี้การเข.าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและการตีมูลค:าจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม:มีการ
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อ.างผลประโยชนHเกินความเป5นจริง มีความโปร:งใส ก็จะเพิ่มความน:าเชื่อถือและความถูกต.องของผล
การวิเคราะหHมากขึ้นด.วย การใช. SROI จึงเป5นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร.างคุณค:าให.กับสังคมตาม
เปûาหมายได.เป5นอย:างดี และยังทำให.ตอบตัวเอง ตอบคนอื่น และบอกให.ทุกคนรู.ได.ว:า “เราได.ทำดี
ตอบแทนสังคมไปแล.วอย:างเห็นผลที่จับต.องได. วัดได. และน:าเชื่อถือ” และสามารถประยุกตHเพื่อเป5น
กรอบในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจที่เกี่ยวข.องกับสังคมและสิ่งแวดล.อมได.
2.8 แนวทางการขอกำหนดตำแหนYงดJวยผลงานทางวิชาการรับใชJสังคม
2.8.1 การขอกำหนดตำแหนYงดJวยผลงานทางวิชาการรับใชJสังคม
การทำงานวิชาการรับใช.สังคม เป5นงานที่มีคุณค:าดังนั้น คณะกรรมการข.าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีเอกสารแนบท.ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑHและวิธีการ
พิจารณาแต:งตั้งบุคคลให.ดำรงตำแหน:ง ผู.ช:วยศาสตราจารยH รองศาสตราจารยH และศาสตราจารยH
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับ ผลงาน ทางวิชาการรับใช.สังคมไว.ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา: 2560, 51-67)
นิยาม ผลงานที่เป5นประโยชนHต:อสังคมหรือท.องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช.ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาอย:างน.อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได.เป5นรูปธรรมโดยประจักษHต:อ
สาธารณะ ผลงานที่เป5นประโยชนHต:อสังคมนี้ต.องเป5นผลให.เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด.าน
ใดด.านหนึ่ง หรือหลายด.านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล.อม อาชีพ เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป5นผลงานที่นำไปสู:การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรือทรัพยHสินทางปöญญาในรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงได.เป5นที่ประจักษHว:าสามารถใช.แก.ปöญหาหรือ
พัฒนาสังคม และก:อให.เกิดประโยชนHอย:างชัดเจน หรือเป5นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการ
รับรู.ในปöญหาและแนวทางแก.ไขของชุมชนทั้งนี้ ไม:นับรวมงานที่แสวงหากำไรและได.รับผลตอบแทน
ส:วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
รูปแบบ จัดทำเป5นเอกสาร โดยมีคำอธิบาย/ชี้แจ.งโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให.เห็น
ว:าเป5นผลงานที่ทำให.เกิดการพัฒนาเป5นประโยชนHต:อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก.าวหน.าทางวิชาการ หรือเสริมสร.างความรู.หรือก:อให.เกิดประโยชนHต:อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือ
หลายสาขาวิชาได.อย:างไร ในแง:ใด โดยต.องปรากฏเป5นที่ประจักษHใน 7 ประเด็นต:อไปนี้
1. สภาพการณHก:อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. การมีส:วนร:วมและการยอมรับของสังคมเปûาหมาย
3. กระบวนการที่ทำให.เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
4. ความรู.หรือความเชี่ยวชาญที่ใช.ในการทำให.เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
5. การคาดการณHสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได.เกิดขึ้นแล.ว
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6. การประเมินผลลัพธHการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให.คงอยู:ต:อไป
ทั้งนี้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล:าวข.างต.นแล.ว นักวิชาการอาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
อื่น ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช:น รูปภาพ การบันทึกเป5นภาพยนตรH แถบเสียง วีดีทัศนHประกอบการพิจารณา
ด.วยก็ได.
การเผยแพรY ให.มีการเผยแพร:โดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปfดให.เยี่ยมชม
พื้นที่ และจะต.องมีการเผยแพร:สู:สาธารณะชนอย:างกว.างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล.อง
กับผลงาน โดยการเผยแพร:นั้นจะต.องมีการบันทึกเป5นเอกสารหรือเป5นลายลักษณHอักษรที่สามารถใช.
อ.างอิง หรือศึกษาค.นคว.าต:อไปได.
ลักษณะคุณภาพ แบ:งออกเป5น 3 ระดับคือ
1. ระดับดี หมายถึงมีการรวบรวมข.อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปöญหา
หรือความต.องการ โดยการมีส:วนร:วมของสังคมกลุ:มเปûาหมาย มีการวิเคราะหHหรือสังเคราะหHความรู.ที่
สามารถแก.ไขปöญหาที่เกิดขึ้น หรือทำความเข.าใจสถานการณH จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย:างเป5นที่ประจักษH หรือก:อให.เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น
2. ระดับดีมาก ใช.เกณฑHเดียวกับระดับดี และต.องสามารถนำไปใช.เป5นตัวอย:างในการ
แก.ไขปöญหาหรือทำความเข.าใจสถานการณH จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย:างเป5นที่ประจักษH
หรือก:อให.เกิดการพัฒนาให.กับสังคมอื่น หรือก:อให.เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัด
หรือประเทศอย:างเป5นรูปธรรม
3. ระดับดีเด:น ใช.เกณฑHเดียวกับระดับดีมาก และต.องส:งผลกระทบต:อสังคมหรือ
แวดวงวิชาการอย:างกว.างขวาง เป5นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได.รับรางวัลจาก
องคHกรที่ได.รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช:น UNESCO, WHO เป5นต.น
2.8.2 การประเมินผลการขอกำหนดตำแหนYงดJวยผลงานทางวิชาการรับใชJสังคม
การประเมินผลงานวิชาการรับใช.สังคม ผู.เสนอผลงานวิชาการรับใช.สังคมมีแนวทางที่จะเข.าสู:
การประเมินดังนี้
1. แนวทางการกำหนดสาขาวิชา ที่จะแต:งตั้งให.ดำรงตำแหน:งทางวิชาการให.ระบุชื่อสาขาวิชา
ที่จะแต:งตั้ง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรู.ความเชี่ยวชาญ หลักของผู.ขอ ทั้งนี้ ผู.ขอกำหนด
ตำแหน:งที่เคยได.รับการแต:งตั้งให.ดำรงตำแหน:งทางวิชาการ โดยไม:ได.ใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ประสงคHจะเสนอขอกำหนดตำแหน:งสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม สามารถ
เสนอขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการสูงขึ้นได. โดยไม:ถือว:าเป5นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา แต:หาก
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กำหนดสาขาวิชานั้น เป5นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตนให.ถือว:าเป5นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา และจะต.องเสนอขอกำหนดตำแหน:งโดยวิธีพิเศษ
2. แนวทางการรับรองการใช.ประโยชนHต:อสังคม ให.มีการรับรองการใช.ประโยชนHต:อสังคมของ
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม โดยวิธีการอย:างใดอย:างหนึ่ง ดังต:อไปนี้
(1) ให.สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต:งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน.าที่รับรอง
การใช.ประโยชนHต:อสังคมของผลงานวิชาการรับใช.สังคมนั้น
(2) ผู.เสนอขอกำหนดตำแหน:งแสดงหลักฐานการรับรองการใช.ประโยชนHต:อสังคม
ของผลงานวิชาการรับใช.สังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข.อง
3. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช.สังคม ให.คณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ
หน.าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการ
รับใช.สังคมโดยใช.แนวทางในการประเมินดังต:อไปนี้
(1) ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
(2) ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ เช:น การสัมภาษณHผู.เกี่ยวข.องหรือสารสนเทศจาก
หน:วยงานที่เกี่ยวข.อง เป5นต.น
(3) นอกจากประเมินเอกสารและหลักฐานตามข.อ 3.1 และข.อ 3.2 อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู:ในพื้นที่ร:วมด.วย ซึ่งคณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด.วย
ตนเองหรือแต:งตั้งผู.แทนให.ไปตรวจสอบแทนก็ได.ทั้งนี้ ให.เน.นถึงการมีส:วนร:วมและการยอมรับของ
สังคมเปûาหมายลักษณะการมีส:วนร:วมในผลงานทางวิชาการรับใช.สังคม ในกรณีผลงานวิชาการรับใช.
สังคมซึ่งมีการดำเนินงานเป5นหมู:คณะ หรือเป5นงานที่มี การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู.ขอกำหนด
ตำแหน:งต.องเป5นผู.ดำเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทำงานอย:าง
น.อย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหHสถานการณHก:อนเริ่มกิจกรรมรับใช.สังคม
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลลัพธHและสรุปแนวทางการนำไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให.ผู.ขอกำหนดตำแหน:งระบุบทบาทหน.าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู.ร:วมงานทุกคนและ
บทบาทหน.าที่หลักของผู.ขอกำหนดตำแหน:ง โดยให.ผู.ร:วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้อาจไม:ต.อง
ระบุสัดส:วนการมีส:วนร:วมเป5นร.อยละก็ได.
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2.8.3 กระบวนการหนุนเสริมการสรJางผลงานวิชาการรับใชJสังคมจากรูปธรรมของการลด
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
จากประสบการณHของมหาวิทยาลัยเชียงใหม: พบว:าสิ่งสำคัญในการขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม คือ “กระบวนการหนุนเสริม” เพื่อสร.างแรงจูงใจ และความ
ตระหนักในการดำเนินงาน ทั้งนี้หน:วยสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ร:วมกับ
เครือข:ายนักวิชาการรับใช.สังคมภาคเหนือ และนักวิชาการรับใช.สังคมทั่วประเทศ ได.ร:วมสร.างรูปธรรม
ของนักวิชาการที่ได.ใช.เอกสารผลงานวิชาการรับใช.สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ และร:วม
สร.างการรับรู.และเรียนรู.กระจายไปทุกภูมิภาค โดย รองศาสตราจารยH ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ
(2564) ได. ส รุ ป ขั ้ น ตอนการสนั บ สนุ น การเตรี ย มเอกสารผลงานวิ ช าการรั บ ใช. ส ั ง คม ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม:ไว.ดังนี้
1) สอบถามความสมัครใจในการเลือก “สาขา” และ ลักษณะผลงานวิชาการ”
2) การสร.างความเข.าใจการเตรียมเอกสารขอผลงานวิชาการรับใช.สังคม กรณีเลือกหมวด 3
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
3) การเอื้ออำนวย การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช.สังคม ได.แก:
(1) การสัมภาษณH 7 ประเด็น และการถอดเทปการสัมภาษณHจ.าของผลงาน พร.อม
การ Edit งานเป5น First Draft
(2) เรียนเชิญผู.ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพเป5นพี่เลี้ยง (Mentor)
ช:วยอ:านงานและให.คำแนะนำ
4) การจัดเวทีประเมินเอกสารผลงานวิชาการรับใช.สังคม โดยผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อเสนอแนะ
5) แต:งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการใช.ประโยชนHต:อสังคมของผลงานวิชาการ
รับใช.สังคม”
6) จัดทำ “แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการใช.ประโยชนHต:อสังคมของผลงาน
วิชาการรับใช.สังคม”
7) สนับสนุนโครงการ “เด:น” ในการสื่อสาร “ความเป5นที่แรก หรือ First in Mind” อาทิ
Clip VDO เพื่อเสนอรับทุนไปนำเสนอผลงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
8) หนังสือรวบรวมบทความผลงานงานวิชาการรับใช.สังคม เพื่อเผยแพร:
2.9 งานวิจัยเพื่อทJองถิ่น
2.9.1 มโนทัศน_งานวิจัยเพื่อทJองถิ่น
แนวคิดการวิจัยเพื่อท.องถิ่น (Community Based Research) เป5นการเปลี่ยนกระบวนทัศนH
ในการทำวิจัยที่สำคัญ โดยการเริ่มจากคำถามว:าทำไมงานวิจัยส:วนใหญ:ที่เกิดจากนักวิชาการจึงไม:
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สามารถนำไปใช.ได.จริง และทำอย:างไรจึงจะทำให.ชาวบ.านได.ใช.ประโยชนHจากงานวิจัยที่มีนักวิชาการ
ลงไปทำงานวิจัยในชุมชนไว.มากมาย แนวทางการวิจัยเพื่อท.องถิ่นจึงถูกนำมาใช.เพื่อแก.ปöญหาดังกล:าว
โดยเปfดโอกาสให.ชาวบ.านเข.ามาเป5นนักวิจัย ทำวิจัย แก.ปöญหาด.วยตัวเอง เริ่มตั้งแต:การตั้งโจทยHวิจัย
ซึ่งเป5นปöญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นนี้ต:างจากงานวิจัยที่ใช.แนวคิด “ท.องถิ่นนิยม”
(Localism) ซึ่งเป5นแนวคิดพันธะผูกพันทางอารมณHที่มนุษยH ทั้งในระดับปöจเจกบุคคลและระดับกลุ:มที่
มีต:อถิ่นของตน ทั้งด.านที่อยู:อาศัย ประวัติศาสตรH วิถีชีวิต ประเพณีและอัตลักษณHทางวัฒนธรรมต:าง ๆ
ของตนเอง โดยในกระบวนทัศนHการวิจัยที่ใช.แนวคิดท.องถิ่นนิยมนี้ อาจเกิดขึ้นได.ในหลากหลายแง:มุม
เช:น การรณรงคHให.ชุมชนหันมาอนุรักษHและหวงแหนวัฒนธรรมพื้นถิ่น ทั้งด.านภาษา การแต:งกาย
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ สิ่งประดิษฐHต:าง ๆ ซึ่งเป5นกระแสของชุมชนท.องถิ่นที่มีรากฐานทางทรัพยากร
ภูมิปöญญา พัฒนาการและประวัติศาสตรHการดำรงอยู:ของตนเอง ซึ่งนักวิจัยไม:จำเป5นต.องเป5นคนใน
ท.องถิ่น แต:อาจเป5นนักวิชาการหรือผู.ที่สนใจความเป5นท.องถิ่นนั้น ๆ ก็ได.
งานวิจัยเพื่อท.องถิ่นจึงเป5นงานวิจัยที่ผู.สร.างความรู.คือผู.ใช. และผู.ใช.คือผู.สร.างความรู.ในตัวคน
เดียวกัน (Presumes) การหาคำในยุคสังคมแห:งความรู.ความรู.ถูกสร.างขึ้นมาใหม:ทุกวันในจำนวน
มหาศาล ในขณะเดียวกันความรู.ที่มีอยู:ก็ล.าสมัยไปอย:างรวดเร็ว ดังนั้นการทำให.ชุมชนสามารถเข.าถึง
กระบวนการการวิจัย จึงเป5นเครื่องมือที่สำคัญในการสร.างการเรียนรู.ของชุมชน ทำให.ชุมชนเกิดพลัง
ปöญญาการเรียนรู. สามารถแก.ปöญหาของชุมชน สังคมของตนเองได. ทั้งนี้เปûาหมายสูงสุดในการทำวิจัย
เพื่อท.องถิ่นนั้น มุ:งให.ชาวบ.านเจ.าของปöญหาเป5นนักวิจัย ชาวบ.านที่สามารถหาคำตอบในการแก.ปöญหา
ตนเองโดยไม:ต.องมีนักวิชาการหรือคนนอกอีกต:อไป ซึ่งต:างจากการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วน
ร:วม (Parcipatory Action Research: PAR) ซึ่งเป5นงานวิจัยที่เน.นกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชน
ดังนั้นจึงกล:าวได.ว:าการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วมเป5นส:วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น
นั่นเอง
ด.วยแนวคิดการวิจัยเพื่อท.องถิ่นดังกล:าวทำให.มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป5นสถาบันหรือองคHกรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยอยู:แล.ว ได.มีโอกาสเข.าสู:การทำงานในชุมชนอย:างเป5นรูปธรรมและ
ต:อเนื่อง และที่สำคัญในภาวะที่ประเทศกำลังเร:งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนHเพื่อการพัฒนาให.เท:าทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุ:งสร.างสังคมนวัตกรรม โดยการสร.างนักวิจัยชาวบ.านด.วย
กระบวนการวิจัยเพื่อท.องถิ่นในฐานะเครื่องมือในการสร.างความรู.โดยชุมชนเพื่อชุมชนจึงเป5นจุดเริ่มต.น
ของการเปลี่ยนชุมชน จากผู.ที่รอรับความช:วยเหลือมาเป5นผู.ที่จัดการตนเองภายใต.ทุนทางสังคม
ทั้งองคHความรู.และทรัพยากรต:าง ๆ มากมายที่มีอยู:ในชุมชนเพื่อการแก.ปöญหาของตนเองวิจัยและเพื่อ
ท.องถิ่นสามารถกำหนดเปûาหมายที่เกิดจากความต.องการของคนในชุมชน ซึ่งผลที่ได.รับจากงานวิจัย
สามารถนำไปใช.ประโยชนHในพัฒนาหรือวางแผนการแก.ไขปöญหาที่พบในชุมชนได.อย:างแท.จริง ปöจจุบนั
การวิจัยเพื่อท.องถิ่นจึงเริ่มมีบทบาทสำคัญที่หลายหน:วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงชุมชนต:าง ๆ
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นำมาใช.ในการวิเคราะหHศึกษาเพื่อสร.างองคHความรู.และนำมาใช.ในการแก.ปöญหาวางแผนการพัฒนา
ในด.านต:าง ๆ โดยการสร.างความรู.ที่เหมาะสมผ:านกระบวนการที่คนในท.องถิ่นมีส:วนร:วมในการ
ดำเนินงานเป5นหลัก
จึงกล:าวได.ว:างานวิจัยเพื่อท.องถิ่นเบื้องต.นเป5นการเน.นการมีส:วนร:วมของคนในชุมชนใน
กระบวนการวิจัยตั้งแต:เริ่มต.นด.วยการร:วมคิดการตั้งคำถามการวางแผนและร:วมกันค.นหาคำตอบ
อย:างเป5นระบบ จากการลงมือปฏิบัติจริง (Action Research) โดยมีเปûาหมายเพื่อสร.างนักวิจัย
ชาวบ.านซึ่งทำให.ชาวบ.านที่ร:วมในกระบวนการวิจัยได.เรียนรู. มีผลงานและมีความสามารถในการแก.ไข
ปöญหา สร.างนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนของตนเองในทิศทางที่เห็นพ.อง
ต.องกัน โดยมีงานวิจัยเป5นเครื่องมือในการหาคำตอบ ดังนั้นผู.ที่จะมาทำวิจัยได.นั้นต.องเป5นเจ.าของ
ปöญหาเจ.าของพื้นที่หรือมีส:วนเกี่ยวข.องกับปöญหาหรือพื้นที่ ต.องมีใจปรารถนาอยากจะลุกขึ้นมาค.นหา
ความรู.ร:วมกับคนอื่นเพื่อแก.ปöญหาของชุมชนตนเอง ต.องร:วมกันเก็บรวบรวมข.อมูลและวิเคราะหHข.อมูล
เพื่อให.เข.าใจตนเองว:าชุมชนเป5นใคร ชุมชนมาจากไหน ชุมชนจะไปทางไหน และจะต.องร:วมค.นหา
ทางเลือกผ:านกระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาทางออกของปöญหาที่เหมาะสม ซึ่งการขับเคลื่อนการวิจัย
เพื่อท.องถิ่นนี้มีกลไกที่เรียกว:าพี่เลี้ยงหรือหน:วยประสานงาน (Node) ซึ่งบทบาทนี้เองที่มหาวิทยาลัย
สามารถเข.ามาทำหน.าที่เป5นกลไกสำคัญที่จะช:วยทำให.การวิจัยเพื่อท.องถิ่นโดยชุมชนมีความเข.มแข็ง
และเป5นผลงานที่มีคุณภาพ สามารถนำผลการวิจัยมาใช.เป5นแนวทางในการสร.างนวัตกรรมในการ
แก.ปöญหาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได.จริง (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2560)
2.9.2 คุณลักษณะของงานวิจัยเพื่อทJองถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
คุณลักษณะงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น เปûาหมายอยู:ที่ “การสร.างสรรคHปöญญา (ของคนทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาท.องถิ่น” (กาญจนา แก.วเทพ, 2553: 26) ดังนั้นกระบวนการพัฒนานักวิจัยชาวบ.านจึง
ถือเป5นเปûาหมายหลักของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น อย:างไรก็ตามความรู.ที่ได.จากการทำวิจัย จะต.องเป5น
ความรู.ซึ่งมีคุณค:าอยู:ที่การนำไปใช.แก.ไขปöญหาหรือสร.างนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาท.องถิ่น
ชุมชนของตนเอง ไม:ใช:ความรู.ที่เกิดขึ้นแล.ววางอยู:บนหิ้ง ไม:ได.มีการนำผลวิจัยมาใช.อีกต:อไป และ
นักวิจัยชาวบ.านก็จะเป5นผู.ที่สามารถหาทางออกในการแก.ปöญหาหรือสร.างนวัตกรรมที่เหมาะสมของ
ตนเองได.อย:างสอดคล.อง และที่สำคัญนักวิจัยชาวบ.านเป5นผู.ลงมือทำวิจัยนั้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนของตนเองด.วยมุมมองจากหลาย ๆ ด.าน การทำวิจัยเพื่อท.องถิ่นทำให.นักวิจัยชาวบ.านมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการที่เคยเป5นเพียงกลุ:มตัวอย:าง ไม:เข.าใจและไม:ทราบถึงที่มาที่ไปของงานวิจัย และ
ไม:เคยเห็นรายงานวิจัยที่มีส:วนร:วมในการให.ข.อมูล ซึ่งอาจกล:าวได.ว:าชาวบ.านเป5นเพียงตัวประกอบ
รับรู. แต:เพียงว:างานวิจัยเป5นเรื่องของครู อาจารยH นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต:อย:างไรก็ตาม
งานวิจัยเพื่อท.องถิ่นทำให.บทบาทของชาวบ.านในกระบวนการวิจัย ซึ่งจากเดิมเป5นกลุ:มเปûาหมายหรือ
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ผู.ให.ข.อมูลโดยไม:เคยรับรู.ความเป5นมาหรือที่มาที่ไปในการทำวิจัย และเมื่องานวิจัยเสร็จก็ไม:มีโอกาสใน
การนำผลการวิจัยไปใช. กลายเป5นนักวิจัยที่เป5นผู.กำหนดปöญหาการวิจัยและดำเนินการวิจัยเอง
แน:นอนว:าผลการวิจัยจะทำให.ชุมชนสามารถนำไปใช.ในการสร.างนวัตกรรมเพื่อแก.ปöญหาในชุมชนของ
ตนซึ่งเป5นที่มาของวิธีการแก.ปöญหาหรือการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยใช.วิจัยเป5นฐาน (Research
Based Development)
นอกจากนี้การวิจัยเพื่อท.องถิ่นยังเน.นกระบวนการติดตั้งอาวุธทางปöญญาเพื่อยกระดับวิธีคิด
แบบวิจัยให.แก:ชาวบ.านที่เข.ามามีส:วนร:วมในงานวิจัย นักวิจัยชาวบ.านจะเริ่มกระบวนการวิจัยโดยมี
พี่เลี้ยงที่มีประสบการณHในการทำวิจัย โดยเฉพาะอาจารยHในมหาวิทยาลัยที่สนใจทำวิจัยในชุมชน ทั้งนี้
การเป5นนักวิจัยเพื่อท.องถิ่นนั้น นักวิจัยชาวบ.านจะเรียนรู.กระบวนการวิจัยไปตามขั้นตอนในการทำ
วิจัยแ ละจะเรียนรู.เข.าใจงานวิจัยหลังจากที่ทำวิจัยเสร็จแล.ว ซึ่งจะแตกต:างไปจากการทำวิจัยแบบ
วิชาการที่นักวิจัยต.องเรียนรู.และเข.าใจเรื่องการวิจัยมาก:อนจึงจะลงมือทำวิจัยได. มหาวิทยาลัยจึงเป5น
กลไกเพื่อการหนุนเสริมที่สำคัญโดยมีกระบวนการทำงานเชิงรุก (Proactive) อาจารยHในมหาวิทยาลัย
ที่มีบทบาทเป5นพี่เลี้ยงและต.องเป5นผู.ที่มีความยืดหยุ:นสูง เรียนรู.ร:วมกันระหว:างนักวิจัยและอาจารยH
จากมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยระดับหนึ่ง และนักวิจัยชาวบ.านที่มีความรู.และภูมิ
ปöญญาในการใช.ชีวิตในชุมชนระดับหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต:ต.นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทำวิจัย และคุณค:า
สำคัญของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นก็คือ การกระจายความรู.และปöญญาสู:ท.องถิ่น เป5นเครื่องมือขยาย
โอกาสทางการวิจัย ซึ่งเป5นที่มาของการสร.างองคHความรู.และเป5นองคHความรู.ที่นำมาใช.จริงในชุมชน
เปรียบเสมือนการสอนให.ชุมชนรู.วิธีตกปลาหรือให.ความรู.เกี่ยวกับวิธีทำเบ็ดแทนการให.ปลา ซึ่งช:วยให.
ชาวบ.านรู.จักสร.างนวัตกรรมใหม:ที่เหมาะสม เพื่อแก.ปöญหาตนเองได.อย:างยั่งยืน และนับเป5นปรัชญาที่
สำคัญในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กล:าวคือการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนต.องช:วยชุมชนเพื่อให.ชุมชนช:วยตัวเองได.โดยมีเปûาหมายเพื่อให.ชุมชนมีความเข.มแข็งและ
พึ่งตนเองได.อย:างยั่งยืนในที่สุด (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2560)
2.9.3 การใชJประโยชน_จากงานวิจัยเพื่อทJองถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
วิจัยเพื่อท.องถิ่นได.เปfดโอกาสให.ชาวบ.านได.เป5นนักวิจัยอย:างแท.จริง ได.เรียนรู.กระบวนการหา
คำตอบ ได.คิดวิเคราะหHสถานการณHชุมชนอย:างจริงจัง เกิดนวัตกรรมเพื่อแก.ไขปöญหาของตนเองด.วย
งานวิจัยอันเป5นรากฐานสำคัญในการสร.างความรู.เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง ความรู.ที่ได.มาจึงเป5น
ความรู.ที่ผู.ใช.ความรู.นั้นเป5นผู.วิจัยเอง สามารถปfดช:องว:างระหว:างการวิจัยกับการพัฒนาที่ผ:านมาได.
เป5นอย:างดี ชุมชนสามารถคิดค.นหาวิธีการใหม: ทั้งที่เป5นนวัตกรรมด.านเทคโนโลยีและนวัตถกรรมทาง
สังคมเพื่อแก.ปöญหาที่ชุมชนเผชิญอยู: ซึ่งเป5นปöญหาที่มีบริบทเฉพาะแตกต:างกันไปในแต:ละชุมชน การ
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เรียนรู.ร:วมกันของคนในชุมชนในกระบวนการค.นหาคำตอบไปพร.อม ๆ กันนี้ ส:งผลให.เกิดความเข.าใจ
ร:วมกันและกลายเป5นกลไกที่จะจัดการแก.ปöญหาร:วมกันในระยะต:อมา และแม.โครงการวิจัยได.สิ้นสุด
ลงแล.ว ก็ยังมีการเรียนรู.อย:างต:อเนื่องสำหรับการแก.ปöญหาในพื้นที่ระยะยาวได. ดังนั้นคำตอบต:อ
คำถามที่ว:าทำอย:างไรชุมชนจะได.ใช.ประโยชนHจากการวิจัยก็คือ จะต.องทำให.วิถีวิจัยอยู:ในวิถีชุมชน
ให.ชาวบ.านได.เป5นผู.ลงมือทำและได.เรียนรู. จึงจะสามารถใช.ประโยชนHจากงานวิจัยได.เต็มที่
ทั้งนี้ความรู.ที่ได.จากการสร.างสรรคHผ:านงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นที่ชาวบ.านเป5นนักวิจัยไม:ได.เกิดขึ้น
และอยู:อย:างโดดเดี่ยว แต:ต.องมีบริบทและมีพลวัตนั่นคือต.องมีการสร.างความรู.สู:นวัตกรรมของชุมชน
อย:างต:อเนื่อง ตอบสนองความต.องการของผู.ใช. มีการสั่งสมความรู.และการแลกเปลี่ยนผ:านเวทีต:าง ๆ
จึงจะเป5นความรู.ที่มีชีวิตไม:หยุดนิ่ง และสามารถนำไปใช.ประโยชนHได. แต:ทั้งหมดนี้ต.องมีการจัดการให.
เกิดขึ้นในการผลักดันให.ผลงานวิจัยนำไปสู:การใช.ประโยชนHหรือสร.างการเปลี่ยนแปลงให.เกิดขึ้นใน
ชุมชนได.นั้น พบว:า การใช.ประโยชนHจากการวิจัยมีอยู:หลากหลายระดับของความเข.มข.น กล:าวคือใน
เบื้องต.นงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นเป5นประโยชนHในเชิงสาธารณะ ได.แก: งานที่ศึกษาสถานการณHของปöญหา
ใหญ: ๆ ในชุมชน ซึ่งปöญหาเหล:านี้เป5นเพียงการทำความเข.าใจปรากฏการณHทางสังคมในชุมชน ไม:ได.
หวังผลทางด.านการแก.ปöญหาหรือการพัฒนาที่ชัดเจน การจัดการให.งานวิจัยประเภทนี้เกิดประโยชนH
ได.ต.องเริ่มตั้งแต:ต.นทางคือ การพัฒนาโจทยHการวิจัยที่ทำให.แน:ใจได.ว:าการทำงานวิจัยนี้จะเป5นการ
ทำงานที่รู.ว:าจะเกิดประโยชนHต:อชุมชนในด.านไหน อย:างไร และจะมีหน:วยงานหรือองคHกรใดในชุมชน
ที่เกี่ยวข.องบ.าง และเมื่อสิ้นสุดโครงการได.ผลงานวิจัยแล.ว ก็ต.องมีการการจัดเวทีคืนข.อมูลสู:คนใน
ชุมชน หรือจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยต:อชุมชนและสาธารณะ รวมถึงการพิมพHผลงานวิจัยเผยแพร:
เนื่องจากเป5นงานที่เป5นประโยชนHต:อสาธารณะ
นอกจากนี้ยังมีการใช.ประโยชนHจากงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นที่ต.องการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจง
แต:อาจมีหน:วยงานหรือองคHกรชุมชนที่เกี่ยวข.องหรือนำไปใช.การจัดการ เพื่อให.งานวิจัยประเภทนี้ไปสู:
ผู.ทตี่ .องการใช.ได. จำเป5นต.องมีการจัดกระบวนการเสริมเติมเต็ม เช:น การประชุมรายงานความก.าวหน.า
ทุกระยะ 6 เดือน โดยให.องคHกรหรือผู.ที่เกี่ยวข.องได.เข.าร:วมให.ความเห็น ด.วยการเยี่ยมชมโครงการใน
ชุมชน การจัดเวทีคืนข.อมูลสู:คนในพื้นที่ และในบางกรณีที่เป5นการค.นพบความรู.หรือเทคนิควิธีการ
ใหม: จะต.องมีการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรือสนับสนุนให.นำผลวิจัยไปเสนอที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติในประเด็นของการทำงานชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนที่กว.างขวางมากยิ่งขึ้นด.วย ส:วนการ
วิจัยเพื่อท.องถิ่นที่มุ:งสร.างความรู.เพื่อเปลี่ยนหรือหนุนเสริมระบบการทำให.งานให.ดีขึ้น ซึ่งอาจเป5นเรื่อง
ที่เกี่ยวข.องกับองคHกรชุมชนต:าง ๆ ในหลายหน:วยงานจำเป5นต.องมีการวางระบบการจัดการที่เข.มข.น
มากขึ้น เพราะเป5นการทำงานวิจัยควบคู:ไปกับการสร.างกระบวนการการเรียนรู.ของผู.ปฏิบัติงานที่เป5น
กลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาชุมชน เป5นการสร.างความรู.สู:นวัตกรรมที่ต.องอิงกับ
บริบทชุมชนและต.องอาศัยจังหวะและโอกาสที่ทำให.งานวิจัยนั้นสามารถสร.างการเปลี่ยนแปลงได. หรือ
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กรณีการวิจัยเพื่อมุ:งพัฒนาชุมชนต.องมีการประเมินสถานการณHนโยบายใหม: ๆ ที่ส:งผลกระทบต:อ
กลไกภาคีความร:วมมือที่เป5นแกนขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชน การสรุปกระบวนการทำงานและผลที่
เกิดขึ้นเป5นระยะ ๆ ไปสู:นโยบายเพื่อให.ระบบมีการปรับตัวที่เร็วขึ้น สามารถตอบสนองความต.องการ
แก.ปöญหาของคนในชุมชนได.จริง ตลอดจนการสื่อสารความเคลื่อนไหวให.เครือข:ายได.รับทราบในทุก
ระยะ การจัดการในระดับนี้เป5นการจัดการวิจัยในลักษณะที่มุ:งสร.างผลต:อการเรียนรู.สู:นวัตกรรมชุมชน
อย:างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย:างแท.จริง (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, 2560)
2.9.4 กรณีศึกษา Community Based Research ใน 4 ประเทศ
1. ประเทศเนเธอร_แลนด_
จากการศึกษาพบว:าประเทศเนเธอรHแลนดHมีศูนยHเครือข:ายงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น
(Community Research Center) หรือที่เรียกว:า “Dutch Science Shops” เป5นเครือข:ายที่สร.าง
ความร:วมมือและดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข.องกับเทคโนโลยีและสังคมเพื่อตอบสนองต:อความต.องการ
ของคนในชุมชน ซึง่ มีบทบาทหน.าที่ในการศึกษาและค.นหาประเด็นปöญหา มีอาสาสมัครที่เป5น
นักวิชาการและนักศึกษาเข.ามาร:วมในทีมวิจัย การทำวิจัยจะเน.นการวิจัยแบบล:างขึ้นบน (Bottom up Approach) กล:าวคือ การเริ่มต.นจากการศึกษาปöญหาที่เกิดในระดับชุมชน ประเด็นที่ค.นคว.า
เกี่ยวข.องกับความต.องการของชุมชนและสร.างความร:วมมือกับองคHกรต:าง ๆ กลุ:มในชุมชนใน
กระบวนการทำวิจัยร:วมกัน ที่ผ:านมา Community Research Center แต:ละแห:งก็ได.เข.ามามี
บทบาทสำคัญในการช:วยนักสิ่งแวดล.อมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษในภาคอุตสาหกรรมและช:วย
แรงงานในการประเมินผลกระทบด.านความปลอดภัยตลอดจนประเด็นทางสังคมด.านต:าง ๆ (จิตติ
มงคลชัยอรัญญา และคณะ, 2563)
2. ประเทศแคนาดา
ในประเทศแคนาดา มีการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท.องถิ่นที่เรียกว:า Centre for
Community Based Research หรือ CCBR เป5นองคHกรที่ไม:แสวงหากำไรของแคนาดา เกิดขึ้นในปs
1982 จากคนกลุ:มเล็ก ๆ ในสายวิชาการและคนที่ขับเคลื่อนงานด.านสังคมที่เคยทำงานร:วมกับสังคม
ชุมชน โดยใช.การวิจัยและกระบวนการมีส:วนร:วมเป5นเครื่องมือในการสร.างความเข.าใจในเรื่อง
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยงานวิจัยในช:วงแรก ๆ ที่ CCBR ได.ดำเนินการ จะเป5น
งานวิจัยทางสังคมประยุกตH เช:น การประเมินความต.องการ การวิเคราะหHนโยบาย การประเมิน
โครงการ การอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยที่เน.นการมีส:วนร:วม เป5นต.น หลังจาก
โครงการวิจัยที่ใช.ชุมชนเป5นฐานมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยงานยังเน.นไปที่การพัฒนา
ศักยภาพของคน การพัฒนาความเป5นนานาชาติ ความปลอดภัยของชุมชน สังคม การปûองกันความ
รุนแรง รวมถึงประเด็นสตรีและเยาวชน (Martin Taylor, S & Ochocka, Joanna, 2017)
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3. ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย มี เ ครื อ ข: า ยการมี ส : ว นร: ว มของชุ ม ชนแห: ง ออสเตรเลี ย หรื อ
Engagement Australia หรือว:า EA เป5นเครือข:ายที่สนับสนุนและให.บริการแก:สมาชิกรวมถึงชุมชน
ต:าง ๆ โดยมีวัตถุประสงคHหลักคือเพื่อเอื้อให.เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานร:วมกันระหว:าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญในการเป5นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุน
เสริมสร.างความสัมพันธHระหว:างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สนับสนุนการสร.างความร:วมมือแลกเปลี่ยน
องคHความรู.และการสร.างเวทีเพื่อให.มีการถกเถียงและการพัฒนาความร:วมมือ การเสริมสร.างสมรรถนะ
และองคHความรู.ต:าง ๆ ผ:านการจัดประชุมวิชาการประจำปsและการจัด forum ต:าง ๆ รวมถึงการ
จัดทำวารสาร สนับสนุนให.เกิดกระบวนการวิจัยแบบ Community Based Research (CBR) ร:วมกับ
ชุมชนที่องคHกร Engagement Australia เข.าไปดำเนินกิจกรรม (จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ,
2563)
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา
จาการศึ ก ษาพบว: า ในสหรั ฐ อเมริ ก ามี อ งคH ก รที ่ ข ั บ เคลื ่ อ นงานวิ จ ั ย เพื ่ อ ท. อ งถิ่ น
(Community Based Research : CBR) กระจายไปในหลายองคHกรและหลายรัฐ เช:น บอสตัน ชิคา
โก. และฟลอริด.า (Richard E. Sclove, Madeleine L. Scammell, and Breena Holland, 1998)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 บอสตั น แมสซาชู เ ซตส สหรั ฐ อเมริ ก า ศู น ยH JSI Center for
Environmental Health Studies หรือ ศูนยH JSI เพื่อการศึกษาอนามัยและสิ่งแวดล.อม ที่ดำเนิน
กิจกรรมในรัฐบอสตัน แมสซาชูเซตสH สหรัฐอเมริกา เป5นองคHกรไม:แสวงหาผลกำไรมีการสนับสนุน
ชุมชนและองคHกร แรงงานที่มุ:งเน.นประเด็นด.านสุขภาพที่เกิดจากปöญหาสิ่งแวดล.อม โดยมีบทบาทใน
การสนับสนุนและสร.างศักยภาพให.ชุมชนให.สามารถพัฒนาเครื่องมือต:าง ๆ เพื่อจัดการกับปöญหาใน
ชุมชนด.วยตัวเองผ:านกระบวนการศึกษาวิจัย โดยใช.ชุมชนเข.ามามีส:วนร:วมในทุกขั้นตอน ซึ่ง JSI เข.า
ไปทำงานร:วมกับคน3 กลุ:ม คือ ผู.เชี่ยวชาญ ชุมชนฐานราก และเจ.าหน.าที่จากหน:วยงานภาครัฐ JSI มี
บทบาทสำคัญในการสร.างความสัมพันธHที่ดีระหว:างชุมชนกับผู.เชี่ยวชาญจากภายนอก JSI เข.าถึงความ
ต.องการของชุมชนอย:างแท.จริงเพื่อให.ชุมชนเกิดความไว.วางใจใน JSI
4.2 ชิคาโกJ สหรัฐอเมริกา ในรัฐชิคาโก. มีกลุ:ม Policy Research Action
Group (PRAG) หรื อ กลุ : ม ขั บ เคลื ่ อ นงานวิ จ ั ย ด. า นนโยบายภาครั ฐ ในชิ ค าโก. โดยใช. ก ระบวนการ
Community Based Research PRAG ซึ่งเป5นหน:วยงานที่เป5นเสมือนเครือข:ายความร:วมมือที่มี
บทบาทในการช:วยเหลือสนับสนุนการทำงานวิจัยร:วมกันระหว:างสถาบันการศึกษาและองคHกรภาค
ประชาชนระดับฐานรากในชิคาโก. มีบทบาทในการค.นหาและระบุประเด็นปöญหาด.านนโยบายที่สำคัญ
64

ในชิคาโก.เพื่อนำไปสู:การทำงานร:วมกันระหว:างภาคส:วนต:าง ๆ ออกแบบแนวทางที่มีประสิทธิผลใน
การจัดการปöญหาในโลกแห:งความเป5นจริง และให.สถาบันการศึกษาทำงานร:วมกับชุมชนอย:างราบรื่น
4.3 ฟลอริดJา สหรัฐอเมริกา ศูนยHวิจัยประยุกตHแห:งฟลอริด.าประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือว:า Applied Research Center (ARC) เป5นสถาบันวิจัยด.านนโยบายสาธารณะ
และการศึกษาซึ่งมุ:งเน.นประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข.องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเชื้อชาติ ARC มี
บทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยแนวทางในการนำเสนอต:อภาครัฐ เพื่อปรับปรุงนโยบายสาธารณะให.
ทำงานเสมือนหน:วยงานย:อยที่เชื่อมโยงกับ Center for Third World Organizing (CTWO) โดยมี
พันธกิจที่สำคัญ คือ การพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยศูนยHวิจัยประยุกตHแห:ง
ฟลอริด.าได.ใช.กระบวนการ Community Based Research เป5นเครื่องมือในการดำเนินงานวิจัย
ร:วมกับชุมชน
ดังนั้นจึงสรุปได.ว:าในการทำวิจัยเพื่อท.องถิ่น จะต.องมีกระบวนการในการสร.าง
นักวิจัยชาวบ.านเพื่อนำความรู.ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปใช.แก.ปöญหาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได.
จริงอย:างเท:าทันการเปลี่ยนแปลง และเกิดนวัตกรรมใหม: ๆ กล:าวได.ว:างานวิจัยเพื่อท.องถิ่นเป5นการ
พั ฒนาองคH ความรู . ที ่ เกิ ดขึ ้ นจากข. อค. นพบของชุ มชนเองและสามารถนำไปพั ฒนาสู : นวั ตกรรมที่
เหมาะสมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในมิติต:าง ๆ โดยเฉพาะการพึ่งตนเองเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำเชิงพื้นที่ ทั้งนี้การพัฒนางานวิจัยเพื่อท.องถิ่นจะต.องส:งผลต:อผู.มีส:วนได.ส:วนเสีย (Stakeholder)
หรือภาคีที่เกี่ยวข.องในการพัฒนาในเชิงบวกทุกภาคส:วนอย:างเสมอภาคและเท:าเทียม กล:าวคือชุมชน
เกิดนักวิจัยชาวบ.านในชุมชน ได.เรียนรู.กระบวนการวิจัย เกิดองคHความรู.ในการพัฒนาชุมชนโดยใช.วิจัย
เป5นฐาน อันนำไปสู:การพัฒนาที่ยั่งยืน ส:วนมหาวิทยาลัยได.ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการรับใช.สังคม
ที่สามารถนำไปใช.ประโยชนHจริงในการสร.างความเข.มแข็งของชุมชนและสังคม ตลอดจนตอบสนองต:อ
ยุทธศาสตรHของมหาวิทยาลัย อาจารยHได.พัฒนาความรู.ใหม:จากการทำวิจัย รวมถึงสามารถบูรณาการ
การวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการส:งเสริมศิลปวัฒนธรรมได.อย:างเป5นรูปธรรม
รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการได. แหล:งทุนสนับสนุนการวิจัยก็บรรลุ
เปûาหมายในการสนับสนุนให.มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยในชุมชนที่สามารถนำไปใช.ประโยชนHได.จริง และ
ที่สำคัญกว:านั้นก็คือมหาวิทยาลัยต.องทำให.ชุมชนเกิดนักวิจัยที่สามารถพัฒนาโครงการงานวิจัยและ
เข.าถึงแหล:งทุนได.ด.วยตนเอง และสามารถนำผลการวิจัยมาเป5นฐานในการพัฒนาชุมชน พัฒนาตนเอง
ตามแนวทางวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ได.อย:างประสิทธิภาพ จึงนับเป5น
ประโยชนHที่คุ.มค:าต:อการพัฒนาประเทศอย:างยั่งยืน สอดคล.องกับวิสัยทัศนHการพัฒนาประเทศไทย 4.0
และเปûาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต:อไป
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวขJอง
2.10.1 มิติของการแกJไขปÅญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ธัชชนันทH อิศรเดช และวสันตH ลิ่มรัตนภัทรกุล (2563) ได.ศึกษาเรื่อง ชุมชนกับการจัดการ
ปöญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาชาวตำบลหนองสาหร:าย มีวัตถุประสงคHเพื่อ
1) ศึกษาบริบทและสภาพปöญหาความเหลื่อมล้ำที่ส:งผลกระทบต:อการดำรงชีวิตของชาวตำบลหนอง
สาหร:าย 2) ศึกษากระบวนการการแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำของชาวตำบลหนองสาหร:าย และ3)
วิเคราะหH สังเคราะหHและนำเสนอรูปแบบการจัดการตนเองของชุมชนท.องถิ่นเพื่อแก.ไขปöญหาความ
เหลื่อมล้ำในพื้นที่ด.วยตนเอง เป5นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู.ให.ข.อมูลหลักคือกลุ:มแกนนำชุมชน 8 หมู:บ.าน
และประชากรผู.เข.าร:วมกิจกรรม 25 คน โดยใช.แบบสัมภาษณHไร.โครงสร.างเป5นแนวทางการสัมภาษณH
เชิงลึก ใช.การวิเคราะหHข.อมูลเชิงพรรณนาและวิเคราะหHเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว:า 1) ชาวตำบล
หนองสาหร:ายประสบปöญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการไม:สามารถเข.าถึงทรัพยากรในการเพาะปลูก
การเข.าถึงแหล:งทุน การเข.าถึงอำนาจทางการเมืองและเข.าถึงสวัสดิการต:าง ๆ 2) ชาวตำบลหนอง
สาหร:าย มีระบบการแก.ไขปöญหาความเหลื่อมล้ำ โดยอาศัยกระบวนการคือ 2.1) การรวมกลุYมเพื่อ
เพิ่มอำนาจในการตYอรอง 2.2) สรJางการมีสYวนรYวมของชุมชนในทุกระดับ 2.3) การทำงานอยYาง
เปÄนระบบ และ2.4) การติดตามประเมินผล 3) รูปแบบการจัดการตนเองเพื่อแก.ไขปöญหาความ
เหลื่อมล้ำของชุมชนท.องถิ่น สรุปได.เป5น 5G Model (หนองสาหรYายโมเดล) ประกอบดJวย G 1 =
Good Leader คือ การมีผูJนำที่ดี G 2 = Good Team การมีทีมงานที่ดี G 3 = Good Planning
การมีแผนที่ดี G 4 = Good Participation การมีสYวนรYวมที่ดีมีประสิทธิภาพ และ G 5 = Good
Quality of life การมี คุณภาพชีวิตที่ดี
สวรรยา ธรรมอภิพล และคณะ (2563) ได.ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำในการเข.าถึงการใช.ประโยชนHทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนอย:างยั่งยืน:
กรณีศึกษาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ.านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคHเพื่อ 1) ศึกษาการ
ใช.ประโยชนHทรัพยากรวิธีการเข.าถึงทรัพยากรและปöญหาในการเข.าถึงการใช.ประโยชนHทรัพยากรใน
ชุมชน 2) เพื่อศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในการเข.าถึงการใช.ประโยชนHทรัพยากรในชุมชน
และ3) เพื่อศึกษาการมีส:วนร:วมในการจัดการทรัพยากรในชุมชน เก็บรวบรวมข.อมูลปฐมภูมิโดยใช.
วิธีการสัมภาษณHเชิงลึกและสนทนากลุ:มกับกลุ:มผู.ให.ข.อมูลหลัก ซึ่งเป5นตัวแทนเทศบาลตำบลบาง
ตะบูน ตัวแทนกลุ:มอนุรักษH ตัวแทนสถานศึกษาผู. นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน รวมทั้งสิ้น 50 ราย
และใช.แบบสอบถามกลุ:มตัวอย:างที่เป5นหัวหน.าครัวเรือนหรือตัวแทนในตำบลบางตะบูนออก จำนวน
5 ชุมชน รวมจำนวน 276 คน ผลการศึกษาพบว:า 1) การใช.ประโยชนHวิธีการเข.าถึงทรัพยากรและ
ปöญหาการเข.าถึงการใช.ประโยชนHทรัพยากรในชุมชน พบว:า ด.านการใช.ประโยชนHทรัพยากรในชุมชน
นั้น ชุมชนมีการใช.ประโยชนHจากทรัพยากร 3 รูปแบบคือ 1) การทำประมงชายฝöΩงอย:างเดียว 2) การ
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เพาะเลี้ยงสัตวHน้ำอย:างเดียว และ3) การทำประมงชายฝöΩงร:วมกับการเพาะเลี้ยงสัตวHน้ำ ด.านวิธีการ
เข.าถึงทรัพยากรมี 3 รูปแบบคือ 1) การเข.าถึงโดยใช.แรงงานคน ซึ่งเป5นสมาชิกในครอบครัว 2) การ
เข.าถึงด.วยเครื่องมือประมงแบบประมงพื้นบ.าน และ3) การเข.าถึงด.วยทุน ปöญหาในการเข.าถึงการใช.
ประโยชนHทรัพยากรมี 7 ประการ ได.แก: 1) การเปลี่ยนแปลง 2) กฎระเบียบ 3) น้ำเสีย 4) การ
เปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำทะเล 5) ทุนทรัพยHน.อย 6) สภาพเครื่องมือประมง และ7) แรงงานและ
อื่น ๆ เช:น ขาดข.อมูลข:าวสาร ความพร.อมของเทคโนโลยี เป5นต.น จากปöญหาดังกล:าวนำมาซึ่งปöญหา
ความเหลื่อมล้ำในการเข.าถึงการใช.ประโยชนHทรัพยากรในชุมชนซึ่งแตกต:างกันไปตามศักยภาพบุคคล
ทั้งทุนทรัพยH แรงงาน เครื่องมือ และปöจจัยภายนอก สำหรับผลการศึกษาประการที่ 2 พบว:าแนวทาง
การลดความเหลื่อมล้ำในการเข.าถึงการใช.รับผลประโยชนH มีค:าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท:ากับ 3.56
รองลงมาคือ ด.านการค.นหาปöญหา ด.านการดำเนินกิจกรรม และด.านการวางแผนจัดการ (ค:าเฉลี่ย
เท:ากับ 3.15, 3.09 และ 3.04) ตามลำดับ โดยสYวนใหญYรJอยละ 37.68 อยูYในกลุYมการมีสYวนรYวมใน
การจัดการทรัพยากรระดับต่ำ
2.10.2 มิติของงานวิจัยและการบริการวิชาการรับใชJสังคม
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม (2560) ได.ศึกษาเรื่อง วิจัยเพื่อท.องถิ่น: บทบาทมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย:างยั่งยืน สรุปความได.ว:า นโยบายการพัฒนาประเทศไทยภายใต.
“ประเทศไทย 4.0” ไม:อาจบรรลุผล หากยังมีการละเลยหรือนิ่งเฉยต:อความล.มเหลวในการพัฒนา
ชุมชนด.วยวิธีเดิม ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็ว ก:อให.เกิดปöญหาที่ซับซ.อนมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาแบบเดิมจึงไม:อาจเป5นทางออกในการแก.ปöญหาของชุมชนในระดับรากหญ.าอีก
ต:อไป บทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งเป5นแหล:งความรู.และเป5นที่พึ่งพิงทางปöญญาของสังคมในการหนุน
เสริมและนำความรู.ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยมาปรับใช.ให.สอดคล.องกับชุมชนด.วยแนวทางการวิจัย
เพื่อท.องถิ่น Community-based Research) จึงเป5นกระบวนทัศนHใหม:ที่มองภาพการทำงานระหว:าง
การวิจัยกับการพัฒนาเป5นเนื้องานเดียวกันและเกื้อหนุนกัน ใช.ความรู.ที่ได.จากการทำวิจัยโดยนักวิจัย
ชาวบ.านเองกับความรู.จากภูมิปöญญาพื้นบ.านแก.ปöญหาของตนเอง ซึ่งจะก:อให.เกิดการเรียนรู.ของคนใน
ชุมชนที่เป5นเจ.าของปöญหา และมีหน.าที่ต.องแก.ปöญหาอันเป5นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู:การพัฒนา
ชุมชนอย:างยั่งยืน
สุวรรณา บัวพันธH และคณะ (2554) ได.ศึกษาเรื่อง การถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ
ของภาคอีสาน การวิจัยนี้ใช.กระบวนการถอดบทเรียนอย:างมีส:วนร:วม มีวัตถุประสงคHเพื่อถอดบทเรียน
โครงการวิจัยเพื่อท.องถิ่นที่มีคุณภาพของภาคอีสาน โดยเก็บข.อมูลผ:านกระบวนการถอดบทเรียน
โครงการที่มีคุณภาพจำนวน 20 โครงการ ผลการศึกษาพบว:า ปöจจัยและเงื่อนไขสำคัญในการทำ
โครงการวิจัยให.ประสบผลสำเร็จมีหลายปöจจัย ได.แก: 1) โจทยHวิจัยและปöญหาการวิจัยต.องเป5นเรื่อง
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ของคนในชุมชนที่ส:วนใหญ:ต.องการแก.ปöญหานี้ 2) ทีมวิจัยมีองคHประกอบมาจากกลุ:มคนหลายกลุ:ม
ในชุมชน และมีความมุ:งมั่นใจรักที่จะทำงานเพื่อชุมชน 3) หัวหน.าโครงการวิจัยมีอุดมการณHในการมอง
ปöญหาและมีประสบการณHทำงานเกี่ยวกับประเด็นในโจทยHวิจัยนั้น ๆ มาระดับหนึ่ง 4) มีการเตรียม
ความพร.อมของทีมวิจัยและชุมชนก:อนการวิจัย 5) สร.างการมีส:วนร:วมจากกลุ:มคนที่หลากหลายเพื่อ
ร:วมทำงานวิจัย 6) มีการนำเสนอข.อมูลสู:ชุมชน “การคืนข.อมูลสู:ชุมชน” 7) การบันทึกกิจกรรมและ
เก็บข.อมูลอย:างรัดกุมในทุกกิจกรรม 8) การศึกษาดูงานเพื่อสร.างการเรียนรู.ให.กับทีมวิจัยและคนใน
ชุมชน 9) การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อขยายผลการวิจัยสู:
สาธารณะ และ10) ประสานงานกับองคHกรปกครองส:วนท.องถิ่นและหน:วยงานราชการที่เกี่ยวข.องเพื่อ
ร:วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการวิจัยอย:างต:อเนื่อง
2.10.3 มิติการเสริมพลังทางวิชาการ
กาญจนา แก.วเทพ (2559) ได.ศึกษาเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม กล:าวถึงกลไกตัวที่
สามคือ การจัดทำวารสารวิชาการเพื่อสังคม โดยมองจากจุดยืนของนักวิชาการที่ทำงานวิจัยหรืองาน
บริการวิชาการเพื่อสังคมที่คงจะมีโจทยHในทางปฏิบัติว:าเมื่อต.องการจะเขียนบทความวิชาการเพื่อ
สังคมไปขอตำแหน:งทางวิชาการหรือเพื่อเผยแพร:แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักวิชาการ ต.องมีการเตรียมตัว
ก:อนอย:างไรจะออกเริ่มต.นที่จุดไหน หรือมีกฎกติกามารยาทอะไรที่ (โดยแผนที่การเดินทางทั้งหมดนี้
จะอยู:ภายใต.กรอบของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ปs พ.ศ. 2556) แหล:งที่มาของข.อมูลในข.อเขียนชิ้นนี้
ผู.เขียนประมวลมาจากประสบการณHตรงที่หลากหลายของผู.เขียน ที่เข.ามาทำงานในฐานะวิทยากรของ
สถาบันคลังสมองของชาติ (ช:วงปs พ.ศ. 2557-2559) และในฐานะบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.) ระหว:างปs พ.ศ. 2558-2559 จากเปûาหมายที่หลากหลายดังกล:าว ทำให.
ช:องทางการเผยแพร:ความรู.จากงานวิจัยเพื่อสังคมสามารถทำได.กับคนหลาย ๆ กลุ:ม และเนื้อหา
ความรู.ที่ถูกคัดเลือกและออกแบบ (Message Selection and Design) สำหรับคนแต:ละกลุ:มนั้นก็
แตกต:างกันไปด.วย ตามหลัก “One Message Does Not Fit for All” กล:าวคือการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อให.ผู.ทรงคุณวุฒิพิจารณาขอตำแหน:งทางวิชาการ ก็จะแตกต:างจากการเขียนสรุปการวิจัยเพื่อ
นำมาแลกเปลี่ยนทัศนะในหมู:เพื่อนนักวิชาการด.วยกัน เป5นต.น สำหรับแนวคิดการจัดทำเกณฑH
ประเมินคุณภาพของบทความวิจัยเพื่อสังคมนั้น เป5นไปตามคุณลักษณะของงานวิชาการเพื่อสังคม
กล:าวคือ งานวิชาการเพื่อสังคมนั้นมีลักษณะ 2 ด.าน ด.านแรกคือ การนำเอาความรู.เชิงวิชาการไป
บริการสังคม (เน.นหนัก“ผลผลิตความรู.”- Knowledge as Product) และด.านที่สอง ในการบริการ
นั้นเป5นไปอย:าง “มี” และ“เป5นวิชาการ” (เน.นหนัก “กระบวนการให.บริการความรู.” Knowledge as
Process) ดังนั้นเกณฑHที่ทางคณะผู.จัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในช:วงที่ 2 ยกร:างขึ้นมา
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ทดลองใช.จึงประกอบด.วย 2 ด.านคือ 1) คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑHมาตรฐานวิชาการทั่วไป และ
2) คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑHวิชาการเพื่อสังคม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ (2559) ได.ศึกษาเรื่อง ระบบพี่เลี้ยงในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ จากผลงานวิจัยสรุป
ความได.ว:า บุคลาการสายวิชาการที่ดำรงตำแหน:งทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ได.เกษียณอายุราชการเป5นจำนวนมากและต:อเนื่อง จึงส:งผลกระทบให.ภาพรวม
ของคณะทำให.จำนวนคณาจารยHที่มีตำแหน:งทางวิชาการลดลงอย:างมาก คณะตระหนักถึงความสำคัญ
และความจำเป5นในการสนับสนุนและผลักดันให.คณาจารยHที่ยังไม:ได.ขอตำแหน:งทางวิชาการให.เร:ง
ดำเนินการ ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจึงมีการแต:งตั้งคณาจารยHที่ผ:าน
การจัดทำผลงานทางวิชาการและได.รับการแต:งตั้งให.มีตำแหน:งทางวิชาการแล.วเป5นพี่เลี้ยง ให.
คำแนะนำในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ อีกทั้งยังเป5นกลไกที่เอื้อต:อความสำเร็จใน
การจัดทำผลงานวิชาการ เนื่องจากเป5นระบบที่ให.ความสำคัญกับการยอมรับนับถือในคำแนะนำของ
คณาจารยHที่ทำหน.าที่พี่เลี้ยง เป5นระบบที่เน.นการวางแผนปฏิบัติงานร:วมกันระหว:างคณาจารยHผู.ทำ
ผลงานวิชาการและคณาจารยHที่เป5นพี่เลี้ยง เป5นระบบประกันความสำเร็จในการทำผลงานวิชาการ
ผู.เข.าร:วมกิจกรรม ซึ่งจำเป5นต.องตั้งมั่นและจริงจังในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว. และ
ต.องหมั่นตรวจสอบความก.าวหน.าอย:างสม่ำเสมอ เป5นระบบที่เน.นการปรับปรุงกลไกในการดำเนินงาน
ของกิจกรรมให.มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป5นต.องควบคุมกระบวนการมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินคุณภาพการดำเนินการเพื่อนำไปสู:การปรับปรุงให.ต:อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งพบว:าระบบพี่เลี้ยงใน
การขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการจากผลงานวิจัยเพื่อให.เป5นกลไกในการส:งเสริมการทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการของคณาจารยH เพื่อพัฒนาเครือข:ายความร:วมมือของ
คณาจารยHในการสร.างผลงานวิชาการในสาขาวิชาต:าง ๆ อย:างเป5นระบบและต:อเนื่องและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางวิชาการให.แก:คณาจารยHตามเปûาหมายการพัฒนาคุณภาพของสาขาวิชาคณะและ
มหาวิทยาลัย
2.11 กรอบขั้นตอนการวิจัย
จากโจทยHข.างต.นที่ทีมวิจัยได.วิเคราะหHแนวทางที่จะสร.างความสำเร็จได.นั้น จำเป5นต.องมีการ
หนุนเสริมใน 2 ส:วนคือ สร.าง “Model กระบวนการทำงานหนุนเสริม” จากหน:วยสนับสนุนวิชาการ
รับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: CMU Societal-Engagement Academy (CMU SE Academy)
ให.แก:นักวิจัยของ 23 โครงการ จาก 20 เครือข:ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่แบ:งเรื่องหลักเป5น 2
ประเด็น คือ
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ประเด็น

1. กระบวนการหนุนเสริมความเข.มแข็ง (Strengthen) ให.แก:คณาจารยHและนักวิจัยใน 4

1) การเข.าใจระบบ (System) การคิดและการสร.างความเชื่อมโยงของการทำงาน
ทำงานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ กับการสร.างผลงานด.วยวิชาการรับใช.สังคม (Socially
engaged Scholarship) และการสร.างสรรคHผลงานวิชาการ (Scholarship)
2) องคHความรู.และข.อเสนอแนะในการทำงานวิชาการเพื่อท.องถิ่น (CommunityBased Research: CBR) อันเป5นงานทำงานผสานกับ Node ที่คณาจารยHและนักวิจัยได.ทำงานด.วย
ให.เกิดประโยชนHสูงสุด
3) การหนุนเสริมครอบคลุมงานวิจัยใน 4 ภูมิภาค
4) ผลงานวิชาการรับใช.สังคม (Socially engaged Scholarship) ที่สามารถช:วย
หนุนเสริมให.เกิดการสร.างผลงานควบคู: และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงานวิชาการ (Scholarship)
ทั้งในส:วนของนักวิชาการและระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให.กระบวนการทำงานได.ประโยชนHแก:ตัว
คณาจารยHและมหาวิทยาลัยอย:างเต็มที่
2. กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู.กับคณาจารยHและนักวิจัย ที่ถือเป5น Stakeholders
ของงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อให.สามารถเพิ่มประเด็นการทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และ
สร.างแรงจูงใจแก:คณาจารยHและนักวิจัยในการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
3. มีการให.แนวทางสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบ/กลไก สนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผู.บริหารมหาวิทยาลัยมีความเข.าใจและเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการรับใช.
สังคม และการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม โดยมีการนำแนวทาง
“Communication Flow” และ “Work Flow” มาใช. เ ป5 น เครื ่ อ งมื อ เสริ ม ในการวางแผนและ
วิเคราะหHเพื่อช:วยพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมต:อไป
ทั้งนีเ้ พื่อให.เกิดความเข.าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู.วิจัยได.อธิบายความหมายเพิ่มเติม ดังนี้
1) Communication Flow ในการดำเนินการครั้งนี้หมายถึง แผนภาพที่บ:งชี้เกี่ยวกับการ
สื่อสารขององคHกร หรือการสื่อสารในภารกิจครอบคลุมองคHประกอบสำคัญ ได.แก:ผู.ส:งสาร และผู.รับ
สาร โดยแสดงทิศทางการส:งผ:านเนื้อหา อาจระบุช:องทาง เพื่อการสื่อสารนั้น ในโครงการวิจัยครั้งนี้
Communication Flow ใช.เพื่อเป5นเครื่องมือสร.างความเข.าใจร:วมกันระหว:างคณะทำงาน บ:งชี้ผู.
สื่อสารตามบทบาทหน.าที่และการใกล.ชิดกับข.อมูล โดยถือองคHประกอบด.าน ผู.ส:ง – ผู.รับ พร.อมระบุ
ทิศทางการไหลของเนื้อหา ทำให.ลดความสับสนซ้ำซ.อนของการสื่อสารและเพิ่มความฉับไวเที่ยงตรง
ของข.อมูล
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2) Work Flow ในการดำเนินการครั้งนี้หมายถึง รูปแบบเชิงระบบที่แสดงลำดับของงาน บ:งชี้
การใช.ทรัพยากร การให.บริการ ความต.องการข.อมูลและระบุผู.ปฏิบัติงานในเนื้องานนั้น
ซึ่งสามารถแสดงเป5นกรอบขั้นตอนกระบวนการทำงานหนุนเสริมในการดำเนินการ ดังภาพ
ต:อไปนี้

ภาพที่ 2.5 กรอบขั้นตอนการดำเนินการหนุนเสริมโครงการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิน่
ในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป5นการวิจัยที่ใช.กระบวนการถอดบทเรียนอย:างมีส:วนร:วม โดยใช.ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต:าง ๆ ที่เกี่ยวข.อง รวมถึงการเก็บข.อมูล
ภาคสนาม (Field Study) จากตัวอย:าง โดยเก็บและวิเคราะหHข.อมูลที่ได.จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสนทนากลุ:ม การเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา และการสังเกตทั้งแบบมีส:วนร:วมและ
ไม:มีส:วนร:วมจากผู.เกี่ยวข.องในการวิจัย เพื่อให.บรรลุวัตถุประสงคHของการวิจัยที่ตั้งไว. นำเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยผู.วิจัยแบ:งวิธีการดำเนินการวิจัยเป5น
3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
ในขั้นตอนนี้มีประชากรและกลุ:มตัวอย:าง แบ:งออกเป5น 4 กลุ:มเปûาหมายหลักคือ
1. หัวหน.าโครงการและทีมวิจัย 23 ทีม จาก 23 โครงการ ซึ่งผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดเกณฑHคือ เป5นผู.ที่ที่ได.รับทุนสนับสนุนปs 2563 จำนวนไม:
น.อยกว:า 23 คน ใน 20 มหาวิทยาลัย คือ
ก) ภาคเหนือ

4 มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน

ข) ภาคกลาง
ค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน
5 มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน

ง) ภาคใต.
1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
2. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการและรับใช.สังคมของ 4 ภาค
20 มหาวิทยาลัย ซึ่งผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให.ได.ข.อมูลจาก
ตัวอย:าง จำนวนทั้งสิ้น 20 คน
3. หัวหน.าแผนกิจกรรมยกระดับใน 4 ภาค ผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อให.ได.ข.อมูลจากกลุ:มตัวอย:าง จำนวนไม:น.อยกว:า 4 คน
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4. นักวิชาการและนักวิจัยชุมชนที่เข.าร:วมกระบวนการ/หน:วยงาน Function ที่ร:วมทำวิจัย/
องคHกรปกครองส:วนท.องถิ่นที่ร:วมทำวิจัย โดยผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary
Selection) จากสมาชิกที่อาสาเข.ามามีส:วนร:วมเป5นหน:วยตัวอย:างด.วยความเต็มใจ
การเก็บรวบรวมขJอมูล
1. การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโดยใช.การมีส:วนร:วม ตลอดจนแนะนำรายละเอียด
โครงการการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2. จัดประชุม online เพื่อทำความเข.าใจกับคณาจารยH นักวิจัย และผู.บริหารมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค
3. การสัมมนาวิชาการเพื่อส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับ
ใช.สังคม
4. ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับ
ใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติออกแบบรูปแบบเนื้อหาสำหรับการประชุมแนวทางการเตรียมผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ
6. ประชุมพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทั้ง 4 ภาค เพื่อเตรียมความพร.อมสำหรับ
การสัมภาษณH และเตรียมเอกสาร 7 ข.อ วิชาการรับใช.สังคมของทั้ง 4 ภาค
7. ทำการสรุปและถอดบทเรียนกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เครื่องมือที่ใชJในการศึกษา
1) รายงานการประชุม (Meeting Minutes) เพื่อหาข.อสรุปของกระบวนการและขั้นตอนการ
เสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิเคราะห_ขJอมูล
ผู.วิจัยวิเคราะหHข.อมูลตามความมุ:งหมายการวิจัย โดยใช.วิธีการวิเคราะหHเนื้อหา (Content
Analysis) ตามแนวทางของฮับบารHดและพาวเวอรH (Hubbard & Power, 1999) ที่ได.กำหนดขั้นตอน
การวิเคราะหHข.อมูลเชิงคุณภาพไว. 4 ขั้นตอนคือ 1) จัดเตรียมข.อมูลที่ได.จากเครื่องมือวิจัย 2) ทบทวน
คำถามการวิจัย 3) จัดการข.อมูล โดยการจัดรูปแบบความสัมพันธHของข.อมูล และ4) วิเคราะหHข.อมูล
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โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นรองที่ใช.วิเคราะหHเพื่อสรุปประเด็นตามกลุ:มข.อมูล และนำเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
ขั้นตอนที่ 2 การสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:าย
วิชาการเพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
ในขั้นตอนนี้มีประชากรและกลุ:มตัวอย:าง แบ:งออกเป5น 4 กลุ:มคือ
1. หัวหน.าโครงการและทีมวิจัย 23 ทีม จาก 23 โครงการ ซึ่งผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดเกณฑHคือ เป5นผู.ที่ที่ได.รับทุนสนับสนุนปs 2563 จำนวน
ไม:น.อยกว:า 23 คน
2. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการและรับใช.สังคมของ 4 ภาค
20 มหาวิทยาลัย ซึ่งผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให.ได.ข.อมูลจาก
ตัวอย:าง จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยจำแนกเป5น
ก) ภาคเหนือ
ข) ภาคกลาง

4 มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน
6 มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน

ค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง) ภาคใต.

5 มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน
1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน

3. หัวหน.าแผนกิจกรรมยกระดับใน 4 ภาค ผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพื่อให.ได.ข.อมูลจากกลุม: ตัวอย:าง จำนวนไม:น.อยกว:า 4 คน
4. นักวิชาการและนักวิจัยชุมชนที่เข.าร:วมกระบวนการ/หน:วยงาน Function ที่ร:วมทำวิจัย/
องคHกรปกครองส:วนท.องถิ่นที่ร:วมทำวิจัย โดยผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary
Selection) จากสมาชิกที่อาสาเข.ามามีส:วนร:วมเป5นหน:วยตัวอย:างด.วยความเต็มใจ
การเก็บรวบรวมขJอมูล
1) ผู.วิจัยใช.วิธีการหนุนเสริมใน 2 ส:วนคือ สร.าง “Model กระบวนการทำงานหนุนเสริม”
จากหน:วยสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: หรือ CMU Societal-Engagement
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Academy (CMU SE Academy) ให.แก:นักวิจัย 23 โครงการ จาก 20 เครือข:ายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยแบ:งเรื่องหลักเป5น 2 ประเด็นคือ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความเข.มแข็ง (Strengthen) แก:คณาจารยH
และนักวิจัยใน 4 ประเด็นคือ
ก) การเข.าใจระบบ (System) การคิด การสร.างความเชื่อมโยงของการ
ทำงาน ทำงานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ กับการสร.างผลงานด.วยวิชาการรับใช.สังคม
(Socially-engaged Scholarship) ที่ ส ามารถตอบระเบียบวิธีวิจัย และการเกิ ด ผลงานวิ ช าการ
(Scholarship)
ข) องคHความรู./ข.อเสนอแนะแนวทางในการทำงานวิชาการเพื่อท.องถิ่น
(Community Based Research - CBR) อั น เป5 น งานทำงานผสานกั บ Node ที ่ ค ณาจารยH แ ละ
นักวิจัยได.ทำงานด.วย ให.เกิดประโยชนHสูงสุด
ค) การหนุนเสริมครอบคลุมงานวิจัยใน 4 ภูมิภาค
ง) ผลงานวิ ช าการรั บ ใช. ส ั ง คม (Socially-engaged Scholarship) ที ่
สามารถช:วยหนุนเสริมให.เกิดการสร.างผลงานควบคู: และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงานวิชาการ
(Scholarship) ทั้งในส:วนของนักวิชาการและระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให.กระบวนการทำงาน
ได.ประโยชนHแก:ตัวคณาจารยHและมหาวิทยาลัยอย:างเต็มที่
2. การสะท.อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู.กับอาจารยHและนักวิจัยที่เป5น Stakeholders
ของงานวิจัย เพื่อให.สามารถเพิ่มประเด็นการทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และสร.าง
แรงจูงใจแก:คณาจารยHและนักวิจัยในการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
เครื่องมือที่ใชJในการศึกษา
1) แบบบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Record) เพื่อหาข.อสรุปแนวทางการ
สร.างความเข.มแข็งแก:ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) แบบบันทึกการสนทนากลุ:ม (Focused Group Record) เพื่อสะท.อนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู.แนวทางการสร.างแรงจูงใจแก:คณาจารยHและนักวิจัยในการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช.สังคม
เพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
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3) แบบบักทึกภาคสนาม (Field Study Record) โดยการสังเกตทั้งแบบมีส:วนร:วมและ
แบบไม:มีส:วนร:วมเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข.อมูลทั่วไปที่จำเป5นสำหรับการวิจัย
การวิเคราะห_ขJอมูล
ผู.วิจัยวิเคราะหHข.อมูลตามความมุ:งหมายการวิจัย โดยใช.วิธีการวิเคราะหHเนื้อหา (Content
Analysis) ตามแนวทางของฮับบารHดและพาวเวอรH (Hubbard & Power, 1999) ที่ได.กำหนดขั้นตอน
การวิเคราะหHข.อมูลเชิงคุณภาพไว. 4 ขั้นตอนคือ 1) จัดเตรียมข.อมูลที่ได.จากเครื่องมือวิจัย 2) ทบทวน
คำถามการวิจัย 3) จัดการข.อมูล โดยการจัดรูปแบบความสัมพันธHของข.อมูล และ4) วิเคราะหHข.อมูล
โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นรองที่ใช.วิเคราะหHเพื่อสรุปประเด็นตามกลุ:มข.อมูล และนำเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการ
สร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
ในขั้นตอนนี้มีประชากรแบ:งออกเป5น 2 กลุ:มคือ
1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการและรับใช.สังคมของทั้ง 4 ภาค
20 มหาวิทยาลัย โดยผู.วิจัยใช.วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให.ได.ข.อมูล
จากตัวอย:างได.แก: 1) ตัวแทนผู.บริหารมหาวิทยาลัยละ 1 คน และ2) หัวหน.าโครงการและทีมวิจัย 23
ทีม จาก 23 โครงการ ที่ได.รับทุนสนับสนุนปs 2563 จำนวนไม:น.อยกว:าโครงการละ 1 คน
2) ผู.เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยการกำหนดเกณฑHดังนี้
1. เป5นผู.บริหารที่มีประสบการณHในการบริหารงานที่เกี่ยวข.อง ไม:น.อยกว:า 5 ปsขึ้นไป
หรือได.รับมอบหมายจากอธิการบดี หรือ
2. เป5นอาจารยHที่มีความเชี่ยวชาญด.านการบริการวิชาการรับใช.สังคม
ซึ่งประกอบด.วยผู.เชี่ยวชาญ ดังต:อไปนี้
1. รองศาสตราจารยH ดร.อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ
2. ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล
3. ผู.ช:วยศาสตราจารยHประพัณฐH หลวงสุข
4. ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.อลิชา ตรีโรจนานนทH
76

การเก็บรวบรวมขJอมูล
1) สะท.อนคิดผลการ Strengthen ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ University โดย
เครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2) นำผลการสะท.อนคิดมาวิเคราะหHและถอดประเด็นสำคัญที่ช:วยเติมเต็มพัฒนากลไกของ
ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคม
และลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
3) การสนทนาอิงกลุ:มผู.เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เกี่ยวกับกลไกของระบบนิเวศวิชาการ
เพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อม
ล้ำเชิงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให.คำแนะนำ และกำหนดรูปแบบและกลไกที่เหมาะสมของ
กลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับ
ใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ให.สมบูรณHที่สุด
4) ให.แนวทางสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยที่ผู.บริหารมหาวิทยาลัยมีความเข.าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการรับใช.
สังคมและการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม โดยมีการนำแนวทาง
“Communication Flow” และ “Work Flow” มาใช. เ ป5 น เครื ่ อ งมื อ เสริ ม ในการวางแผนและ
วิเคราะหHเพื่อช:วยพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคม
ก) Communication Flow เป5นแผนภาพที่บ:งชี้เกี่ยวกับการสื่อสารขององคHกร
หรือการสื่อสารในภารกิจครอบคลุมองคHประกอบสำคัญ เพื่อเป5นเครื่องมือสร.างความเข.าใจร:วมกัน
ระหว:างคณะทำงาน บ:งชี้ผู.สื่อสารตามบทบาทหน.าที่และการใกล.ชิดกับข.อมูล โดยถือองคHประกอบ
ด.าน ผู.ส:ง – ผู.รับ พร.อมระบุทิศทางการไหลของเนื้อหา ทำให.ลดความสับสนซ้ำซ.อนของการสื่อสาร
และเพิ่มความฉับไวเที่ยงตรงของข.อมูล
ข) Work Flow เป5นรูปแบบเชิงระบบที่แสดงลำดับของงาน บ:งชี้การใช.ทรัพยากร
การให.บริการ ความต.องการข.อมูล และระบุผู.ปฏิบัติงานในเนื้องาน
5) ปรับปรุงและนำเสนอกลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่
เอื้อต:อการสร.างผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ให.มีความสมบูรณH
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6) สรุปกลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.าง
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ที่ได.จากการสนทนาอิงกลุ:มผู.เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship)
เครื่องมือที่ใชJในการศึกษา
1) แบบบันทึกการสนทนากลุ:ม (Focused Group Record) เพื่อทำการสะท.อนคิดผลการ
สร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผู.วิจัยได.กำหนดประเด็นคำถามและประเด็นการพูดคุยที่จะใช.ใน
การสนทนากลุ:มไว.ล:วงหน.าก:อนการไปเก็บข.อมูล
2) แบบบันทึกการสนทนาอิงกลุ:มผู.เชี่ยวชาญ (Connoisseurship Analysis Form) การ
สร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อ
ท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีประเด็นคำถามได.แก: ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการ และ
ประเด็นที่ 2 กลไกการพัฒนา
ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช.ในการวิจัย ผู.วิจัยได.ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
(Validity and Reliability) โดยผู.เชี่ยวชาญที่มีประสบการณH (Expert) ด.านการบริการวิชาการรับใช.
สังคม จนกระทั่งได.สรุปและวิเคราะหHข.อมูลอย:างเป5นระบบ
การวิเคราะห_ขJอมูล
ผู.วิจัยวิเคราะหHข.อมูลตามความมุ:งหมายการวิจัย โดยใช.วิธีการวิเคราะหHเนื้อหา (Content
Analysis) ตามแนวทางของฮับบารHดและพาวเวอรH (Hubbard & Power, 1999) ที่ได.กำหนดขั้นตอน
การวิเคราะหHข.อมูลเชิงคุณภาพไว. 4 ขั้นตอนคือ 1) จัดเตรียมข.อมูลที่ได.จากเครื่องมือวิจัย 2) ทบทวน
คำถามการวิจัย 3) จัดการข.อมูล โดยการจัดรูปแบบความสัมพันธHของข.อมูล และ4) วิเคราะหHข.อมูล
โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นรองที่ใช.วิเคราะหHเพื่อสรุปประเด็นตามกลุ:มข.อมูล และนำเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา
การตรวจสอบความถูกตJองของขJอมูล
ผู.วิจัยใช.การตรวจสอบข.อมูลไปพร.อมกับการรวบรวมข.อมูลหรือที่เรียกว:า “การตรวจสอบ
ข.อมูลแบบสามเส.า” (Triangulation) (สุภางคH จันทวานิช, 2559) ได.แก: 1) การตรวจสอบด.านข.อมูล
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โดยการพิจารณาจากแหล:งบุคคล ได.แก: ผู.บริหารมหาวิทยาลัย ผู.เชี่ยวชาญด.านการบริการวิชาการรับ
ใช.สังคม 2) การตรวจสอบด.านผู.วิจัย โดยคณะผู.วิจัยร:วมกับผู.ช:วยนักวิจัยและเจ.าหน.าที่ที่ลงพื้นที่
ร:วมกันในการแลกเปลี่ยนข.อมูล และ3) การตรวจสอบด.านวิธีรวบรวมข.อมูล โดยใช.วิธีเก็บรวบรวม
ข.อมูลจากแหล:งต:าง ๆ เพื่อรวบรวมข.อมูลเรื่องเดียวกันและใช.วิธีการสังเกตควบคู:ไปกับการซักถาม
การสัมภาษณHหรือการสนทนากลุ:ม โดยพิจารณาคำตอบที่ได.ว:าสอดคล.องกับข.อมูลเดิมที่ได.รวบรวมมา
หรือมีอยู:ในฐานข.อมูลทุติยภูมิ ได.แก: เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข.อง เป5นต.น และใช.การตรวจสอบข.อมูล
3 ขั้นตอนเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข.อมูลให.เหลือน.อยที่สุดคือ 1) ตรวจสอบความครบถ.วนของ
ข.อมูล (Field Edit) เป5นการตรวจสอบข.อมูลในขณะเวลาเดียวกันกับการดำเนินการเก็บรวบรวม โดย
ตรวจสอบว:าถ.ายังมีคำตอบส:วนไหนที่ยังไม:สมบูรณHให.รีบดำเนินการขอข.อมูลเพิ่มเติม 2) ตรวจสอบ
ความแนบนัยภายใน (Internal Consistency) โดยการตรวจว:าข.อมูลมีความสัมพันธHและสอดคล.อง
กันหรือไม: และ3) การตรวจสอบความแนบนัยภายนอก (External Consistency) เป5นการตรวจสอบ
ความถูกต.องของข.อมูล โดยอาศัยความรู.และความชำนาญหรือสถานการณHภายนอกมาช:วยในการ
พิจารณา
การตรวจสอบความนYาเชื่อถือของงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู.วิจัยใช.เกณฑHพื้นฐานของการพิจารณาคุณค:าของความน:าเชื่อถือ โดยใช.
แนวทางการสร.างความน:าเชื่อถือของ Lincoln & Guba (1985) ซึ่งประกอบด.วย 4 หลักเกณฑHคือ
1) ความเชื่อถือได. 2) ความสามารถในการพึ่งพา 3) ความสามารถในการยืนยัน และ4) ความสามารถ
ในการถ:ายโอน และนอกจากนี้ผู.วิจัยยังได.นำเสนอข.อมูลต:อผู.ให.ข.อมูลและผู.ที่เกี่ยวข.องตรวจสอบ
ข.อมูลในการวิจัยตลอดทุกขั้นตอน โดยการสอบถามกลับไปยังกลุ:มผู.ให.ข.อมูลในประเด็นต:าง ๆ
(Member Checking) และการสร.างความคุ.นเคยกับผู.ให.ข.อมูลเพื่อให.ผู.ให.ข.อมูลมีพฤติกรรมที่เป5น
ธรรมชาติ (Phenomenological Validity)
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคHเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลัง
เครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) การสร.างความเข.มแข็งระบบนิเวศวิชาการ
เพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ3)
พัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต:อการสร.างผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เป5นการวิจัยที่ใช.กระบวนการถอดบทเรียนอย:างมี
ส:วนร:วม โดยใช.ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต:าง ๆ ที่เกี่ยวข.อง
รวมถึงการเก็บข.อมูลภาคสนาม (Field Study) จากประชากรและตัวอย:างที่กำหนดไว. เก็บและ
วิเคราะหHข.อมูลที่ได.จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ:ม การเป5นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา และ
การสังเกตทั้งแบบมีส:วนร:วมและไม:มีส:วนร:วมจากผู.เกี่ยวข.องในการวิจัย ทำการวิเคราะหHข.อมูลโดย
วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะหH เ นื ้ อ หา (Content Analysis) และนำเสนอผลการศึ ก ษาในรู ป แบบพรรณนา
(Descriptive Analysis) ทั้งนี้ผู.วิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคH ดังนี้
4.1 การพั ฒ นากระบวนการและขั ้ น ตอนการเสริ ม พลั ง เครื อ ขY า ยวิ ช าการเพื ่ อ ทJ อ งถิ ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.1.1 ขJอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทาง
วิชาการที่สูงขึ้นดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการสำรวจเกี่ยวกับข.อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม โดยมีกลุ:มตัวอย:างคือ 1) หัวหน.าโครงการ
และทีมวิจัย 23 ทีม จาก 23 โครงการ ที่ได.รับทุนสนับสนุนปs 2563 และ2) นักวิชาการและนักวิจัย
ชุมชนที่เข.าร:วมกระบวนการ/หน:วยงานที่ร:วมทำวิจัย มีเครื่องมือที่ใช.คือ แบบสอบถามการพัฒนา
ระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม ผู.วิจัย
สามารถสรุปข.อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม แบ:งออกได.เป5น 2 ประเด็น ดังต:อไปนี้
1) ตำแหนYงทางวิชาการของผูJที่ตJองการระบบหนุนเสริม การขอตำแหนYง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น ดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
โดยสามารถสรุปตำแหน:งทางวิชาการเป5นภาพได.ดังนี้
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ภาพที่ 4.1 แผนภูมิแสดงข.อมูลผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่
สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
จากภาพที่ 4.1 แผนภูมิแสดงข.อมูลผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
พบว:า มีตำแหน:ง อาจารยH ดร. มากที่สุด โดยคิดเป5นร.อยละ 31.3 ตำแหน:ง อาจารยH คิดเป5นร.อยละ
25 ตำแหน:ง ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. และผู.ช:วยศาสตราจารยH คิดเป5นร.อยละ 18 ตามลำดับ ซึ่งจะ
เห็นแนวโน.มของการขอกำหนดตำแหน:งที่สูงขึ้นของคณาจารยHตั้งแต:นะดับ ผศ. ขึ้นไปได.
2) ภูมิภาคของผูJที่ตJองการระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการที่
สูงขึ้นดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงข.อมูลภูมิภาคของผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
81

จากภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงข.อมูลภูมิภาคของผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอ
กำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4
ภาค พบว:า อาจารยHและนักวิจัยส:วนใหญ:อยู:ในภาคกลาง คิดเป5นร.อยละ 37.5 อาจารยHและนักวิจัยอยู:
ในภาคเหนือ คิดเป5นร.อยละ 31.3 อาจารยHและนักวิจัยอยู:ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป5นร.อยละ
18.8 และอาจารยHและนักวิจัยอยู:ในภาคใต. คิดเป5นร.อยละ 12.5 ตามลำดับ
3) ภาระงานของผูJที่ตJองการระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงข.อมูลภาระงานของผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
จากภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงข.อมูลภาระงานของผู.ที่ต.องการระบบหนุนเสริมการขอ
กำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4
ภาค พบว:า อาจารยHและนักวิจัยส:วนใหญ:ทำการสอนและทำวิจัย คิดเป5นร.อยละ 93.8 ทำหน.าที่
สนับสนุนภาระงานที่เกี่ยวข.องทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ คิดเป5นร.อยละ 56.3 และทำหน.าที่
กำหนดนโยบายระดับหน:วยงานในมหาวิทยาลัย การทำวิจัยเป5นหลัก และการสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานเชิงพื้นที่ คิดเป5นร.อยละ 6.3 ตามลำดับ
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4) การจัดประชุมทางวิชาการรับใชJสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิแสดงข.อมูลการจัดประชุมทางวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4
ภาค
จากภาพที่ 4.4 แผนภูมิแสดงข.อมูลการจัดประชุมทางวิชาการรับใช.สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค พบว:า มหาวิทยาลัยส:วนใหญ:ไม:มีการจัดประชุมทางวิชาการรับใช.
สังคมให.แก:อาจารยHและนักวิจัย คิดเป5นร.อยละ 50 อาจารยHและนักวิจัยไม:แน:ใจว:ามีการจัดประชุมทาง
วิชาการรับใช.สังคมหรือไม: คิดเป5นร.อยละ 37.5 และมีการจัดประชุมทางวิชาการรับใช.สังคมให.แก:
อาจารยHและนักวิจัย คิดเป5นร.อยละ 12.5 ตามลำดับ
5) การเขJารYวมกิจกรรมสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการดJวยผลงาน
วิชาการรับใชJสังคม จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหมY ในชYวงที่ผYานมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง
4 ภาค

ภาพที่ 4.5 การเข.าร:วมกิจกรรมส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.
สังคม จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: ในช:วงที่ผ:านมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
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จากภาพที่ 4.5 การเข.าร:วมกิจกรรมส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วย
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: ในช:วงที่ผ:านมาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 4 ภาค พบว:าอาจารยHและนักวิจัยส:วนใหญ:เคยเข.าร:วมกิจกรรมส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมจากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม:ในช:วงที่ผ:านมา คิดเป5นร.อยละ
75 และยังไม:เคยเข.าร:วมกิจกรรมส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.
สังคมจากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม:ในช:วงที่ผ:านมา คิดเป5นร.อยละ 25 ตามลำดับ
6) ความรูJและความเขJาใจในการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการดJวยผลงาน
วิชาการรับใชJสังคม กYอนและหลัง เขJารYวมกิจกรรมการสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงวิชาการ
จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหมY ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค

ภาพที่ 4.6 ความรู.และความเข.าใจในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.
สังคม ก:อนและหลัง เข.าร:วมกิจกรรมการส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งวิชาการจากทีม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
จากภาพที่ 4.6 ความรู.และความเข.าใจในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วย
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม ก:อนและหลัง เข.าร:วมกิจกรรมการส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งวิชาการ
จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค พบว:า ก:อนเข.าร:วมกิจกรรมการ
ส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งวิชาการจากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: อาจารยHและนักวิจัยส:วนใหญ:มี
ความรู.และความเข.าใจในการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม อยู:ใน
ระดับปานกลางและน.อยที่สุด และหลังเข.าร:วมกิจกรรมการส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งวิชาการ
จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: อาจารยHและนักวิจัยส:วนใหญ:มีความรู.และความเข.าใจในการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม อยู:ในระดับมาก
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7) ประโยชน_ของระบบหนุนเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมYเพื่อสYงเสริมการขอ
กำหนดตำแหนYงวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค

ภาพที่ 4.7 ประโยชนHของระบบหนุนเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม:เพื่อส:งเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
จากภาพที่ 4.7 ประโยชนHของระบบหนุนเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม:เพื่อส:งเสริม
การขอกำหนดตำแหน:งวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค พบว:า อาจารยHและนักวิจัยส:วน
ใหญ:เห็นว:าระบบหนุนเสริมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม:เพื่อส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค มีประโยชนHอยู:ในระดับมากที่สุด คิดเป5นร.อยละ 58.3 และมีประโยชนH
อยู:ในระดับมาก คิดเป5นร.อยละ 41.7 ตามลำดับ
8) ขJอเสนอแนะเพื่อสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการรับใชJสังคม
จากการสำรวจเกี่ยวกับข.อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนด
ตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม ผู.ตอบแบบสอบถามได.มีข.อเสนอแนะเพื่อ
ส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการรับใช.สังคม โดยผู.วิจัยสามารถสรุปได.ดังนี้
8.1 ต.องการให.มกี ารจัดประชุมวิชาการรับใช.สังคมในระดับชาติ
8.2 จัดผู.เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ตรงตามความต.องการของอาจารยHมาเป5น
พี่เลี้ยง (Mentor) ในการจัดทำผลงานวิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ
8.3 ต.องการให.มหาวิทยาลัยต.นสังกัดส:งเสริมและสนับสนุนให.อาจารยHทำ
ผลงานวิจัยรับใช.สังคม
8.4 ต.องการให.มีการจัดอบรมการพัฒนาโจทยHวิจัยรับใช.สังคม
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8.5 มหาวิทยาลัยจะต.องวางยุทธศาสตรHและแนวทางให.ชัดเจนทั้งระบบเพื่อ
เอื้ออำนวยความสะดวกให.แก:อาจารยHที่สนใจทำงานบริการวิชาการรับใช.สังคมและขอกำหนด
ตำแหน:งวิชาการ
8.6 ควรจัดให.มีวารสารวิชาการรับใช.สังคมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเป5น
ช:องทางเผยแพร:งานวิจัยรับใช.สังคมและเข.าสู:ตำแหน:งสิชาการที่สูงขึ้น
จากข.อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่
สูงขึ้นด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู.วิจัยสามารถสรุปได.ว:าอาจารยH
ส:วนใหญ:มีความต.องการ
ในระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้นด.วย
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะเล็งเห็นว:ามีประโยชนHต:อชุมชนและ
การส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งวิชาการในอนาคต และนอกจากนี้ยังมีความต.องการการให.จัด
ประชุมทางวิชาการรับใช.สังคมและกิจกรรมส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผล
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมและการจัดทำวารสารวิชาการรับใช.สังคมที่หลากหลายมากขึ้น
ตลอดจนมีข.อเสนอแนะต:อมหาวิทยาลัยหลายประการที่เป5นประโยชนHเพื่อการส:งเสริมการขอ
กำหนดตำแหน:งทางวิชาการรับใช.สังคม ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ภาค
4.1.2 ผลการประชุมในรูปแบบ online เพื่อทำความเขJาใจกับคณาจารย_ นักวิจัยและ
ผูJบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค
จากการประชุมในรูปแบบ online เพื่อทำความเข.าใจกับคณาจารยH นักวิจัยและผู.บริหาร
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค เมื่อวันวันเสารH ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา
20.00 – 22.30 น. ผ:าน Application ZOOM ผู.วิจัยได.สรุปประเด็นการประชุม พบว:า มีประเด็นที่
สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถแบ:งเป5น
2 ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ประเด็นการพัฒนา
พบว:าแผนงานใหญ:ที่จำเป5นต.องดำเนินการอย:างเร:งด:วนของสำนักงานการวิจัย
แห:งชาติ (วช.) ต.องการเห็นการทำงานที่ต:อเนื่องของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น ซึ่งเป5นการใช.ภาควิชาการใน
การทำงานอย:างต:อเนื่องกับงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น (CBR) ของ วช. และพบว:า วช. มีการขับเคลื่อนเรื่อง
ดังกล:าวอยู:ก:อนแล.ว แต:ปöจจุบันทาง วช. มีความต.องการให.งาน CBR ที่ให.ชาวบ.านทำงานตั้งแต:ปs
พ.ศ. 2542 เกิดความต:อเนื่อง จึงมีข.อเสนอให.ทำการต:อยอดจากงานเดิมเมื่อปs พ.ศ. 2538 คือ ให.
ทำงานร: ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 38 แห: ง ซึ ่ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เองได. ม ี พ ั น ธกิ จ และ
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ยุทธศาสตรHด.านการศึกษาที่เกี่ยวกับท.องถิ่น อยู:แล.ว จึงต.องพยายาม Plugin มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยมีโจทยH 2 ประเด็นคือ
1. จะทำงาน CBR ให.ต:อเนื่องในมุมมองงานวิชาการอย:างไร
2. มิติที่ วช. รับผิดชอบเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย จะต.องทำงานคลี่คลาย
หรือลดความเหลื่อมล้ำได.อย:างไร
ทั้งนี้ด.วยเวลาที่เร:งด:วนและจำกัด โครงการจึงได.ประสานให.เครือข:ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยได.พัฒนาโจทยH ซึ่งมีแนวทางอยู: 5 ข.อที่ให.ผู.ประสานงานทั้ง 4 ภาค ได.ประสานคือ “Scholarship
for Community”
1. โจทยHต:อเนื่องจาก CBR และทำงานร:วมกัน
2. วิเคราะหH Gap เพื่อเสริมงานเชิงวิชาการ
3. มี Functional Unit ระดับจังหวัดร:วมทำงานในเชิง Policy
4. มีเครือข:ายวิชาการมหาวิทยาลัยพื้นที่ร:วมขับเคลื่อน
5. ปฏิบัติการสร.างความเป5นธรรมเชิงพื้นที่ และถอดบทเรียนเป5นผลงานวิชาการทีม
หลักในการทำงาน
โดยมีผู.ประสานงานทั้ง 4 ภาคคือ
ภาคเหนือ:
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.ศุภฤกษH ธาราพิทักษHวงศH
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม: เป5นทีมหลัก
ภาคกลาง:
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.สุวรียH ยอดฉิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคอีสาน:
ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.วิจิตรา สุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภาคใต.:
ดร.กฤษณะ ทองแก.ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรHธานี
โดยพบว:าทัง้ 4 ภาคมีความแตกต:างกัน ทั้งในเรื่องของฐาน CBR รวมทั้งเครือข:ายของนักวิจยั
ซึ่งแรกเริ่มต.องทำงานต:อเนื่องจาก CBR โดยเริ่มจากสถาบันคลังสมองได.กำหนดตัวชี้วัดความเหลื่อม
ล้ำ 25 Node และนอกจากนี้งาน CBR จะต.องมีฐานคิดของงานวิจัยเพื่อท.องถิ่น CBR ใน 4 ประเด็น
คือ
1. ปöญหามาจากชาวบ.านหรือชุมชน
2. ชาวบ.านและชุมชนมีส:วนร:วมในการแก.ปöญหา หรือจะเป5นโรงเรียน กลุ:มในชุมชน
เป5นต.น
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3. มีปฏิบัติการในการแก.ปöญหา โดยเริ่มแรกยังไม:ได.ไปถึงชาวบ.าน ไปถึงนักวิชาการ
แต:ภายหลังพอมีพี่เลี้ยงถึงมีทุนไปถึงชาวบ.านโดยตรง โดยให.ชาวบ.านเป5นหัวหน.าโครงการ
4. เพิ่มกระบวนการองคHความรู.วิชาการบูรณาการกับภูมิปöญญาชาวบ.าน จนนำไปสู:
การออกแบบเพื่อหาคำตอบการแก.ปöญหา
และภายหลังจากการปรับโครงสร.างของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
เปลี่ยนเป5นสำนักงานคณะกรรมการส:งเสริมวิทยาศาสตรH วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งาน CBR จึง
เปลี่ยนมาอยู:ภายใต.การดูแลของ วช. โจทยHที่ 2 คือการลดความเหลื่อมล้ำ โดย วช. มีเปûาหมายอยากจะ
เห็นว:างาน CBR จะไปช:วยลดความเหลื่อมล้ำอย:างไรบ.าง ดังนั้นสถาบันคลังสมองจึงรับเรื่องของ
ตัวชี้วัด โดยมี Node หรือผู.ประสานงานประมาณ 25 Node จาก 50 สำนักประสานงาน โดยแยก
กระจายเป5นภูมิภาค วิเคราะหHรายละเอียดศักยภาพของแต:ละภาค พบว:า ภาคเหนือเป5นฐานเรื่อง
ทรัพยากร ภาคอีสานเป5นฐานเรื่องเศรษฐกิจ ภาคกลางเป5นฐานเรื่องความหลากหลาย และภาคใต.เป5น
ฐานเรื่องโอกาสของการเรียนรู.
นอกจากนี้จากการพัฒนาข. อเสนอโครงการก็จะพบช:องว:าง (Gap Research) จึงพยายาม
นำเอางาน CBR กับงานวิชาการรับใช.สังคมมาผสมผสานกัน ดังนั้นในประเด็นนี้จึงให.ความสำคัญกับ
ระบบนิเวศการทำงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นในประเทศไทย
2) ประเด็นการหนุนเสริม
การหนุนเสริมงานวิชาการรับใช.สังคม จะต.องตอบคำถามรัฐบาลว:างานวิจัยเพื่อท.องถิ่นที่มี
ชาวบ.านเป5นหัวหน.าโครงการประมาณ 100 โครงการ จะสามารถตอบโจทยHความเหลื่อมล้ำใน 7 มิติ
คื อ 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม 3) วัฒนธรรม 4) การเมือง 5) สิ่งแวดล.อม 6) เชิงพื้นที่ และ7) ความรู.
ได.อย:างไร โดยกระบวนการพัฒนาโครงการวิชาการเพื่อท.องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ พบว:า
อยู:บนหลักการ 5 ข.อคือ
1. โจทยHต:อเนื่องจาก CBR และทำงานร:วมกัน
2. วิเคราะหH Gap เพื่อเสริมงานเชิงวิชาการ
3. มี Functional Unit ระดับจังหวัดร:วมทำงานในเชิง Policy
4. มีเครือข:ายวิชาการมหาวิทยาลัยพื้นที่ร:วมขับเคลื่อน
5. ปฏิบัติการสร.างความเป5นธรรมเชิงพื้นที่และการถอดบทเรียนเป5นผลงานวิชาการ
โดยมีทีมภาคและโครงการย:อยได.ไปพัฒนาโครงการกับ Node ในพื้นทีเ่ พื่อให.เกิดความเข.าใจ
ตรงกัน สู:การเสนอ 23 โครงการ มีเปûาหมาย 3 ข.อคือ
1. รูปธรรมของงานวิชาการเพื่อท.องถิ่นที่ใช.แนวคิด CBR
2. กระบวนการวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการเพิ่มโอกาสความเท:าเทียมและลดความ
เหลื่อมล้ำในพื้นที่
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3. การทำงานเพื่อท.องถิ่นที่ดำเนินงานร:วมกับ Node และชุมชน
อย:างไรก็ตามพบว:าการดำเนินโครงการเป5นไปตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา University
Engagement / Community Base Research ซึ่งบางโครงการมีการบูรณาการร:วมกัน ซึ่งพบว:า 23
โครงการ สามารถแบ:งออกเป5น 4 มิติหลัก ๆ คือ 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม 3) สิ่งแวดล.อม และ4) ความรู.
แล.วแยกประเด็นออกมาเป5น 1) การเพิ่มและการกระจายรายได.อย:างเป5นธรรม 2) การเข.าถึงแหล:ง
รายได.ชุมชน โดยมีปลายทางคือ ต.องทำให.เห็นการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดยในส:วนของภาค
วิชาการที่จะเข.าไปช:วยหนุนเสริมอย:างไร เช:น ความรู.ในการพัฒนาผลิตภัณฑHและการตลาด ความรู.ใน
การพัฒนาศักยภาพมนุษยH ความรู.ในการบริหารจัดการ ความรู.ในการอนุรักษHและการฟπ∫นฟูทรัพยากร
เป5นต.น ซึ่งโครงการได.ชูประเด็นเด:นของแต:ละพื้นที่ ว:าอยู:ในมิติใด สามารถเรียนรู.และลดความเหลื่อม
ล้ำหรือสร.างโอกาสอย:างไร
โดย วช. คาดหวังให.หัวหน.าโครงการ 23 โครงการและทีมภาค นำข.อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่มา
อธิบายมิติความเหลื่อมล้ำ และขอให.ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม:ทำงานหนุนเสริม โดยเฉพาะมุมมอง
ของภาควิชาการด.านความเหลื่อมล้ำและความไม:เป5นธรรมในสังคม (Scholarships)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหมY มีการทำงานวิชาการรับใชJสังคมมาตั้งแตYปó พ.ศ. 2554 ถึง
ปÅจจุบัน หากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหมYพยายามที่จะชYวยหนุนเสริมใหJนักวิชาการเอางานที่ทำกับ
ชุมชนมาขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการดJวยวิชาการรับใชJสังคมไดJนั้น ยYอมจะเปÄนผลดี มาก
ยิ่งขึ้น เพราะถJาหากปลYอยใหJอาจารย_ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แตYละทYานรวบรวมผลงานเอง คง
ตJองใชJเวลามากพอสมควร และนอกจากนีท้ างมหาวิทยาลัยเชียงใหมYไดJมีการพัฒนา Platform ที่
เปÄนระบบและกลไกภายในมหาวิทยาลัยอยูYแลJว การประชุมครั้งนี้จึงเห็นพJองตJองกันวYาตJองการใหJ
ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหมYชYวยหนุนเสริมใหJแกYมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหJทำการวิเคราะห_ตนเอง โดย
ใชJเครื่องมือและประสบการณ_ของทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหมYเขJาไปเทียบเคียง เพื่อใหJรองอธิการ
ดJานรับใชJสังคมของแตYละมหาวิทยาลัยราชภัฏ รYวมกันจัดตั้งระบบและกลไกหนุนเสริม ตั้งแตYตนJ
น้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนคณาจารย_ในมหาวิทยาลับราชภัฏขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการ
ที่สูงขึ้นดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคม
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ภาพที่ 4.8 ผู.เข.าร:วมประชุมเพื่อทำความเข.าใจกับคณาจารยH นักวิจัยและผู.บริหารมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค เมื่อวันเสารH ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 20.00-22.30 น.
ผ:าน Application ZOOM โดยมีผู.เข.าร:วมประชุมจำนวน 11 คน

ภาพที่ 4.9 การนำเสนอกรอบทางวิชาการเพื่อทำความเข.าใจกับคณาจารยH นักวิจัยและผู.บริหาร
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค เมื่อวันเสารH ที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 20.00 – 22.30 น. ผ:าน Application ZOOM โดยมีผู.เข.าร:วมประชุมจำนวน 11 คน
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4.1.3 ผลการสัมมนาวิชาการเพื่อสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการดJวยผลงาน
วิชาการรับใชJสังคม
การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับ
ใช.สังคม เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธH 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภายใต.โครงการ “การเสริมพลัง
เครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่” ณ ห.องประชุม 2 อาคารรวมวิจัย
และบัณฑิตศึกษาและผ:านระบบ ZOOM ผู.วิจัยได.สรุปประเด็นจากการสัมมนา พบว:า มีประเด็นที่
สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อส:งเสริมการ
ขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม สรุปได.ดังนี้
1) วิทยากรผูJเชี่ยวชาญในการสัมมนาวิชาการเพื่อสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทาง
วิชาการดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคม จากทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม: มีจำนวน 3 คนคือ
1. รองศาสตราจารยH ดร. วรลัญจกH บุณยสุรัตนH
สถาบันวิจัยสังคม
2. ผู.ช:วยศาสตราจารยHประพัณฐH หลวงสุข
คณะเทคนิคการแพทยH
3. ผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร. อลิชา ตรีโรจนานนทH คณะการสื่อสารมวลชน
2) หัวขJอการสัมมนาวิชาการเพื่อสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการดJวยผลงาน
วิชาการรับใชJสังคม
1. รูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช.สังคม
2. แนวทางสนับสนุนการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช.สังคม
3. การรับฟöงประสบการณHตรงจากผู.เสนอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงาน
วิชาการรับใช.สังคม
3) สรุปผลและสะทJอนคิดการสัมมนาวิชาการเพื่อสYงเสริมการขอกำหนดตำแหนYงทาง
วิชาการดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคม
รองศาสตราจารยH ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู.อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ประธานเปfด
งานกล:าวถึงที่มาของการสัมมนา และความสำคัญของงานวิชาการรับใช.สังคมและงานวิจัยเพื่อท.องถิน่
(CBR) ควรเป5นงานที่ทำควบคู:กัน โดยทำงานร:วมกับชุมชนและชาวบ.าน เพื่อช:วยลดความเหลื่อมล้ำใน
7 มิติ ได.แก: 1) เศรษฐกิจ 2) สังคมและบริการ 3) คุณค:าความเป5นมนุษยHและวัฒนธรรม 4) สิทธิและ
การเมือง 5) ทรัพยากรและสิ่งแวดล.อม 6) ความแตกต:างเชิงพื้นที่ และ7) ทางความรู.และการศึกษา
และนอกจากนี้ รองศาสตราจารยH ดร.อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีผ:ายวิชาการรับใช.
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ยังกล:าวถึงที่มาของโครงการว:าแบ:งออกเป5น 3 ส:วนคือ
1. แผนกิจกรรมการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท.องถิ่น
2. กลุ:มภายใต.การดูแลของอาจารยHวิทเอก สว:างจิตร ซึ่งมีผู.ประสานงาน 4 ภาค ไปสู:
โครงการที่มีชาวบ.านร:วมทำงานในโครงการ
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3.
การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ซึ่งเป5นการเชิญชวนนักวิชาการในการเตรียมเอกสารวิชาการ สร.างความยอมรับด.วยการนำวิชาการรับ
ใช.สังคม เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม และสามารถที่ใช.เครื่องมือ EDGE ซึ่งสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ได.นำมาเผยแพร:ซึ่งคิดมาจากการทำงานของ The National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะทำให.เห็นถึงมุมมองที่กว.างขวางเกี่ยวกับการสนับสนุน
การทำงานในเชิง Public Engagement ของมหาวิทยาลัยที่สามารถปรับให.เข.ากับแต:ละมหาวิทยาลัย
ได.

ภาพที่ 4.10 เครื่องมือ EDGE tool ของ NCCPE
ที่มา : อาวรณH โอภาสพัฒนากิจ (2564)
ซึ่งการประเมินโดยการใช. EDGE Tool นี้เป5นการประเมินที่เน.นการประเมินด.วยตนเองเป5น
หลัก โดยการพิจารณาเปรียบเทียบว:าในแต:ละตัวชีว้ ดั ย:อยโครงการของตนเองนัน้ อยู:ในสถานะใดของ
ทั้ง 4 สถานะ (Embryonic, Developing, Gripping และ Embedding)
หัวขJอยYอยที่ 1 รูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช.สังคม และหัวขJอยYอยที่
2 แนวทางสนับสนุนการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช.สังคม ตามเกณฑH กพอ. ที่สามารถสรุปได.ดังนี้
1) เลือกบัญชีรายชื่อกลุ:มสาขาวิชาและอนุวิชาที่เหมาะสมกับศาสตรHการทำงานของ
คณาจารยH (สามารถดู ร ายละเอี ยดเพิ ่ม เติม ที่ https://www.tsu.ac.th/UserFiles/180720186_general_personnel.pdf)
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2) ผลงานทางวิชาการที่สามารถใช.ขอตำแหน:งทางวิชาการ แบ:งออกเป5น 4 กลุ:มคือ
1) ผลงานวิจัย 2) ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 3) ผลงานวิชาการรับใช.สังคม และ4) ตำรา หนังสือ
หรือบทความวิชาการ โดยสามารถขอตำแหน:งได.ทั้งวิธีปรกติและวิธีพิเศษ ซึ่งเปfดโอกาสในการผสาน
ผลงานวิจัยร:วมกับผลงานอื่นๆ เช:น ผลงานวิชาการรับใช.สังคม ที่มีรายละเอียดที่แตกต:างกันตามแต:
ละระดับ ดังตัวอย:างเอกสารที่หน:วยสนับสนุนวิชาการรับใช.สังคมได.จัดทำ ดังตัวอย:างภาพที่ปรากฎ

ภาพที่ 4.11 ผลงานทางวิชาการ 4 กลุ:ม ที่สามารถนำไปขอตำแหน:งทางวิชาการ

ภาพที่ 4.12 ตัวอย:างวิธีการขอตำแหน:งทางวิชาการโดยวิธีปกติ
ซึ่งสามารถผสมผลงานวิจัยร:วมกับผลงานวิชาการรับใช.สังคมหรืออื่น ๆ ได.
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ซึ่งการขอตำแหน:งทางวิชาการที่สูงขึ้น ที่ใช.งานวิจัยจากผลงานลดความเหลื่อมล้ำที่แผนงาน
ใหญ: ของ วช. เล็งเห็นความสำคัญนั้น สามารถนำมาปรับเขียนเป5นผลงานวิชาการรับใช.สังคม ควบคู:
ไปกับการสร.างผลงานทางวิชาการอื่น โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานและเกณฑHการตัดสินของ
คณะกรรมการผู.ทรงคุณวุฒิ ดังตัวอย:างที่กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม: ได.จัดทำขึ้น
ตามภาพด.านล:าง ทั้งนี้ยังมีเกณฑHพิเศษที่ผู.ขอวิธีนี้ไม:ต.องรอให.ครบตามระยะเวลาที่ต.องขอ เช:น มี
ผลงานพร.อมและคุณภาพดีเด:น ที่ยังไม:ได.ตำแหน:งผู.ช:วยศาสตราจารยH แต:สามารถข.ามไปขอตำแหน:ง
รองศาสตราจารยHได.

ภาพที่ 4.13 ตัวอย:างผลงานที่สามารถเลือกนำไปขอตำแหน:งทางวิชาการ
วิธีการพิจารณาคุณภาพของผลงานและเกณฑHการตัดสิน
ที่มา: กองบริหารบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
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ภาพที่ 4.14 วิธีการขอตำแหน:งรองศาสตราจารยH (วิธีพิเศษ)

ภาพที่ 4.15 แสดงวิธีการขอตำแหน:งศาสตราจารยHโดยวิธีปกติ และวิธีที่มีผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ที่มา: กองบริหารบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
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ภาพที่ 4.16 แสดงวิธีการขอตำแหน:งศาสตราจารยH (เฉพาะสาขาทางสังศาสตรHและมนุษยศาสตรH)
หัวขJอยYอยที่ 3 รับฟöงประสบการณHตรงจากผู.เสนอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการด.วย
ผลงานวิชาการรับใช.สังคม เช:น
1) รองศาสตราจารย_ ดร.วรลัญจก_ บุณยสุรัตน_
โดย รองศาสตราจารยH ดร. วรลัญจกH บุณยสุรัตนH แนะนำแนวทางการใช.ประเด็นใน
การขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการรับใช.สังคม ที่สามารถนำไปเป5นแนวทางในการทำงานลดความ
เหลื่อมล้ำของคณาจารยHในโครงการทั้ง 23 โครงการ ซึ่งประกอบไปด.วยเนื้อหา 7 ข.อ ดังภาพข.างล:าง

ภาพที่ 4.17 เนื้อหา 7 ข.อของงานวิชาการรับใช.สังคม
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สำหรับกระบวนการดำเนินการในกรณีตัวอย:างของ รองศาสตราจารยH ดร.วรลัญจกH
มีการทำงานที่เกี่ยวข.องกับงานอนุรักษHมรดกภูมิปöญญา ที่เชื่อมโยงต:อไปสู:ที่การทำงานที่ขยายพื้นที่
ขยายประเด็น เชื่อมโยงการทำงานจากจุดเริ ่มต.นไปสู:การทำงานในระดับนาชาติ โดยใช.ศาสตรHที่
หลากหลาย แล.วขยายผลทั้งในและต:างประเทศ จากมรดกภูมิปöญญาที่จับต.องได.สู:ภูมิปöญญาที่จับต.อง
ไม:ได. ที่มุ:งเน.นการอนุรักษH รักษา และสร.างสรรคHผลงานในระดับบุคคลและระดับเมือง ที่ขับเคลื่อนจน
ในปs 2560 เชียงใหม:ได.รับการยกย:องให.เป5น UNESCO Creative Cities Network เป5นแห:งแรกของ
ประเทศไทยด.าน Crafts and Folk Art ทั้งนี้ในการทำงานรับใช.สังคม ยังมีความหวังว:าประเทศไทย
จะสามารถเป5นตัวอย:างให.กับประเทศอื่น ๆ ในการทำงานวิชาการรับใช.สังคม ใน “บริบทไทย”ได.
นอกจากนั้นยังนำเสนอเรื่องพัฒนาการของแนวคิดของวิชาการรับใช.สังคมที่เริ่มมาตั้งแต: ปs
2536 โดย ศ. นพ. วิจารณH พานิช รวมถึงถอดแนวคิดเรื่อง มหาวิทยาลัยสร.างองคHความรู.ทุกด.าน โดย
ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล มาแสดงให.เห็นถึงความสัมพันธHของวิธีเคลื่อนงานด.วย

ภาพที่ 4.18 แนวคิดมหาวิทยาลัยสร.างองคHความรู.ทุกด.าน
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายของ วรลัญจกH บุณยสุรัตนH
ในกรณีการวิจัยนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม:มีหน.าที่สนับสนุนแนวคิดของคณาจารยHเพือ่
ช:วยเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ขอให.อาจารยHมีมุมมองเสริมเรื่องวิชาการรับใช.
สังคม เริ่มต.นจากการปรับมุมมองของการทำงานของอาจารยHทั้ง 23 โครงการที่จะมีการเสริมด.วยงาน
วิชาการเพื่อรับใช.สังคมที่ทางทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม:จะเข.าไปช:วยหนุนเสริม ซึ่งเป5นการทำงานเพือ่
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ผสานประโยชนH ต ามแนวทางของสมาคมพัน ธกิ จ สั ม พัน ธH ม หาวิ ท ยาลั ยกั บ สั ง คมม University
Engagement ที่มีแนวทางการดำเนินการผสานประโยชนHใน 4 มิติ ดังนี้

ภาพที่ 4.19 4 ผสานประโยชนH University Engagement
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายของ วรลัญจกH บุณยสุรัตนH
นอกจากนั้นยังแสดงวิธีการทำงานที่ย.อนกลับมามองวิธีการอนุรักษHวิหารพระเจ.าพัน
องคH วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง เพื่อตอบโจทยH 7 ข.อ ซึ่งในเวลาที่ทำงานนั้นไม:มีแนวคิดเรือ่ ง “วิชาการ
รับใช.สังคม” เพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการแต:อย:างใด จึงเป5นทำงานแบบอิสระและไม:มีกรอบ
ความคิดที่ต.องวางแผนเรื่องการขอตำแหน:งทางวิชาการ แต:ด.วยกระบวนการทำงานที่ยึดประโยชนHแก:
ชุมชน จึงสามารถนำมาเข.ากับเกณฑHเรื่องวิชาการรับใช.สังคม จึงได.รับการทาบทามให.เป5น “ตัวอย:าง”
ของผู.ที่ขอตำแหน:งทางวิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม อันเป5นการสร.างกำลังใจให.คณาจารยH
ในการทำงาน 23 โครงการ
ทั้งนี้ได.ยกตัวอย:างของการ “เปลี่ยน” (Change) อันเป5นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของ
การทำงานวิชาการรับใช.สังคม ที่เริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองและชุมชนในการเป5น 1) ผู.ร:วมคิด
ร:วมทำ (Partnership) รวมถึง 2) ประโยชนHของชุมชนและผู.ดำเนินการ(Mutual Benefit) ที่เกี่ยวข.อง
กับการเรียนการสอน 3) ศาสตรHหลากหลายที่นำมาใช. ความรู.และการเรียนรู.ร:วมกัน 4) เกิดผล
กระทบต:อสังคมที่ประเมินได. โดยต.องมีการถอดกระบวนการทำงานออกมา คือ
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ชุมชน

1. โจทยHและปöญหาจากชุมชน
2. ออกแบบแนวคิดในการแก.ปöญหาร:วมกับชุมชน
3. การดำเนินการแก.ปöญหา โดยใช.ศาสตรHวิชาของตนเองผสานภูมิปöญญา

4. การดำเนินการลุล:วงนำไปสู:การตอบโจทยHของชุมชน
ซึ่งวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง ได.เริ่มดำเนินงานตั้งแต:ปลายปs พ.ศ. 2548 โดยมี
เปûาหมายคือ การอนุรักษHอาคาร แต:การทำงานแท.จริงเริ่มจาการเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชนให.มีส:วน
ร:วม มีความภูมิใจ เกิดเป5นการอนุรักษH เกิดความเข.มแข็ง ร:วมกับการบูรณาการใช.องคHความรู.แบบ
ดั้งเดิมของสถาปöตยกรรมล.านนาและภูมิปöญญาชุมชน เป5นต.น
การทำงานทีว่ ัดปงสนุก จังหวัดลำปาง ได.ขยายแบบอย:างของการอนุรักษHโดยชุมชน
ไปยังอีก หลายแห:ง คือ การอนุ รักษHอ ุโ บสถวัดประตูปñา จังหวั ดลำพูน วิหารวั ดลาหมื่ น เมืองฮาย
สิบสองปöนนาและนอกจากนั้นยังมีแนวทางในการอนุรักษHและส:งเสริมงานหัตถศิลปøและหัตถกรรม
ที่ปรากฏในงานพุทธศิลปøที่วัดปงสนุก และขยายสู:การอนุรักษHในอำเภอแม:ทะ จังหวัดลำปาง ต:อมา
งานอนุรักษHพุทธศิลปøเช:นนี้ได.พัฒนาเป5นหลักสูตร Pilot Project of South East Asia ขององคHการ
UNESCO คือ 2010 Museum to Museum Capacity Building ทั้งนี้งานก็ได.มีการขยายต:อโดยมี
สิ่งที่ดำเนินเรื่องเดียวกัน คือ “มรดกภูมิปöญญา” และ “งานพุทธศิลปø” ที่ถือเป5นงาน หัตถกรรมที่ได.
ขยายผลทำงานใน Scale ระดับจังหวัด จนทำให.จังหวัดเชียงใหม: ได.รับการประกาศเป5น “สมาชิก
เครื อ ขY า ยเมื อ งสรJ า งสรรค_ ข ององค_ ก าร UNESCO ในปó 2560 (UNESCO Creative Cities
Network) เกิดการทำงานร:วมกับคณะสงฆH ชุมชนหัตถกรรม ผู.ประกอบการรุ:นใหม: ฯลฯ และขยาย
ผลถูกนำไปใช.เป5น Best Practice ในการประชุม Annual Meeting ของ Creative Cities Network
ในปs 2019 ณ เมือง Fabriano, Italy เป5นต.น
2) ผูJชYวยศาสตราจารย_ ประพัณฐ_ หลวงสุข
โดยผู.ช:วยศาสตราจารยH ประพัณฐH หลวงสุข ได.ส:งผลงานวิชาการเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสร.างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก¿อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย:างยั่งยืน” โดยเริ่มจากโครงการสร.างส.วมร:วมกับชุมชน
ในปs พ.ศ.2556 ที่นำมาสู:การวิเคราะหHคุณภาพน้ำ เพราะห.องส.วมสร.างติดกับที่ดื่มน้ำของโรงเรียน ซึง่
จำเป5นต.อ งหาน้ำสะอาดให.นักเรียนได.ดื่ม โดยได.กล:าวถึงปöญหาและอุปสรรคที่พบตอนจัดเตรียม
ผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน:งคือ
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1) ระยะแรกยั งไม:ส ามารถเขียนงานออกมาได. และไม:ค:อ ยมีรูปภาพใน
ระหว:างการทำงาน เนื่องจากเจ.าตัวเป5นผู.ถ:ายภาพด.วยตนเอง เพราะฉะนั้นการเก็บรูปภาพระหว:าง
การทำงานลงพื้นที่ ถือเป5นเรื่องที่จำเป5นและสำคัญ เมื่อลงพื้นที่ควรเก็บหลักฐานเชิงประจักษH
2) งานบริการวิชาการับใช. สังคม ถ. าไปคิด impact จะไม:มี impact หรือ
impact ต่ ำ แต:จะมี impress หรือความประทับใจ ความอิ่มใจที่สูง จึงอยากให.ทุ กคนเปลี่ยนเป5น
ความสำเร็จเข.ามาสู:ตัวเองด.วยการขอกำหนดตำแหน:งด.วยผลงานบริการวิชาการรับใช.สังคม
3) การรับรองจากต.นสั งกั ดยังมีความติดขัดจากกรรมการในระดับคณะ
เนื่องจากผลงานด.านรับใช.สังคมยังไม:เป5นที่รู.จัก กรรมการในคณะจึงแนะนำให.นำผลงานไปพิจารณา
อีกครั้งก:อน แต:เจ.าตัวก็ประสงคHที่จะส:งผลงานดังกล:าว
4) งานรับใช.สังคมอยู:ที่มุมมอง มุมมองที่ต:างกัน ทำให.ภาพที่เห็นแตกต:าง
กันออกไป
3) ผูJชYวยศาสตราจารย_ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท_
โดยผู.ช:วยศาสตราจารยH ดร.อลิชา ตรีโรจนานนทH ได.ส:งผลงานวิชาการเรื่อง “ผ.าปñา
ขยะสามัคคีรี ไซเคิลแปลงขยะให.เป5นบุญ” โดยได.ประมวลปöญหาและอุปสรรคที่พบตอนจัดเตรียม
ผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน:งคือ
1) การเริ่มเขียนระยะแรกยังไม:สามารถเขียนงานออกมาได. เป5นการเขียน
ไปเรื่อย ๆ และไม:ค:อยมีรูปภาพในระหว:างการทำงาน คล.ายกับของอาจารยHประพัณฐH เพราะระหว:าง
ทำงานจะเป5นผู.ปฏิบัติการ จึงไม:มีภาพการทำงานของตนเอง เมื่อนำมาขอผลงานวิชาการรับใช.สังคม
2) ผลงานที่ทำต.องการแก.ไขปöญหาขยะในพื้นที่ โดยมีเครือข:ายคนไร.บ.าน
เป5นกุญแจสำคัญ ซึ่งทำให.รู.ว:าคนเหล:านี้มีองคHความรู.ในการแยกขยะที่สามารถนำไปขายต:อแล.วได.
มูลค:ามากกว:าคือ การแยกฝา แยกฉลาก ก:อนการขาย ต: อมาได.เชิญให.มาเป5นวิทยากรมีการมอบ
ค:าตอบแทนวิทยากร เกิดเป5นทีมงานที่ใหญ:ขึ้น แล.วรวบรวมรายได.จากการขายมาทอดผ.าปñาให.กับทาง
วัด รวมถึงมีเครือข:ายอื่น ๆ เช:น เขียว สวย หอม ร:วมลงพื้นที่ดูแลต.นไม.เพิม่ เติมเกิดการเสวนา “โยม
พระ ขยะ ชุมชน” มีการเชื่อมโยงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
4) การจัดทำเอกสารครั้งนี้คือ การเรียบเรียงประสบการณHเพื่อถอดบทเรียน
สำหรับตัวเองและเป5นแนวทางสำหรับคนอื่นให.ประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงเป5นการ
นำความรู.เข.ามาขยายผลสนับสนุนเสริมชุมชน
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4) การตอบคำถามจากผูJเขJารYวมการสัมมนาวิชาการ เพื่อสYงเสริมการขอกำหนด
ตำแหนYงทางวิชาการดJวยผลงานวิชาการรับใชJสังคม
ในกระบวนการทำงานจะสร.างการมีส:วนร:วมและตอบข.อปöญหาของคณาจารยHเพื่อ
สร.างแรงจูงใจในการขอตำแหน:งทางวิชาการ เพราะเป5นประเด็นเฉพาะที่แตกต:างกัน โดยมีการนำ
Slide ประกอบ เช:น
1. รางวัลระดับชาติสามารถนำมาขอตำแหน:งทางวิชาการได.หรือไม:
คำตอบ รางวั ลดั งกล:าวต. องมี Impact ซึ่งสามารถนำมาเรียบเรียงเขียนแล.วตอบ
เนื้อหา 7 ข. อของงานวิชาการรับใช.สั งคมได.ครบ ถื อว:ามีโอกาสที่จะสามารถนำมาขอตำแหน:งทาง
วิชาการได.
2. ผลงานที่ขอจะย.อนกลับไปนานแค:ไหน ที่จะใช.ประกอบการขอตำแหน:ง
คำตอบ ผลงานขึ้นอยู:กับความยั่งยืน ถ.ายังอยู:ก็สามารถเอามาเขียน 7 ข.อได. กรณีใน
1 พื้นที่ ให.คิดว:ามีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สามารถเขียนความเชี่ยวชาญหลายอย:างได. สามารถเขียน
ให.ครบ 7 ข.อได.
3. โครงการแบบใดถือว:าเป5นโครงการรับใช.สังคม
คำตอบ งานวิจัยเชิงพื้นที่ งานวิจัยรับใช.สังคม งานวิจัยที่ใช.ศาสตรHด.านสังคมไปสร.าง
ความเปลี่ยนแปลงในท.องถิ่น สามารถนำมาขอตำแหน:งวิชาการได.
4. การใช.งานรับใช.สังคมนำมาขอตำแหน:งทางวิชาการมีการประเมินเหมือนงานวิจยั
ปกติหรือไม:
คำตอบ ลักษณะคุณภาพผลงานวิชาการรับใช.สังคมมี 3 ลักษณะคือ
ระดั บ ดี ซึ่ง ผศ. กับ รศ. บางส:ว นก็ ยอมรับ ในระดับดีได. โดยมีก ารรวบรวมข.อ มูล และ
สารสนเทศที่ชัดเจนทั้ง 7 ข.อ ครบถ.วน และเน.นว:าใช.ข.อ 4 มาช:วยแก.ไขปöญหาอย:างไร ต.องมีหลักฐาน
เชิงประจักษHสะท.อน ภาครัฐ ภาคเอกชน อย:างไร ระดับดีมาก ใช.เป5นตัวอย:างในการแก.ไขปöญหา ทำ
ให.เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับจังหวัดหรือประเทศ
ระดับดีมาก เป5นงานที่ส:งผลให.เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับหจังหวัดหรือประเทศ
ระดับดีเดYน ส:งผลกระทบต:อสังคมอย:างกว.างขวาง และได.รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้สามารถแสดงเป5นภาพประกอบดังนี้
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ภาพที่ 4.20 แนวทางการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช.สังคม
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ. ดร. อาวรณH โอภาสพัฒนกิจ
5. มีความจำเป5นต.อ งตีพ ิม พH Journal/International Journal ก: อ นหรือ ไม: และ
การเผยแพร:ผลงาน สามารถเผยแพร:ช:องทางไหนได.อีก
คำตอบ ให.มีการเผยแพร:ในพื้นที่ เช:น ชุมชนที่มีการเปfดให.เยี่ยมชมพื้นที่ การ live
สด การทำคลิปลง YouTube ซึ่งก็ถือว:าเป5นการเผยแพร:รูปแบบหนึ่ง รวมทั้งจะต.องมีการบันทึกเป5น
เอกสารหรือลายลักษณHอักษรที่สามารถอ.างอิงได. เป5นต.น
6. ขอให.ยกตัวอย:างผลงานวิชาการรับใช.สังคมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรHธุรกิจหรือการ
ดำเนินการว:าควรทำอะไร ทำอย:างไร และงาน Commission research จัดเป5นผลงานรับใช.สังคมใน
แง:ไหน
คำตอบ ต.องทบทวนว:าคอมพิวเตอรHธุรกิจมีอะไรท.าทาย สามารถเป5นประโยชนHกับ
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู.และสร.างการพัฒนาชีวิตจากฐานองคHความรู.นั้นได.หรือไม: อย:างไร หนุน
เสริมการแก.ปöญหาในสังคมหรือสร.างโอกาสใดหรือไม: ในการนี้วิทยากรแนะนำจุดเริ่มต.นวิธีคิดโดยให.
ระบุปöญหาอันเป5นโจทยH แล.วจึงเชื่อมโยงกับองคHความรู.ของนักวิชาการ กรณีนี้คือ“คอมพิวเตอรHธุรกิจ”
ว:าจะสามารถใช.เป5นเครื่องช:วยให.ชุมชน หรือกลุ:มผู.ประสบปöญหาข.ามผ:านความท.าทายเหล:านั้นได.
อย:างไรบ.าง ยกตัวอย:าง เช:น หากชุมชนหนึ่งประสบปöญหาทางเศรษฐกิจครัวเรือนในภาวะการระบาด
ของ COVID 19 และจำเป5นต.องดูแลลูกที่ยังเล็กอยู:ที่บ.าน บางกรณีอาจเป5นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การ
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เสริมความรู.ทักษะทางคอมพิวเตอรHอาจเป5นการสร.างโอกาสใหม:ของการทำงานที่บ.าน เช:น การรับจ.าง
คียHข.อมูล ถอดเทปหรืองานอื่น ๆ เกิดการสร.างอาชีพ มีรายได.เกิดขึ้น สาระสำคัญคือ ชุมชนได.รับการ
แก.ปöญหา นักวิชาการได.ใช.ความรู.ไปปฏิบัติและขยายองคHความรู.นั้น จากนั้นมีการประมวลทั้งความรู.
และผลการใช.ความรู.ในรูปแบบผลงานวิชาการรับใช.สังคมเพื่อเป5นแนวทางให.นักวิชาการท:านอื่นได.
ศึกษาสะท.อนองคHความรู.ในศาสตรHของตนเอง จึงไม:มีคำตอบสำเร็จรูปว:าองคHความรู.ใดควรดำเนินงาน
วิชาการรับใช.สังคมอย:างไร

ภาพที่ 4.21 โปสเตอรHประชาสัมพันธHการสัมมนาวิชาการเพื่อส:งเสริมการขอกำหนดตำแหน:งทาง
วิชาการด.วยผลงานวิชาการรับใช.สังคม ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธH 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ภายใต.โครงการ “การเสริมพลังเครือข:ายวิชาการเพื่อท.องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที”่
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4.1.4 ผลการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสาร
ผลงานวิชาการรับใชJสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหนYงทางวิชาการดJวยการเปÄนพี่เลี้ยงทางวิชาการ
(Coaching & Mentoring)
ในกระบวนการทำงาน เริ่มต.นจากการรับฟöงการทำงานของโครงการลดความเหลื่อมล้ำทั้ง23
โครงการ โดยทีม CMU SE ที่เป5นพี่เลี้ยงจะร:วมกันวิเคราะหH GAP / Framework / Outcome
Mapping / Outcome Chain / PARTNER Analysis ซึ่งเป5นการหนุนเสริมที่ช:วยให.เกิดกระบวนการ
ทำงานต:อได. โดยโครงการแต:ละโครงการซึ่งเป5นงานที่โดดเด:นอยู:แล.ว ทีมพี่เลี้ยงจะหนุนเสริมเชื่อมโยง
กระบวนการ แนวทาง และวิธีการเชื่อมการทำงานระหว:างหน:วยงานของอาจารยHแต:ละโครงการกับ
การเชื่อมการทำงานร:วมกับหน:วยงานอื่น ๆ โดยดูเปûาประสงคHหลักของโครงการว:าต.องการทำเรื่องใด
ประกอบกับความโดดเด:นของคณะทำงานและบริบทของพื้นที่ทำงาน ดังตัวอย:าง
1) ชYวงการสัมภาษณ_ เตรียมเอกสาร 7 ขJอ วิชาการรับใชJสังคม (ภาคเหนือ) จำนวน 7
โครงการ
เป5นการประชุมในรูปแบบ online การจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสารผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ (ภาคเหนือ) เมื่อวันจันทรHที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 –
12.00 น. ผ:าน Application ZOOM ผู.วิจัยได.สรุปประเด็นการเป5นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Coaching &
Mentoring) โดยได.ให.ข.อเสนอแนะ สามารถสรุปได.ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุ_พื้นที่สูงบJานปางขอน
ตำบลหJวยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกรณีการสYงเสริมการ
แปรรูปผลไมJเมืองหนาวและการทYองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.เสถียร ฉันทะ ได.กล:าวถึงบริบททางพื้นที่ของปางขอนว:าเป5นพื้นที่สูงกว:า
ระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,200 เมตร เป5นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียง รวมถึงมีผลผลิตอื่น ๆ ตาม
ฤดูกาล และผลไม.เมืองหนาว โจทยHที่พัฒนาร:วมกับชุมชนคือ การสานต:อความต.องการของชุมชนที่
อยากจะเพิ่มมูลค:าของผลไม.เมืองหนาว และต.องการจะพัฒนาพื้นที่ ที่เป5นแหล:งท:องเที่ยว แต:
ชุมชนไม:ได.ประโยชนHอะไรจากการท:องเที่ยว แต:กลับเผชิญกับปöญหา สิ่งแวดล.อม และปöญหาสังคม
ด.านอื่น ๆ จากการท:องเที่ยว และไม:มีส:วนในการจัดการ จึงอยากร:วมจัดการเพื่อสร.าง สิ่งแวดล.อม
ในพื้นที่ให.ดีขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค,ของการทำโครงการคือ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนชาติพันธุ,พื้นที่สูง
บFานปางขอน ตำบลหFวยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดFวยการ
สNงเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลไมFเมืองหนาวและการทNองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
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ภาพที่ 4.22 ตัวอย:างการตั้งประเด็นของทีม CMU SE ต:อโครงการที่ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนชาติพันธุHพื้นที่สูงบ.านปางขอน ตำบลห.วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจกรณีการส:งเสริมการแปรรูปผลไม.เมืองหนาวและการท:องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
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2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 เรื่องการแปรรูปผลไม.เมืองหนาว เดิมในพื้นที่ไม:มีการแปรรูป ผลผลิตที่
มีในพื้นที่คือ บ≤วย เชอรHรี่ ซึ่งถูกละเลยจากคนในชุมชน เนื่องจากเมล็ดกาแฟให.ผลผลิตและสร.างรายได.
ได.ดีกว:า ทำให.ต.องทิ้งผลผลิตคือ บ≤วย และเชอรHรี่ กว:า 50 ตันต:อปs คนในชุมชนจึงเกิดแนวคิดอยากจะ
แปรรูปผลไม.เมืองหนาว และโครงการเข.าไปหนุนเสริม
2.2 เรื่องการท:องเที่ยว เกิดการระดมสมองกันของคนในพื้นที่ว:าอยากให.
เชื ่ อมโยงการทำงานกั บหน: วยงานใดบ. าง เกิ ดเป5 นคณะกรรมการด. านกระบวนการทำงาน และ
คณะกรรมการด.านการจัดการผลประโยชนH ซึ่งในกระบวนการทำงานชาวบ.านได.สะท.อนปöญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน แล.ว ทีมทำงาน ช:วยให.เกิดกระบวนการจัดการที่สามารถนำไปใช.ได.จริง คือ มีการจัด
พื้นที่ให.นักท:องเที่ยวที่เข.ามาเพื่อลงทะเบียนเข.ารับบริการ การจัดการระบบการรับส:งนักท:องเที่ยวที่
ต.องการขึ้นไปพักค.างคืนที่จุดกางเต≤นทHของพื้นที่โครงการหลวงฯ หรือการนั่งรถชมรอบหมู:บ.าน โดย
ชุมชนจะเป5นคนกำหนดราคา จัดการระบบการเดินทางในชุมชนร:วมกับหน:วยงานที่เกี่ยวข.อง เช:น
เจ.าหน.าที่ของโครงการหลวงฯ เจ.าหน.าที่ปñาไม. ตำรวจในพื้นที่ เพื่อให.เกิดระบบการจัดการด.านการ
เดินทาง ด.านที่พัก ห.องน้ำ ด.านสิ่งแวดล.อม ความปลอดภัย การจราจร ซึ่งหากจัดการให.เป5นระบบได.
ก็จะลดปöญหาที่ชุมชนเจอ และการจัดการผลประโยชนHคืนสู:ชุมชน และในหน:วยงานที่เกี่ยวข.อง เกิด
เป5นรายได.ทั้งชุมชน รวมถึงมีการเชื่อมเรื่องการท:องเที่ยวกับแผนยุทธศาสตรHของจังหวัดเชียงรายด.วย
ต.นทุนเดิมของชุมชนมีแผนที่ท:องเที่ยว เส.นทางท:องเที่ยวอยู:แล.ว แต:จะทำอย:างไรให.เกิดการนำมาใช.
จริง และการหาเครือข:ายเพื่อร:วมกันทำงาน พัฒนากระบวนการทำงานสู:รูปแบบของการนำไปใช.จริง
ซึ่งจะต.องวิเคราะหH ว:าจากกระบวนการทำงานที่ผ:านมานั้น ได.ผลผลิตเป5นอย:างไร การจัดการชุมชน
เป5นอย:างไร เพื่อต:อยอดสู:การตลาดออนไลนH การบริหารการจัดการท:องเที่ยวที่สมบูรณHยิ่งขึ้น
3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 ควรชัดเจนในเรื่องของบทบาทของหัวหน.าโครงการว:าจะนำความรู.
ความสามารถของตน หรือศาสตรHใดที่ชัดเจนที่จะนำไปใช.กับชุมชนเพื่อแก.ไขปöญหาหรือเป5นหลักใน
การดำเนินการ
3.2 ควรเขียนกระบวนการดำเนินงานจากการนำองคHความรู.ที่แต:ละท:านใน
ทีม ได.นำไปใช.ในการจัดการว:าก:อให.เกิดการเปลี่ยนแปลงอย:างไรในเชิงประจักษH เช:น เรื่ององคHความรู.
ในการจัดการพื้นที่ แต:ในขณะเดียวกันก็ควรพึงระวังว:าอาจจะจำกัดความคิดโดยไม:รู.ตัว เช:น ผลเชอรHรี่
อาจจะไม:จำเป5นต.องยึดติดเฉพาะการแปรรูปจากสดเป5นแห.ง แต:สามารถสร.างคุณค:าหรือมูลค:าเพิ่มได.
โดยนำไปเป5นผลิตภัณฑHชนิดอื่น ๆ เช:น วาฟเฟfลเชอรHรี่ ไซรัปเชอรHรี่ที่ทำกันเองในชุมชน ที่เป5นที่
ต.องการของตลาด หรือที่ตลาดไม:เคยมีมาก:อน เพื่อเปfดตลาดใหม:
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3.3 ควรมีการนำเสนอเสียงของชุมชนที่มีต:อตัวนักวิชาการและการแก.ไข
ปöญหาของโครงการฯ จากคนในพื้นที่ด.วย เพื่อจะได.เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เห็นผลผลิตเชิงประจักษH
โครงการที่ 2 โครงการการสรJางชุมชนเขJมแข็งดJวยการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
รYวมกับการเพิ่มมูลคYาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อลดปÅญหาความเหลื่อมล้ำในมิติดJานเศรษฐกิจ ณ
ชุมชนบJานพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแมYริม จังหวัดเชียงใหมY
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.อัตถH อัจฉริยมนตรี หัวหน.าโครงการ กล:าวถึงบริบทพื้นที่ชุมชนบ.านพระ
บาทสี่รอย ซึ่งส:วนที่สำคัญคือ เป5นพื้นที่ต.นน้ำที่จะไหลลงไปพื้นที่เมืองก≤ะ ซึ่งจำเป5นต.องอนุรักษHพื้นที่
ต.นน้ำไว. โดยการจัดการร:วมกันของพื้นที่ใกล.เคียง และในพื้นที่มีผลผลิตไม.ผลเมืองหนาว คือ ชาเหมี้
ยง บ≤วย พลัม และพลับ ซึ่งวัตถุประสงคHของโครงการคือพัฒนากระบวนการลดความเหลื่อมล้ำในมิติ
ดFานเศรษฐกิจแบบมีสNวนรNวม จากบริบทฐานทรัพยากรการเกษตร และความตFองการของชุมชนบFาน
พระบาทสี่รอย และสรFางความเขFมแข็งและพึ่งพาตนเอง “ลดรายจNาย เพิ่มรายไดF”
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
ให.ตั้งโจทยHจากพื้นที่คือ ทำอย:างไรให.เด็ก เยาวชน ที่ออกไปเรียนหรือ
ทำงานต:างถิ่น อยากกลับมาพัฒนาพื้นที่ตนเอง และถ.ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชุมชน จะพร.อม
รับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย:างไร จากต.นทุนเดิมของพื้นที่ จึงเกิดเป5นกระบวนการทำงานที่ทีม ได.เข.า
ไปหนุนเสริมคือ
2.1 เกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งหากต.องการพึ่งพาตนเองจะต.อง
“ลดรายจ:าย เพิ่มรายได.” คนในชุมชนจึงเลือกนำบ≤วยไปพัฒนาเป5นไซรัปบ≤วย ซึ่งทำผลิตผลต.นแบบ
มาแล.ว อยู:ขั้นตอนของการนำไปใช. ซึ่งเป5นกระบวนการเพิ่มรายได. ส:วนกระบวนการลดรายจ:ายคือใช.
เศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช.นำมาทำเป5นปุ¡ย โดย อ.ดร.พันธHลพ สินธุยา นำระบบเติมอากาศใน
กองปุ¡ยด.วยการใช.โซลาเซลลHเข.าไปใช.
2.2 การทำฟารHมต.นแบบ ทางการเกษตรที่เป5นมิตรต:อสิ่งแวดล.อม
2.3 ฟπ∫นฟูและสร.างความตระหนักในเรื่องของบัญญัติหมู:บ.านซึ่ง
เดิมมีอยู: แต:ว:าจะทราบกันในเฉพาะกลุ:ม คนรุ:นหลังจะไม:ทราบมากนัก ซึ่งจากช:วงโควิด มีเยาวชน
กลับมาในหมู:บ.านประมาณ 20% สามารถนำไปต:อยอด เพื่อให.เกิดประโยชนHได.
2.4 ใช.ศาสตรHด.านการนำภาพถ:ายดาวเทียมความละเอียดสูงมา
ช:วยในการจัดการพื้นที่ โดยสื่อให.ชุมชนได.เห็นว:า 5 ปsที่ทำงานมา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ไม:มีการลุกล้ำพื้นที่ปñา ใช.ภูมิสารสนเทศ การสร.างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
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3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 ควรเชื่อมโยงเรื่องของการท:องเที่ยว การเชื่อมโยงมิติของคน
ในชุมชนกับคนข.างนอก

3.2 การประยุกตHใช.ข.อมูลที่มีอยู: มาผนวกกับกระบวนการเก็บ
ฐานข.อมูลด.วยเครื่องมือสมัยใหม: ชี้ให.เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษHที่เกิดขึ้น เช:น ข.อมูลที่ได.มา
จากเครื่องมือสมัยใหม: ภาพถ:ายจากโดรน ภาพถ:ายทางอากาศ ข.อมูลผลผลิตของชุมชนว:าแต:ละ
ผลผลิตมีจำนวนเท:าไหร: ทำเป5นฐานข.อมูลที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในชุมชน ซึ่งจะเป5นต.นแบบที่
เกิดเป5นโภคผลให.คนรุ:นหลังได.เรียนรู. สร.างความตระหนัก ส:งต:อคุณค:าบนฐานความเป5นมาเพื่อส:งต:อ
ความเป5นไป หนุนเสริมความยั่งยืนในชุมชน
โครงการที่ 3 โครงการการสรJางความเสมอภาคทางการศึกษาจากหลักสูตรโดยใชJ
ทรัพยากรในชุมชนเปÄนฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษH และอาจารยHจันทรา แซ:ลิ่ว เล:าถึงบริบทชุมชนว:าเป5นพื้นที่
ต.นน้ำของโปñงแยง ในชุมชนมีการทำการเกษตรคือ ปลูกหอม แต:คนในชุมชนไม:ได.เป5นเจ.าของที่ดิน
เนื่องจากรับจ.างจากนายทุน สภาพพื้นที่ของชุมชนคือ มีคุณภาพดินที่ดีมาก แต:ชาวบ.านทำการเกษตร
แบบไม:พักหน.าดิน ไม:ใช.ปุ¡ยอินทรียH และไม:มีการจัดการเรื่องของการให.น้ำ ประกอบกับมีการตัดไม.
(สำหรับประกอบพิธีกรรมการเผาศพ) ทำให.พื้นที่โล:ง สิ่งเหล:านี้ทำให.พื้นที่เสียหายอย:างมาก
ซึ่งวัตถุประสงคHของโครงการคือ พัฒนากระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากการประเมิน
ปöญหาและความต.องการบนฐานทรัพยากรชุมชนบ.านกองแหะแบบมีส:วนร:วม และพัฒนาหลักสูตร
“ชุมชนฐานทรัพยากรบ.านกองแหะ” ที่ใช.ชุมชนเป5นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให.เด็ก
และเยาวชนสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับท.องถิ่น
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 จากปöญหาเรื่องสภาพที่ดินเพาะปลูกที่เสื่อมโทรม ทีมทำงานลงไปใน
พื้นที่เพื่อหาห:วงโซ:ความเหลื่อมล้ำ ด.วยกระบวนการวิเคราะหHพื้นที่ วิเคราะหHบริบทของชุมชน การนำ
คนในชุมชนทุกวัย เข.ามามีส:วนร:วมผ:านการจัดเวทีระดมสมอง เกิดโมเดลการจัดการเรียนรู. ดิน น้ำ ปñา
คือ
- สภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใช.สารเคมีและไม:พักหน.าดินก็ปรับ
วิธีการทำการเกษตร
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- การจัดการต.นน้ำ เปลี่ยนวิธีคิดในการใช.น้ำ ด.วยการจัดการตั้งแต:
ต.นน้ำ โดยการจัดการขยะจากครัวเรือนที่จะลงต.นน้ำไปสู:คนปลายน้ำ ทำให.คนปลายน้ำได.ใช.น้ำที่
สะอาด
- สภาพปñา ที่เผชิญกับปöญหาไฟปñา คือ ตั้งศูนยHการเรียนรู.เรื่องไฟ
ปñาในโรงเรียน ได.นักเรียนแกนนำโดยการศึกษาเรียนรู.จากพื้นที่จริง และการจัดการปöญหาเผาปñาโดย
นำเรื่องพิธีกรรมความเชื่อมาใช. เพื่อให.หยุดเผา
- เกิดเป5น KUSA MODEL (Knowledge/Understanding/Skill/
Attitude) ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งจากคนภายในชุมชน ภายนอกชุมชน หน:วยงานทางภาครัฐ
ที่เข.ามาร:วมเวที และร:วมดำเนินงาน โดยคนในชุมชนประมาณร.อยละ 90 มีส:วนร:วมและเกิดการคิด
ต:อยอด
2.2 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท.องถิ่น ในสถานศึกษาที่อยู:ในชุมชน
ซึ่งโรงเรียนที่อยู:ในชุมชนนั้นมีคุณครูไม:ครบตามกลุ:มสาระ จึงเกิดแนวคิดในเรื่องของการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการพัฒนาครู ประกอบกับความต.องการของคนในชุมชนก็ไม:อยาก
ทำงานในหมู:บ.านเนื่องจากรายได.ไม:ตอบโจทยHความต.องการ ทีมทำงานจึงได.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ท.องถิ่น บูรณาการหลักสูตรร:วมกับคุณครูเพื่อส:งเสริมการศึกษาให.เด็กและเยาวชน ซึ่งหลักสูตร
ท.องถิ่นฯ นี้ จะขับเคลื่อนทั้งการศึกษาแบบนอกระบบคือ ขับเคลื่อนโดยชุมชนจากทุนทางสังคมและ
ภูมิปöญญาท.องถิ่นที่มีอยู: และตอบโจทยHการบูรณาการให.เกิดหลักสูตรท.องถิ่นในส:วนของสถานศึกษา
ที่สร.างการมีส:วนร:วมระหว:างสถานศึกษาและชุมชน โดยหากพัฒนาให.เป5นสากลได. จะทำให.เด็กได.
กลับมาเรียนในชุมชนแทนที่จะออกไปเรียนนอกชุมชน และท.ายสุดจะช:วยพัฒนาชุมชนอย:างยั่งยืนได.
2.3 หนุนเสริมการเชื่อมโยงการทำงานระหว:างชุมชนกับหน:วยงานต:าง ๆ
และชุมชนเองก็สร.างองคHความรู.+นวัตกรรม เกิดนวัตกรในชุมชน
3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 กำหนดเป5นอัตลักษณHของโรงเรียน โดยการนำความหลากหลายที่
เกิดขึ้นในชุมชน ดึงศักยภาพของคนในชุมชนออกมา แล.วพัฒนาขึ้นตามบริบท กำหนดเป5นอัตลักษณH
ของโรงเรียน ซึ่งจะช:วยในการสะท.อนคุณค:ามากกว:าการลดความเหลื่อมล้ำ คือ เด็กที่จบจากโรงเรียน
นี้ ได.ผ:านกระบวนการคิดเรื่องอัตลักษณHแบบนี้ จึงทำให.เกิดคุณค:าในตัวตนอย:างไร? ซึ่งเป5นสิ่งที่
น:าสนใจ
3.2 การใช.เครื่องมือเทคโนโลยี เช:น ใช.โดรนบินดูพื้นที่ปñา พื้นที่ต.นน้ำปลายน้ำ ทำแผนภาพให.เด็ก ๆ เห็น เพื่อให.เกิดการเชื่อมโยงให.เห็นพื้นที่ปñา กับเรื่องไฟปñา ซึ่งอาจจะ
มาช:วยเรื่องลดการเผาแทนการใช.ความเชื่อทางพิธีกรรม ภาพเชื่อมโยงระหว:างพื้นที่ต.นน้ำกับคนที่ใช.
น้ำ ว:าสัมพันธHกันอย:างไร เด็ก ๆ ควรจะได.รู.ภูมิหลังของพื้นที่ และสิ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต:อชุมชน
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คนพื้นที่อื่น สภาพสังคม ซึ่งจะเป5นผลที่เกิดจากการกระทำปöจจุบัน เพราะเด็กกลุ:มนี้จะเป5นฐานสำคัญ
ในการดูแลพื้นที่ในอนาคต
3.3 ควรมองเรื่องของการใช.ศาสตรH-องคHความรู.ของทีมทำงาน ความรู.
ความสามารถของตนเองที่นำเข.าไปในโครงการ (ตามโจทยHข.อ 4) ว:าจะกำหนดบทบาทของตนเองใน
ด.านใด
3.4 การขอตำแหน:ง ของอาจารยHทั้งสองค:อนข.างมีหลักที่ชัดเจน โดย ผศ.
ดร.ชไมมน ศรีสุรักษH เด:นเรื่องของการบูรณาการศาสตรHปฐมวัย กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การพัฒนาทักษะสมองส:วนหน.า เชิงจิตวิทยา ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงได.ใน
เรื่องของ Executive Functions : EF กับกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรท.องถิ่นและการเรียนการสอนใน
ศตวรรษ ที่ 21 โดยเน.นวิธีคิดเชิงสร.างสรรคH เพื่อต:อยอดการขอตำแหน:ง ในส:วนของ อาจารยHจันทรา
แซ:ลิ่ว เด:นด.านการบูรณาการศาสตรHการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรท.องถิ่น จึงทำให.เกิดเป5น
จัดการเรียนรู.โดยชุมชนโดยใช.ความหลากหลายของทรัพยากรในชุมชน ซึ่งสามารถนำไปขอตำแหน:ง
ได.เช:นกัน
โครงการที ่ 4 การจั ด ทำฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใชJประโยชน_โดยชุมชน หมูYบJานแมYอูคอหลวง อ.ขุนยวม จ.แมYฮYองสอน
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
อาจารยH ดร.ทัตพร คุณประดิษฐH ได.เล:าถึงบริบททางพื้นที่ของหมู:บ.านแม:อูคอหลวง
ว:าเป5นพื้นที่เกษตรกรรม อยู:สูงกว:าระดับน้ำทะเลประมาณ 900 – 1,000 เมตร มีความสมบูรณHทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต:ไม:ใช:พื้นที่ที่เป5นเขตท:องเที่ยวที่เป5นทุ:งดอกบัว
ตอง และคนในชุมชนมีแนวคิดในการอนุรักษH มีความเชื่อ ภูมิปöญญาท.องถิ่นที่เข.มแข็ง แต:เมื่อการ
พัฒนาด.านต:าง ๆ เข.ามาสู:ในชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให.เกิดผล
กระทบต:อสิ่งแวดล.อมและทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน นำมาสู:ปöญหาต:าง ๆ เช:น ปöญหาความ
เหลื่อมล้ำในการเข.าถึงทรัพยากร ปöญหาการขาดโอกาสในการใช.ประโยชนHจากทรัพยากรของคนใน
ชุมชน ปöญหาความขัดแย.งในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร ทรัพยากรที่กระจายไม:ทั่วถึงในพื้นที่
ปöญหาการขาดความเชื่อมั่น/การสื่อสารระหว:างหน:วยงานราชการกับชุมชน คนในชุมชนมองว:า
หน:วยงานราชการไม:สนับสนุนให.คนในพื้นที่เข.าไปใช.ทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้น โครงการนี้จึงมี
วัตถุประสงคH เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข.าถึงทรัพยากรของคนในชุมชนด.วยวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรที่ให.คนในชุมชนได.มีส:วนร:วม
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ภาพที่ 4.23 การนำเสนอโครงการที่ 4 การจัดทำฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการใช.ประโยชนHโดยชุมชน หมู:บ.านแม:อูคอหลวง อ.ขุนยวม จ.แม:ฮ:องสอน
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมงานวิจัยจะดำเนินงานในพื้นที่ตามศาสตรHที่แต:ละท:านเชี่ยวชาญ เช:น
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐH มีความเชี่ยวชาญด.านระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล.อม/อ.ดร.รุ:งนภา ทา
กัน มีความเชี่ยวชาญด.านชีววิทยา การใช.ประโยชนHจากสัตวH/อ.อติณัฐ จรดล มีความเชี่ยวชาญด.าน
การใช.ประโยชนHจากปñา
2.2 จากการลงพื้นที่ของทีมวิจัยจำนวน 3 ครั้ง พบว:า ชุมชนหมู:บ.านแม:อู
คอหลวงประกอบไปด.วย 4 เส.นทาง/พื้นที่ที่น:าสนใจและควรค:าแก:การอนุรักษH ดังนี้
1) เส.นทางแม:น้ำอูคอ มีการสำรวจแล.ว
2) เส.นทางพระธาตุ (เส.นทางธรรม): เป5นพื้นที่ที่คนในชุมชนเคารพ
และศรัทธามาก โดยจะมีการเดินเท.าขึ้นไปสักการะพระธาตุปsละ 1 ครั้ง และจะไม:มีการเข.าไปใช.พื้นที่
ในทางเสื่อมเสีย เช:น การตัดไม.
3) พื้นที่ปñานกเงือก: เป5นเขตปñาอนุรักษH โดยนกเงือกถือเป5นตัวชี้วัด
ความอุดมสมบูรณHของระบบนิเวศ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ยังไม:เคยพบเห็นนกเงือกตามคำบอกเล:า
ยังต.องศึกษากันต:อไป
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4) เส.นทางสมุนไพร: เป5นเส.นทางที่คนในชุมชนอนุรักษHไว.เพื่อใช.
ประโยชนH (พบว:ามีความเหลื่อมล้ำในการใช.ประโยชนH)
2.3 แผนขั้นต:อไปของทีมวิจัยคือการเข.าไปช:วยชุมชนจัดระบบ ลดความ
เหลื่อมล้ำระหว:างชุมชนกับหน:วยงานภายนอก ซึ่งถือเป5นความท.าทายของทีมวิจัย เนื่องจากปöญหาที่
พบในพื้นที่คือการจัดการที่ไม:เหมาะสม การไม:เข.าใจในการสื่อสารกันโดยเฉพาะเรื่องของการเข.าใช.
ทรัพยากรในพื้นที่ต:าง ๆ และทางหน:วยงานด.านปñาไม.ค:อนข.างเข.มงวดในเรื่องของการจัดการในพื้นที่
ทีมมองว:าเป5นเรื่องของการเชื่อมการทำงานเพื่อให.เกิดการสื่อสารที่ตรงกัน
3. ขJอเสนอแนะจากทีมพี่เลี้ยง
3.1 หากจะขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการโดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.
สังคม อาจารยHควรเลือก 1 ใน 4 เส.นทางที่น:าสนใจของชุมชนหมู:บ.านแม:อูคอหลวงแล.วทำให.เห็นผล
เชิงประจักษH เช:น เส.นทางพระธาตุ อาจจะสามารถนำมาต:อยอดเป5นเส.นทางการท:องเที่ยวได.แต:ต.อง
ไม:รบกวนวิถีชีวิตของคนในชุมชน เส.นทางท:องเที่ยวที่สามารถไปได.ปsละครั้งเพื่อขึ้นไปเคารพพระธาตุ
3.2 ควร Visualize ข.อมูลของหมู:บ.านแม:อูคอหลวงให.คนภายนอกได.เห็น
เช:น ชุมชนนี้ไม:มีปöญหาเรื่องไฟปñา ลองถอดบทเรียนของชุมชนว:ามีการจัดการอย:างไรจึงทำให.ไม:มี
ปöญหาไฟปñา อีกทั้งยังมีนกเงือกที่สะท.อนถึงความอุดมสมบูรณHของปñา และเป5นตัวชี้วัดความสมบูรณH
ของระบบนิเวศ
3.3 การขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการโดยใช.ผลงานวิชาการรับใช.สังคม
จำเป5นต.องใช.ศาสตรHของตนให.เกิด Outcome, Impact และชุมชนต.องร:วมมือด.วย
3.4 จับเรื่องคุณค:าทางความคิดของคนในชุมชน แนวคิดที่อยากจะอนุรักษH
มิติทางความเชื่อ และมิติทางธรรมชาติสามารถเชื่อมโยงกันได. แนวคิดเรื่องความสมดุลในชุมชนคือ
ส:วนหนึ่งก็อยากมีการสร.างถนน แต:อีกส:วนหนึ่งก็อยากให.คงสภาพเดิมไว.
3.5 ต.นทุนในพื้นที่คือ คน และแนวคิดในการอนุรักษHในพื้นที่ แต:การทำงาน
ในพื้นที่นี้ปsแรกอาจจะยังไม:เห็นผลงานที่ชัดเจน แต:ไม:อยากให.ทิ้งพื้นที่นี้ มองเห็นว:าหากทำงานต:อจะ
ได.ผลงานเชิงประจักษH สามารถต:อยอดได.หลายผลงานที่สามารถนำไปขอตำแหน:งฯ ได.
โครงการที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการใชJประโยชน_ใน
พื้นที่รYวมกันโดยขุมชน ความสัมพันธ_ของประชาชน ปศุสัตว_ปลYอยเลี้ยงและชJางปúา ในเขตพื้นที่
ดอยผาเมือง อำเภอแมYทา จังหวัดลำพูน
1. หัวหน.าโครงการเล:าความต.องการของชุมชน
อาจารยH ดร.อัครสิทธิ์ บุญส:งแท. หัวหน.าโครงการ เล:าบริบทพื้นที่ชุมชนดอยผาเมือง
ว:าประกอบด.วย หมู:บ.าน กลุ:มเกษตรกร กลุ:มปศุสัตวH ซึ่งมีวิถีปศุสัตวHแบบดั้งเดิมคือการซื้อวัวมาเลี้ยง
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ปล:อยในปñา กล:าวคือ เมื่อถึงฤดูฝนจะเริ่มปล:อยวัวเข.าสู:ปñา และเมื่อถึงฤดูแล.งก็จะไปต.อนวัวกลับมา
เพื่อขาย เมื่อแต:ละครัวเรือนเริ่มทำปศุสัตวHแบบปล:อยมากขึ้น ทำให.ทรัพยากรปñามีไม:เพียงพอกับ
จำนวนวัวที่เพิ่มขึ้น ก:อให.เกิดปöญหาต:าง ๆ ดังนี้
• ปöญหาความขัดแย.งกันระหว:างหมู:บ.านเรื่องการใช.ประโยชนHร:วมกันด.าน
ทรัพยากร
• ปöญหาที่กระทบกับแหล:งน้ำ วัวที่ปล:อยเข.าไปรบกวนแหล:งต.นน้ำของ
ชุมชน รวมทั้งเข.าไปในพื้นที่ปñาอนุรักษH
• ปöญหาที่กระทบกับแหล:งอาหาร ทำให.วัวที่เลี้ยงปล:อยมีน้ำหนักน.อย ขาย
ไม:ได.ราคา ต.องซื้อฟางให.วัวกิน ส:งผลทำให.ต.นทุนในการเลี้ยงสูงขึ้น
• มีนายทุนเข.ามา จ.างชาวบ.านเพื่อเลี้ยงวัว ซึ่งรบกวนกลุ:มคนเลี้ยงเดิม
• เกิดโรคระบาดในวัว เช:น โรคผิวหนัง
ทั้งนี้ แนวทางจัดการปöญหาเหล:านี้คือ การสร.างความเข.าใจในชุมชน ปรับเปลี่ยน
วิธีการเลี้ยง/ปศุสัตวH ลดระยะเวลาการเข.าไปใช.พื้นที่ปñา และริเริ่มการเกิดข.อกำหนด/ธรรมนูญชุมชน

ภาพที่ 4.24 การนำเสนอโครงการที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการใช.
ประโยชนHในพื้นที่ร:วมกันโดยขุมชน ความสัมพันธHของประชาชน ปศุสัตวHปล:อยเลี้ยงและช.างปñา
ในเขตพื้นที่ดอยผาเมือง อำเภอแม:ทา จังหวัดลำพูน
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2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.ดำเนินการศึกษาพื้นที่ และใช.องคHความรู. ความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาแหล:งน้ำ แหล:งพืชอาหารสัตวH โดยมี อาจารยHจินตนา ภาควิชาสัตวศาสตรH ดำเนินการ
สำรวจชนิดพันธุHอาหารสัตวH เพื่อให.เกิดความสมดุลระหว:างการใช.ทรัพยากรกับสัตวH
2.2 มีการหารือเสนอแนวทางการลดระยะเวลาการเข.าใช.ทรัพยากร หรือ
สลับช:วงเวลาการเข.าใช.ทรัพยากร เช:น การปลูกหญ.าในชุมชนเพื่อเป5นแหล:งอาหารสัตวH ทั้งนี้ ผู.นำ
ท.องถิ่นส:วนมากเห็นด.วยกับแนวทางนี้ แต:ยังมีชาวบ.านที่เลี้ยงวัวรับจ.างจากนายทุนไม:เข.าร:วมการ
หารือ
2.3 สร.างความรู.ความเข.าใจ เพื่อให.ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงคือ ใช.ฟารHมปศุ
สัตวHขนาดเล็กเข.ามาช:วยในการจัดการ
2.4 จากการลงพื้นที่หารือร:วมกับชุมชน ทำให.ชุมชนเริ่มเห็นแนวทางในการ
อนุรักษHทรัพยากร และมีความคิดอยากจัดตั้งกองทุนดูแลทรัพยากร โดยใช.รายได.จากการขาย
ผลิตภัณฑHทางการเกษตรของชุมชน เพื่อนำรายได.ส:วนหนึ่งมาช:วยในการการจัดการชุมชนสร.างแหล:ง
น้ำขนาดเล็กภายในปñา

ภาพที่ 4.25 การนำเสนอองคHความรู.เชิงวิชาการที่จะนำไปใช.ในงานวิจัยของนักวิจัยในโครงการที่ 5
การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการใช.ประโยชนHในพื้นที่ร:วมกันโดยขุมชน
ความสัมพันธHของประชาชน ปศุสัตวHปล:อยเลี้ยงและช.างปñาในเขตพื้นที่ดอยผาเมือง
อำเภอแม:ทา จังหวัดลำพูน
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ภาพที่ 4.26 การนำเสนอกระบวนการในการเข.าไปดำเนินงานและผลตอบรับของนักวิจัยใน
โครงการที่ 5 การจัดการทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการใช.ประโยชนHในพื้นที่ร:วมกัน
โดยขุมชน ความสัมพันธHของประชาชน ปศุสัตวHปล:อยเลี้ยงและช.างปñาในเขตพื้นที่ดอยผาเมือง
อำเภอแม:ทา จังหวัดลำพูน
3. ขJอเสนอแนะของทีมวิจัย
3.1 โครงการนี้เป5นโครงการที่ท.าทายเนื่องจากเป5นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน อีกทั้งกลุ:มคนที่ประกอบอาชีพปศุสัตวHจะมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นต.อง
ทำให.กลุ:มคนเหล:านี้เห็น Visual Benefit อย:างชัดเจนก:อน จึงจะสามารถทำให.เกิดการยอมรับได.
3.2 ควรมีแหล:งเรียนรู.สำเร็จรูป/ต.นแบบปศุสัตวHอย:างเป5นทางการเพื่อ
นำไปสู:รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรและอาจจะสามารถเป5นต.นแบบการแก.ปöญหาของปศุสัตวH
อื่น ๆ ได.
3.3 ควรทำให.เห็นภาพสัดส:วนของชาวบ.านที่ทำปศุสัตวHดั้งเดิมและชาวบ.าน
ที่รับจ.างนายทุน ในหลาย ๆ หมู:บ.าน โดยแยกตามระดับรายได. เพื่อทำให.เห็นภาพของเศรษฐกิจชุมชน
3.4 ควรแสดงให.เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยโดยใส: Intervention
ในมุมมองของนักปศุสัตวH โดยชี้ให.ทุกฝñายเห็นสถานการณHจริงของพื้นที่
3.5 ควรแสดงภาพ Carrying Capacity ของพื้นที่ปñาไม. และการแย:งพื้นที่
กันระหว:างชาวบ.านกับกลุ:มนายทุน
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3.6 ควรแสดงภาพให.เห็น Stakeholder และ Value Chain การเลี้ยงวัว
ซึ่งถ.านายทุนได.เห็นข.อมูลเหล:านี้ อาจจะสนใจเรื่องฟารHมต.นแบบ (ถือเป5น Contribution Convince
ต:อนายทุนและผู.เลี้ยง)
3.7 ควรใช.เทคโนโลยีภาพถ:ายดาวเทียมช:วยประมาณพื้นที่ที่สามารถรองรับ
การเลี้ยงวัวได.
โครงการที่ 6 การบริ ห ารจั ด การปú า ชุ ม ชนเพื ่ อ ลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ในการใชJ
ทรัพยากรรYวมกันตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
อาจารยHอัจฉราภรณH วรรณมะกอก หัวหน.าโครงการ เล:าถึงบริบทชุมชนตำบลนายาง
ว:าในอดีต คน/ชุมชนสามารถใช.ประโยชนH ทำมาหากินในปñาได.อย:างเสรี จนกระทั่งมีการประกาศ
อุทยานและแต:ละหมู:บ.านเริ่มจดทะเบียนปñาชุมชน (แบ:งเขตการดูแลปñาและไฟปñา) แต:ปรากฎว:าอีก
2 หมู:บ.านคือ บ.านไร:และบ.านหนองวัวแดงไม:มีปñาชุมชน (มี 10 หมู:บ.าน ซึ่ง 8 หมู:บ.าน มีปñาชุมชน
และจดทะเบียนปñาชุมชนไปแล.ว) จึงทำให. 2 หมู:บ.านที่ไม:มีปñาชุมชนต.องเข.าไปใช.ทรัพยากรจากปñา
ชุมชนของหมู:บ.านอื่นโดยไม:รู.กฎกติกาของปñาชุมชนนั้น ๆ เนื่องจากขาดการสื่อสาร/ประชาสัมพันธH
กฎระเบียบของปñาชุมชน
บริบทของชุมชนเดิม มีประสบการณHการวิจัยอยู:แล.ว เช:น เรื่องไฟปñา มีนักวิจัยชุมชน
เป5นแกนนำ/ผู.นำชุมชน มีกลไกในการดูแลโดยนำประเพณี วัฒนธรรมมาเชื่อม
ปöญหา คือ คนที่เข.าไปใช.พื้นที่ปñาชุมชน ที่เป5นคนพื้นที่อื่น ไม:ทราบกฏระเบียบของ
แต:ละพื้นที่ หรือเอาทรัพยากรไปเยอะเกินความจำเป5น มากกว:าการนำมาขายหรือทำอาหารกิน และ
ความไม:เข.าใจในเรื่องทรัพยากรที่ไม:สามารถระบุได.ว:าเป5นทรัพยากรที่อยู:ในเขตพื้นที่ของใครจริง ๆ
อีกปöญหาคือเรื่องไฟปñาที่เริ่มเกิดขึ้น และความขัดแย.งที่ตามมาคือ คนอุทยานฯ ก็จะ
กล:าวอ.างว:าชาวบ.านเป5นคนจุดไฟ ชาวบ.านก็มองว:า คนของอุทยานฯ เป5นคนจุดไฟ แต:มีการพูดคุยกัน
เพื่อสร.างความเข.าใจแล.ว
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ภาพที่ 4.27 การนำเสนอโครงการที่ 6 การบริหารจัดการปñาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการใช.
ทรัพยากรร:วมกันตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ที ม วิ จ ั ย ประกอบไปด. ว ยผู . เ ชี ่ ย วชาญในหลากหลายสาขา เช: น ที ม
ผู.เชี่ยวชาญด.านการทำ พรบ. ปñาชุมชน ทีมวิจัยชุมชน 18 ท:าน และ Boundary Partner
2.2 ทีมวิจัยได.หารือกับชุมชนถึงแนวทางแก.ไขปöญหาร:วมกัน (ทั้งหมู:บ.านที่มี
ปñาชุมชนและไม:มีปñาชุมชน) โดยระดมความคิดเห็นจากคนในพื้นที่ เพื่อนำไปสร.างเป5นกฎกติกาตำบล
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เพื่อการอยู:และใช.ประโยชนHร:วมกัน แบ:งเป5น 2 โซน คือ สายเหนือ สายใต. แล.วเสนอต:อ อบต. ให.เป5น
บัญญัติตำบลต:อไป
2.3 ทีมวิจยั เป5นตัวกลางสร.างความเข.าใจอันดีระหว:างอุทยานกับชุมชน โดย
อุทยานก็ได.ให.ความร:วมมือและมีส:วนร:วมในเวทีการวิจัยด.วย
2.4 ทีมวิจัยมีแผนการสร.างสื่อประชาสัมพันธHเกี่ยวกับกฎกติกาการเข.าไปใช.
ทรัพยากรในปñาชุมชน เช:น Spot สั้นๆ ส:งเสียงไปตามหอกระจายข:าว ปûายประชาสัมพันธH (ซึ่งสื่อ
เหล:านี้จะสามารถผลิตได.เมื่อกฎได.ผ:าน อบต. แล.ว) เพื่อแก.ปöญหาในเรื่องของการขาดการสื่อสาร
ประชาสัมพันธHกันในพื้นที่ ซี่งบางคนก็ไม:เข.าใจว:า เกิดการตั้งกฎระเบียบได.อย:างไร ตั้งโดยพลการ
หรือไม: จึงต.องนำเสนอเพื่อผลักดันให.เข.าไปอยู:ในบัญญัติของ อบต. เพื่อให.ออกเป5นประกาศใช.
2.5 ใช.เวทีแลกเปลี่ยนหารือ โดยที่ 10 หมู:บ.าน มาร:วมทุกครั้ง ร:วมกันเขียน
timeline เกิดแผนที่ทำมือเพื่อบอกอาณาเขต หมู:บ.านและเขตปñาชุมชนของตนเอง และบอกว:าแต:ละ
ปñามีอะไรบ.าง รวมถึงการสร.าง roadmap เพื่อจะได.รับทราบร:วมกันว:าจะดำเนินการอย:างไรต:อไป
3. ขJอเสนอแนะของทีมวิจัย
3.1 เห็นด.วยกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธH ซึ่งอาจารยHสามารถเก็บเป5น
หลักฐานเชิงประจักษHเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการได. เนื่องจากเป5นกระบวนการนำองคH
ความรู.ด.านนิเทศศาสตรHไปใช.ในการจัดการปöญหา และสร.างการรับรู.แก:คนในชุมน ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
ชัดเจนมาก แต:หากทำให.เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายได. อาจจะเก็บไว.ขอในตำแหน:ง รศ. ดีกว:า
แล.วปรับเปลี่ยนนำโครงการบ.านขอ มาขอตำแหน:ง ผศ. แทน เพราะการขอตำแหน:ง รศ. โดยใช.
โครงการนี้ จะมองเห็น impact ที่ชัดกว:า
3.2 ควรแสดงให.เห็นทั้งด.าน Positive และ Negative ของ Stakeholder
3.3 ดึงมิติทางการสื่อสาร นำมาเขียนในข.อ 4 ให.ชัดเจนว:า หากทีมไม:ได.เข.า
ไปทำงานตรงนี ้ ชาวบ. า นเองก็ ส ามารถทำสื ่ อ ประชาสั ม พั น ธH อ อกมาได. แต: อ าจจะไม: เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลง หรือการรับรู.ที่ชัดเจน ซึ่ง อ.อัจฉราภรณH ควรจะเขียนกระบวนการ เครื่องมือ ที่ชัดเจนใน
เรื่องของการนำมาบูรณาการว:า เมื่อนำความเชี่ยวชาญเข.ามาแล.วส:งผลในทางที่ดีกว:าอย:างไร ในการ
เป5นนักสื่อสารมวลชน สามารถสร.างความแตกต:างให.เกิดขึ้นได.อย:างไร
โครงการที่ 7 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมีสYวนรYวมบนฐานนิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนของบJานซอแคระกลา-บJานปอเคลอะเด อำเภอทYาสองยาง จังหวัดตาก
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.ธีรศิลปø กันธา หัวหน.าโครงการ เล:าว:า บ.านซอแคระกลา และบ.านปอเคลอะ
เด มีปöญหาเรื่องความชัดเจนของเขตพื้นที่ ระหว:างพื้นที่ทำกิน (ไร:หมุนเวียน และพื้นที่วัฒนธรรม) กับ
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พื้นที่ปñา (อุทยานแห:งชาติ และปñาสงวน) ทำให.เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข.าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น สิ่งที่ชาวบ.านทั้ง 2 หมู:บ.านต.องการ คือ ความชัดเจนของเขตพื้นที่ และการมีส:วนร:วมในพื้นที่
รวมถึงการใช.ประโยชนHร:วมกันอย:างไรอย:างยั่งยืน

ภาพที่ 4.28 การนำเสนอโครงการที่ 7 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมีส:วนร:วมบนฐาน
นิเวศวัฒนธรรมชุมชนของบ.านซอแคระกลา-บ.านปอเคลอะเด อำเภอท:าสองยาง จังหวัดตาก
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัย ประกอบด.วย อาจารยHที่มีความเชี่ยวชาญด.านเศรษฐศาสตรH
จำนวน 2 ท:าน และอาจารยHที่มีความเชี่ยวชาญด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ท:าน (ใช.หลัก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรHสวัสดิการ สหวิทยาการ เทคโนโลยี มาใช.ในการวิจัย)
2.2 กระบวนการวิจัยของทีม คือ การหารือร:วมกับผู.ใหญ:บ.านและกลุ:ม
เยาวชนนั ก วิ จั ย ที ม CBR (อยู : ค นละหมู : บ . า นกั บ พื ้ น ที ่ ว ิ จ ั ย แต: ต ำบลเดี ย วกั น ) และออกแบบ
แบบสอบถามถึงผลกระทบความเหลื่อมล้ำของอุทยาน
2.3 ทีมวิจัยได.ลงพื้นที่ไปบ.างแล.ว แต:ยังได.ข.อมูลไม:ครบถ.วน เนื่องจาก
สถานการณHการแพร:ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หากทีมวิจัยเก็บข.อมูลครบถ.วนแล.ว จะจัดเวที
หารือกับชุมชนอีกครั้ง
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อุทยานแห:งชาติก:อน

2.4 ทีมวิจัยมีแผนให.ได.มาซึ่งข.อมูลเชิงลึกของอุทยาน แต:จะต.องทำเรื่องขอ

2.5 ที ม วิ จ ั ย พบว: า คนในชุ ม ชนอยากให. ม ี ห น: ว ยงานเข. า มาร: ว มแก. ไ ข
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการไร:หมุนเวียน ที่มีพืชกว:า 80 ชนิดในไร:หมุนเวียน ทั้งข.าว และพืชผักที่นำมา
รับประทานได. แต:ไม:มีการปลูกข.าวโพด

ภาพที่ 4.29 การนำเสนอกระบวนการในการเข.าไปดำเนินงานและผลตอบรับของนักวิจัย
ในโครงการที่ 7 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมีส:วนร:วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน
ของบ.านซอแคระกลา-บ.านปอเคลอะเด อำเภอท:าสองยาง จังหวัดตาก

ภาพที่ 4.30 การนำเสนอองคHความรู.เชิงวิชาการที่จะนำไปใช.ในงานวิจัยของนักวิจัยในโครงการที่ 7
รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ทำกินแบบมีส:วนร:วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน
ของบ.านซอแคระกลา-บ.านปอเคลอะเด อำเภอท:าสองยาง จังหวัดตาก
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3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 โครงการนี ้ ส ามารถนำไปเชื ่ อ มโยงกั บ SDGs เรื ่ อ งความมั ่ น คงทาง
อาหารและความยั่งยืนได. เช:น การที่ชาวบ.านไม:ปลูกข.าวโพด เป5นเรื่องของการไม:อยู:ในเกษตรพันธ
สัญญาหรือไม: เชื่อมโยงกับพื้นที่ทำกิน ส:งผลต:อวิถีชีวิตและการจัดการพื้นที่ มองความหลากหลายของ
พืชพรรณที่เป5นอาหาร ซึ่งเราสามารถดึงการเรียนรู.ตรงนี้ออกมาเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางอาหารใน
พื้นที่ได.
3.2 บริบทของงานนี้มีความท.าทายในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่
อุทยาน เพราะถูกบังคับด.วยกฎหมาย หากอาจารยHสามารถทำให.หน:วยงานของรัฐเห็นว:าคนในชุมชน
สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได.ด.วยวิถีของเขา และเสนอให.หน:วยงานของรัฐ ประกาศเป5นพื้นที่
ที่ชาวบ.านสามารถใช.ทรัพยากรได. จะทำให.เกิด Impact สูง
3.3 ชุมชน 2 ชุมชนอยู:ในพื้นที่อุทยานปñาสงวนไม:ได.เป5นเรื่องใหม:ของ
สังคมไทย แต:การที่ชุมชนมีพืชหมุนเวียน 80 ชนิด ถือว:าเป5นเรื่องน:าสนใจ เพราะ concept ไร:
หมุนเวียนมีความแตกต:างจาก Slash and Burn
3.4 ควรเสนอข.อมูลประชากร ทั้ง 2 หมู:บ.าน อายุ วิถีชีวิต วัฒนธรรม คน
อย:างน.อยคุณค:าของงานวิจัยนี้คือการได.ทำข.อมูลเชิงแผนที่ที่มีหลายมิติเพื่อให.ภาคีหนึ่ง (กรมอุทยาน)
เห็นว:านี่คือ พื้นที่ชุมชน ชีวิตความเป5นอยู:ของชุมชนที่อยู:ได.โดยไม:ได.มีการรุกปñามากนัก (เพราะไม:ได.
ปลูกข.าวโพด) คล.ายหมู:บ.านปกาเกอะญอที่เชียงราย ที่ไม:ปลูกข.าวโพดเหมือนกัน อาจจะมองไปถึง
สร.างคุณค:าที่มาจากสมุนไพรที่ได.จากปñาโดยใช.วิธีการเก็บแบบไม:ทำลายความสมบูรณHของปñา สร.าง
ผลิตภัณฑH ก็จะดึงดูดคนนอกเข.าไปได.
3.5 ช:วง 3-4 เดือนนี้ที่โควิดระบาด สิ่งที่ทำได.คือ ทำข.อมูลให.ชัดเจนแล.ว
นำไปสื่อสารกับอุทยาน เช:น ทำ e-book ของหมู:บ.าน มิติทางธรรมชาติ มิติทางวัฒนธรรม คนใน
ชุมชนจะภูมิใจและสามารถนำไปต:อรองกับอุทยานได.ด.วย
3.6 ดึงมิติของการอยู:อย:างเป5นธรรม ไม:ฝπนธรรมชาติ มองเรื่องของกลุ:มคน
เล็ก ๆ ที่ตระหนักถึงเรื่องความยั่งยืนของกระบวนการอาหาร มันสะท.อนคุณค:าของพื้นที่ และเรื่องการ
สร.างการสื่อสาร แม.ว:าปöญหาเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารจะจำกัด แต:ก็ไม:ได.เป5นปöญหาใหญ: ที่จะทำ
ไม:ได. เยาวชนในพื้นที่ยังอยากที่จะทำงาน เยาวชนมีความพร.อมทั้งเรื่องของการเรียนรู. การรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้จากการประชุมในรูปแบบ online การจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสาร
ผลงานวิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการพี่เลี้ยงทางวิชาการยังได.ให.ข.อเสนอแนะ
ในภาพรวมของภาคเหนือเพื่อให.เกิดการหนุนเสริมที่ช:วยให.เกิดกระบวนการทำงานต:อได. สามารถสรุป
ได.ดังนี้
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1. จาก 7 โครงการของภาคเหนือ บางโครงการก็ทำให.เห็นว:าไม:สามารถทำให.เกิดผลงาน
เชิงประจักษHได.ในระยะเวลา 1 ปs ของโครงการ ซึ่งหากจะนำมาขอตำแหน:งฯ อาจจะต.องใช.เวลาเพิ่ม
2. การวิ เ คราะหH ผลกระทบทางสั งคม โดยจะต. องหา Stakeholder ที ่ ชั ดเจนของแต: ละ
โครงการว:าคือใคร โครงการที่ดำเนินการก:อให.เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย:างไร โดยใช.มิติเศรษฐศาสตรH
เข.ามาช:วย ซึ่งจะช:วยในการเขียนได.ชัดขึ้น
3. หากสัมภาษณHครบทุกภาคแล.วจะต.องนำข.อมูลที่ได.มาเรียบเรียงว:า ข.อมูลที่ได.มาครบทั้ง 7
ข.อหรือไม: และดูสถานการณHหากโควิด-19 ดีขึ้น อาจจะจัด Workshop เรื่องการเขียนขอตำแหน:งฯ
โดยเฉพาะ
2) ชYวงการสัมภาษณ_ เตรียมเอกสาร 7 ขJอ วิชาการรับใชJสังคม (ภาคกลาง) จำนวน 6
โครงการ
จากการประชุมในรูปแบบ online การจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสารผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ (ภาคกลาง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันศุกรHที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00
น.ผ: า น Application ZOOM ผู . ว ิ จ ั ย ได. ส รุ ป ประเด็ น การเป5 น พี ่ เ ลี ้ ย งทางวิ ช าการ (Coaching &
Mentoring) โดยได.ให.ข.อเสนอแนะ สามารถสรุปได.ดังนี้
โครงการที่ 1 การยกระดับศักยภาพกลุYมอาชีพในชุมชนวัดประชาระบือธรรมตาม
บริบทชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.ภูสิทธH ภูคำชะโนด ได.เล:าถึงบริบททางพื้นที่ของชุมชนวัดประชาระบือธรรม
ว:าเป5นชุมชนที่มีลำคลองสายสำคัญในการอุปโภคและบริโภค ชื่อว:า “คลองบางระบือ” และยังอยู:ใกล.
เขตพื ้ น ที ่ ท หาร ชุ ม ชนวั ด ประชาระบื อ ธรรม เป5 น ศู น ยH ก ลางในการจั ด กิ จ กรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมตลอดระยะเวลา 124 ปs อดีตเป5นทุ:งสามเสน สวนผลไม.สำหรับให.กระบือมาพัก อาชีพของ
ประชากรส:วนใหญ:คือเกษตรกรรม อีกทั้งชุมชนนี้ยังมีลักษณะเป5นสังคมบวร (มีความเกื้อกูลกัน
ระหว:าง บ.าน วัด และโรงเรียน) ปöจจุบันชุมชนวัดบางระบือธรรมได.กลายเป5นชุมชนเมืองอย:างเต็มตัว
จากสวนไร:นาในอดีตกลายเป5นอาคารพาณิชยH ในแง:ของบริบททางเศรษฐกิจ ประชากรมีวิถีชีวิตแบบ
คนเมือง กลุ:มแรงงานออกไปทำงานนอกชุมชน คงเหลือไว.เพียงกลุ:มผู.สูงอายุที่ยังพอมีแรงผลักดันใน
การสร.างรายได. ดังจะเห็นจากภาพการค.าขายของร.านรถเข็นเล็ก ๆ ในชุมชน
ทีมนักวิจัยได.ค.นคว.าและพบข.อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข.องกับพื้นที่ชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรมในหัวข.อต:าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำของชุมชน ผลจากงานวิจัยที่ผ:านมา
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ก:อให.เกิดการจัดตั้งกลุ:มนวดกดจุดฝñาเท.าของชุมชนที่เมื่อแรกเริ่มก:อตั้งมีจำนวนสมาชิก 14 คน แต:
ปöจจุบันเหลือเพียง 4 คน (สมาชิกทยอยออกจากลุ:มเนื่องจากไม:อยากทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป5นสิ่งที่
ต.องทำเมื่อเป5นสมาชิกของกลุ:มนวดกดจุดฝñาเท.า) ดังนั้นทีมผู.วิจัยจึงต.องการหากิจกรรมหรือผลิตภัณฑH
ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ:มการนวดกดจุดฝñาเท.าและสามารถสร.างรายได.อย:างยั่งยืนให.ชุมชนต:อไป
จึงเกิดเป5นแนวความคิดการผลิตผลิตภัณฑHสมุนไพร

ภาพที่ 4.31 การนำเสนอโครงการที่ 1 การยกระดับศักยภาพกลุ:มอาชีพในชุมชน
วัดประชาระบือธรรมตามบริบทชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.ใช.ศาสตรHที่ตนเองเชี่ยวชาญ ดังนี้
อ.ภูสิทธH: เชี่ยวชาญด.านสังคมศาสตรH
อ.พัฒนา: เชี่ยวชาญด.านการตลาด
อ.เพ็ญนภา: เชี่ยวชาญด.านการจัดการพัฒนาเครือข:าย
อ.วรรณี: เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑH
2.2 ทีมวิจัยได.ดำเนินการวิจัย ดังนี้
1) ลงพื้นที่ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชนเพื่อ
ร:วมกันหาประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับคนในชุมชน
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2) สนทนาตรวจสอบข.อมูลบริบทชุมชน พร.อมทั้งออกแบบขั้นตอน
การผลิตผลิตภัณฑHสมุนไพร (ระหว:างทีมนักวิจัยและผู.นำชุมชนซึ่งถือเป5นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน)
3) ประสานงานกับภาครัฐ (คุณชุติสา: สำนักงานเขตดุสิต) เพื่อขอ
จัดตั้งกลุ:มอาชีพให.คนในชุมชน (ในฐานะที่นักวิจัยเป5นผู.ประสานงาน แต:ชาวบ.านจะต.องดำเนินการ
จัดตั้งกลุ:มอาชีพกันเองในทุกขั้นตอน)
2.3 ความเปลี่ยนแปลงที่ทีมวิจัยพบ คือ คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ:มคนใช.
แรงงาน จะไม:ค:อยมีเวลาเข.าร:วมกิจกรรม แต:ยังคงมีกลุ:มที่มีศักยภาพอื่น ๆ เช:น ผู.นำชุมชน กลุ:มผู.
ประกอบอาชีพนวด กลุ:มเจ.าหน.าที่สำนักงานเขต ซึ่งการเข.ามามีส:วนร:วมของกลุ:มเจ.าหน.าที่สำนักงาน
เขตสะท.อนให.เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของหน:วยงานภาครัฐ ก:อให.เกิดความเข.าใจซึ่ง
กันและกันระหว:างชุมชนกับหน:วยงานภาครัฐ

ภาพที่ 4.32 การนำเสนอกระบวนการมีส:วนร:วม โครงการที่ 1 การยกระดับศักยภาพกลุ:มอาชีพใน
ชุมชนวัดประชาระบือธรรมตามบริบทชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร
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3. ขJอเสนอแนะของพี่เลี้ยง
3.1 ในการเขียนขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ ในหมวดวิชาการรับใช.
สังคม ควรเขียนประเด็นการเปลี่ยนแปลงในด.านต:าง ๆ ที่นอกเหนือจากความเปลี่ยนแปลงในตัวคน
ด.วย เช:น ความเปลี่ยนแปลงของหน:วยงานรัฐหรือโรงเรียน เป5นต.น
3.2 หากหน:วยงานภาครัฐ (สำนักงานเขต) ที่ให.ความร:วมมือ สามารถออก
นโยบายสนับสนุนชุมชนอย:างเป5นลายลักษณHอักษร นำไปสู:นโยบายของเขตในการดูแลชุมชนได. จะทำ
ให.งานวิจัยนี้มีผลงานเชิงประจักษHที่สามารถนำไปขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการได.
3.3 เนื ่ องจากชุ มชนนี ้ มี พื ้ นที ่ ใกล. กั บเขตทหาร จึ งอยากให. อาจารยH หา
ประเด็นความเชื่อมโยงระหว:าง 2 ชุมชนนี้
3.4 อาจารยHในทีมวิจัยแต:ละท:านมีศาสตรHและกลุ:มเปûาหมายแตกต:างกัน
จึงมีความคิดเห็นดังนี้
1. อ.พัฒนา อาจจะเขียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑHใหม:ๆ เศรษฐกิจฐาน
ราก (รถเข็น) ศาสตรHบริหารจัดการการตลาด
2. อ.เพ็ญนภา อาจจะเขียนเรื่องการสร.างเครือข:ายการทำงาน
ระหว:างชุมชนกับสำนักงานเขตดุสิต
3. อ.วรรณี อาจจะเขียนเรื่องผลิตภัณฑHที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรหรือ
การนวด
โครงการที่ 2 การยกระดับรายไดJชุมชนโดยกระบวนการมีสYวนรYวมของชุมชน
คลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ศ.ดร. พรรณี บัวเล็ก หัวหน.าโครงการเล:าถึงบริบทของชุมชนคลองตะโหนดว:าตั้งอยู:
บนพื้นที่ของมัสยิด เป5นชุมชนชาวมุสลิม ซึ่งแต:เดิมเริ่มต.นจากการเป5นบ.านจัดสรรเพียง 4 หลัง แต:
ปöจจุบันกลับกลายเป5นชุมชนแออัด 200 กว:าครัวเรือน เด็ก ๆ ในชุมชนขาดโอกาสในการเข.าถึง
การศึกษา คนในชุมชนอาศัยแหล:งน้ำคลองตะโหนดที่เชื่อมต:อกับคลองแสนแสบในการอุปโภคบ.างแต:
ไม:สามารถบริโภคได. เนื่องจากมีสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมปนเปπ∫อน ภายในชุมชนมีความเป5น
เครือญาติ มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในผู.นำชุมชน (คือลุงสวัสดิ์ ซึ่งคนในชุมชนค:อนข.างเชื่อมั่นในคน
นี้) และผู.คนในชุมชนยังมีความสามารถและภูมิปöญญาในการประกอบอาหาร หากย.อนไปยังจุด
แรกเริ่มของการเกิดชุมชน จะพบว:าเป5นชุมชนที่ไม:สาธารณูปโภคตั้งแต:ต.น ดังนั้นชุมชนจึงจำเป5นต.อง
สร.างความสัมพันธHระบบอุปถัมภHกับนักการเมืองท.องถิ่นเพื่อแลกกับสาธารณูปโภคของชุมชน ซึ่ง
ประเด็นนี้ได.สะท.อนให.เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของชุมชน
125

ที่ผ:านมา หน:วยงานภาครัฐเคยเข.าไปส:งเสริมอาชีพให.คนในชุมชน ได.แก: การสาน
ตะกร.า แต:ก็เป5นโครงการที่ไม:มีความต:อเนื่อง เมื่อทีมวิจัยได.ลงพื้นที่ก็พบว:า ชาวบ.านมีความต.องการ
เรื่องการจัดสวัสดิการ และการปลูกเห็ด ทีมวิจัยจึงมีแนวคิดต.องการส:งเสริมให.ชาวบ.านมีอาชีพ มี
รายได. สามารถพึ่งพาตนเองได.

ภาพที่ 4.33 การนำเสนอกระบวนการมีส:วนร:วม โครงการที่ 2 การยกระดับรายได.ชุมชน
โดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.34 การนำเสนอ Baseline Data เพื่อวัดความเหลื่อมล้ำในชุมชน โครงการที่ 2
การยกระดับรายได.ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดและ
น้ำหมักชีวภาพ จึงได.นำชุดความรู.เหล:านี้มาออกแบบการทำงานร:วมกับชุมชน โดยมีเปûาหมายเพื่อ
สร.างอาชีพ และชุดความรู.ให.ชุมชน
2.2 ทีมวิจัยได.ประสานกับสำนักงานเขตที่รับผิดชอบชุมชน เพื่อขออนุญาตให.ชุมชน
ใช.พื้นที่ริมคลองเป5นแปลงปลูกผัก แต:เนื่องจากดินริมคลองเป5นดินแข็ง ทีมวิจัยจึงได.ประสานอาจารยH
ด.านการเกษตรเรื่องการออกแบบดินเพื่อให.สามารถเพาะปลูกพืชผักได. และสำนักงานเขตฯ ยังให.ดิน
1 ลำรถ พร.อมทั้งยินดีสนับสนุนให.ชุมชนตั้งวิสาหกิจชุมชนเห็ดคลองตะโหนด
2.3 ชาวบ.านมีความต.องการทำผลิตภัณฑHแปรรูปจากเห็ด เช:น น้ำพริกเห็ด เห็ด
สวรรคH ทีมวิจัยจึงได.แบ:งปöนองคHความรู.เรื่องเห็ดแก:ชาวบ.าน และยังได.มีแนวคิดพัฒนาโรงเรือนเพาะ
เห็ดให.มีระบบน้ำหมุนเวียนลดอุณหภูมิโรงเรือนเห็ดเพื่อให.เห็ดสามารถออกได.ตลอดทั้งปs
2.4 ทีมวิจัยได.จัดอบรมการทำการตลาดออนไลนH และให.ความช:วยเหลือในด.านการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (สำนักงานเขตได.อนุญาตให.จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเห็ดคลองตะโหลดแล.ว)
2.5 ทีมวิจัยได.พยายามบูรณาการข.ามศาสตรHเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เพราะมีความเชื่อ
ว:าองคHความรู.ชุดเดียวไม:สามารถพัฒนาชุมชนได. และตั้งเปûาว:าจะพัฒนากลไกการบริหารกลุ:มวิสาหกิจ

ภาพที่ 4.35 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 2
การยกระดับรายได.ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 4.36 การนำเสนอความสัมพันธHมิติความเหลื่อมล้ำในชุมชน โครงการที่ 2
การยกระดับรายได.ชุมชนโดยกระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.37 การนำเสนอผลลัพธHความเหลื่อมล้ำ โครงการที่ 2 การยกระดับรายได.ชุมชนโดย
กระบวนการมีส:วนร:วมของชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 การลงพื้นที่เพียง 5-6 เดือนของทีมวิจัย แต:ก:อให.เกิดความเปลี่ยนแปลง
อย:างมากมาย เช:น เกิดผลิตภัณฑH เกิดวิสาหกิจชุมชน หากทีมวิจัยทำต:อไปจะทำให.ชุมชนนี้กลายเป5น
ชุมชนต.นแบบต:อไปได. ทั้งนี้ อยากให.อาจารยHลองสนับสนุน/ผลักดันคนรุ:นใหม:ในชุมชนให.มีส:วนร:วม
และทุ:มเทให.เหมือนลุงสวัสดิ์ (ผู.นำชุมชน)
3.2 ควรลองหาความเป5นไปได.ในการต:อยอดอาหารประเภทอื่น ๆ นอกจาก
น้ำพริกเห็ด
3.3 ประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กในชุมชน: เนื่องจาก กศน. มีโครงการ
Young Smart Farmer จะมีความเป5นไปได.หรือไม: หากเด็ก ๆ จะเข.าโครงการนี้ของ กศน. และเมื่อ
จบแล.วให.ศึกษาต:อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ศ.ดร.พรรณี ให.ความเห็นว:าเป5นเรื่องใหญ: และ
ต.องหารือกับทีมบริหารของมหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษมก:อน)
3.4 มองเห็นความเชี่ยวชาญของอาจารยHแต:ละท:านที่นำไปต:อยอดการเขียน
ขอตำแหน:งได.ค:อนข.างชัดเจน โดยเขียนให.เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือลักษณะพิเศษของคน
ในพื้นที่ หรือพื้นที่ที่สามารถพัฒนาต:อยอดเป5นต.นแบบได.
โครงการที่ 3 การจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเขJาถึงบริการทาง
สุขภาพของผูJสูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะหJวยขวาง กรุงเทพมหานคร
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ หัวหน.าโครงการ ได.เล:าถึงบริบทของชุมชนเคหะ
ห.วยขวางว:า เป5นชุมชนแฟลตยุคแรกของการเคหะ ปöจจุบันตั้งอยู:ท:ามกลางเมืองที่มีความเจริญ
มีวัดที่อยู:ใกล.ประมาณ 3 วัด คนในชุมชนประกอบอาชีพรับจ.าง ค.าขาย ธุรกิจออนไลนH ชุมชนห.วย
ขวางเป5นชุมชนที่มีความเหลื่อมล้ำในทุกประเด็นที่มีในระบบ SDGs ของ UN ซึ่งความเหลื่อมล้ำที่
มากที่สุดที่ทีมวิจัยมองเห็น คือ ความเหลื่อมล้ำด.านสุขภาพ กล:าวคือ สิทธิการรักษาของผู.ปñวยติด
เตียงยังมีไม:ทั่วถึง และได.รับการรักษาอย:างไม:ต:อเนื่อง (ปöญหาด.านการรับ-ส:งผู.ปñวยตามนัด) ทีม
วิจัยจึงมีความคิดเห็นว:า ควรทำวิจัย CBR เพื่อค.นหากลไกช:วยเหลือผู.ปñวยติดเตียงให.สมศักดิ์ศรี
ความเป5นมนุษยH
ในปs พ.ศ.2561 ที่ผ:านมา ทีมวิจัยได.เคยลงพื้นที่ทำงานวิจัยเรื่องสุขภาพชุมชน ณ
ชุมชนห.วยขวาง ทำให.มีต.นทุน คือ แกนนำชุมชน (ผู.ปñวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) โดย
พวกเขาเหล: า นี้ มี วั ฒ นธรรมความเอื้ อ อาทร มี ค วามเข. ม แข็ ง มี จิ ต อาสา และพร. อ มสนั บ สนุ น
ประสานนัดหมายประชาคมให.มาพบเจอกับทีมวิจัย
129

ในพื้นที่ทำดำเนินงานโครงการมีผู.ปñวยติดเตียงอยู: 22 เตียง ซึ่งจากการสำรวจภาวะติดเตียงคือ
เรื่องที่ ผู.สูงอายุ และวัยทำงานกังวลและไม:อยากให.เกิดขึ้น

ภาพที่ 4.38 การนำเสนอโครงการที่ 3 การจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข.าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู.สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห.วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.ลงพื้นที่เยี่ยมผู.สูงอายุเป5นรายบุคคล เพื่อค.นหาประเด็นความ
เหลื่อมล้ำด.านสุขภาพ
2.2 หนึ่งในทฤษฎีที่ทีมวิจัยใช. คือ ทฤษฎีไข:ดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ไข:แดง หมายถึง ผู.สูงอายุ
- ไข:ขาว หมายถึง สังคม วัด หลวงพ:อที่ผู.คนเคารพศรัทธา (ช:วย
แนะนำส:งเสริมด.านจิตใจให.แก:ผู.ปñวยติดเตียง) เครือข:าย ชมรมผู.สูงอายุ กรรมการแฟลต
กรรมการเคหะ จิตอาสา
- เปลื อ กไข: /บริ เ วณขอบไข: หมายถึ ง รั ฐ นโยบายเขต ตำรวจ
หน:วยบรรเทาสาธารณภัย
2.3 กิจกรรมการวิจัยค:อนข.างดำเนินช.า โดยเริ่มดำเนินการวิจัยเมื่อเดือน
มีนาคม ด.วยวิธีการลงพื้นที่สัมภาษณH เพื่อหาข.อมูล ปรับความคิดของทีมวิจัยให.ตรงกัน และเข.าถึง
บริบทของชุมชน
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2.4 ทีมวิจัยดำเนินการวิจัยใน 4 ประเด็นคือ
1) การประเมินบริบท
2) การพัฒนาศักยภาพชุมชน ร:วมกันคิดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
3) ส: ง เสริ ม การดำเนิ น งาน เชื ่ อ มเครื อ ข: า ย (เช: น นั ก การเมื อ ง
ท.องถิ่นมีโครงการเตียงปöนความสุข)
4) การประเมินกลไก ติดตามวิเคราะหHการทำงานของประชาคม
2.5 ทีมวิจัยประกอบไปด.วยผู.เชี่ยวชาญในด.านต:าง ๆ ที่หลากหลาย ดังนี้
- ดร.มัณทนาวดี/ ดร.อารยา / อ.รังสิมา / อ.ธนะวัฒนH: ด.านการ
พยาบาลที่บ.าน
- อ.จิราพร: ด.านฟπ∫นฟูจิตใจ
- อ.นงลักษณH / ผศ.อรนุช / ดร.อุดมพร: อำนวยความสะดวก
ด.านการบริหาร
- อ.สัคพัศ: ด.านสังคมสงเคราะหH
- ชาวบ.าน 8 คน: สนับสนุน/ช:วยเหลือทีมวิจัย
3. ขJอเสนอแนะจากทีมพี่เลี้ยง
3.1 เห็นควรให.อาจารยHเขียนในประเด็นเรื่องการธำรงรักษาแกนนำตั้งแต:ปs
2561 จนถึงปöจจุบัน ซึ่งแกนนำเหล:านี้มีลักษณะพิเศษคือ เป5นผู.สูงอายุ มีความเมตตา
3.2 ควรเพิ่มเติมความเชื่อมโยงระหว:างชุมชนกับวัด (พระ) โดยอาศัยความ
เชื่อ ความศรัทธา
3.3 ชุมชนแห:งนี้สามารถสร.างเป5นชุมชนต.นแบบในด.านการบริหารจัดการ
ได.
3.4 ต:อยอดเป5น Model อื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในแง:ของการทำงาน
ที่มีความเฉพาะ/ลักษณะพิเศษของพื้นที่ เป5นความเฉพาะทางกายภาพของพื้นที่ที่อยู:อาศัยและ
ความสัมพันธHของคนในพื้นที่ และโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
3.5 โครงการนี้ค:อนข.างชัดเจนในเรื่องการรับใช.สังคม ซึ่งสามารถนำไป
เขียนขอตำแหน:งฯ ได. และอาจจะเชื่อมโยงเรื่องการต:อยอด เช:น โครงการเตียงปöนความสุข โครงการ
ธนาคารผ.าอ.อมแพมเพิส การใช.องคHความรู.ทางด.านการพยาบาล ที่ทำให.คนเข.าถึงองคHความรู.ในการ
ดูแลผู.ปñวย ส:งเสริม Well being
3.6 แนะนำเรื่องการดูแลผู.ปñวยติดเตียงแบบออนไลนH ในช:วงสถานการณHโค
วิด-19
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โครงการที่ 4 อาวุโสฟรีแลนซ_: การเสริมสรJางระบบและกลไกสYงเสริมอาชีพอิสระ
ของผูJสูงอายุ ตำบลบJานปûอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ผูJรYวมโครงการวิจัยเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.พุ ท ธชาติ แผนสมบุ ญ ได. เ ล: า ถึ ง โครงการที่ มี ก ลุ: ม เปû า หมายคื อ ผู. สู ง อายุ
(60 ปsขึ้นไป) ทีมวิจัยได.สำรวจและแบ:งผู.สูงอายุในชุมชนออกเป5น 4 กลุ:ม โดยแยกตามสถานะทาง
เศรษฐกิจและสุขภาพ ดังนี้
กลุ:มที่ 1 กลุ:มสุขภาพดี เศรษฐกิจดี เป5นกลุ:มที่ให.ความร:วมมือน.อย
กลุ:มที่ 2 กลุ:มสุขภาพดี เศรษฐกิจไม:ดี เป5นกลุ:มที่มีความกระตือรือร.น
เป5นผู.นำชุมชน พร.อมให.ความร:วมมือ
กลุ:มที่ 3 กลุ:มสุขภาพไม:ดี เศรษฐกิจดี เป5นกลุ:มที่ควรส:งเสริมเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ
กลุ:มที่ 4 กลุ:มสุขภาพไม:ดี เศรษฐกิจไม:ดี เป5นกลุ:มที่ต.องได.รับความ
ช:วยเหลือ อยู:ในสภาวะพึ่งพิง
อาชีพเดิมของชุมชน คือ การทำจักสาน ผลไม.ดอง ซึ่งการส:งเสริมอาชีพเหล:านี้
เป5นกลวิธี Top-Down (การแปรนโยบายสู:การปฏิบัติ) ทำให.ไม:เกิดความต:อเนื่องในการพัฒนา
อาชีพ ทีมวิจัยจึงเสริมสร.างพลังการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ่มรายได.ให.กับ
ผู.สูงอายุในชุมชนแบบมีส:วนร:วม อีกทั้งส:งเสริมให.เกิดกลุ:มเงินออมเพื่ออาชีพ ตามความต.องการ
ของชุมชน
ที ม วิ จ ั ย เลื อ กดำเนิ น งานกั บ กลุ : ม สุ ข ภาพดี เศรษฐกิ จ ไม: ด ี ผู . น ำชุ ม ชนเป5 น
ข.าราชการเดิมมาก:อน ซึ่งชุมชนบ.านปûอมมี 11 หมู:บ.าน เข.าร:วมทุกหมู: กลไกความร:วมมือของ
ชุมชนถือว:าอยู:ในระดับที่ดีมาก
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยทำการวิจัยตามศาสตรHที่ตนเองเชี่ยวชาญ ได.แก: ศาสตรHด.าน
รัฐศาสตรH พัฒนาขุมชน และจิตวิทยา
2.2 ทีมวิจัยได.ลงพื้นที่ดำเนินการรวบรวมข.อมูล โดยใช.วิธีการสัมภาษณH
กลุ:ม การสัมภาษณHเจาะลึก และการสังเกต
2.3 ทีมวิจัยได.จัดกิจกรรมการฝØกอาชีพให.ผู.สูงอายุในชุมชน เช:น ทักษะการ
ทำดอกไม.จันทนH รวมทั้งร:วมกันหาภาคีเครือข:ายที่จะมาหนุนเสริมในกิจกรรมนี้ ไม:ว:าจะเป5น วัด ผู.นำ
ชุมชน กศน. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
2.4 ทีมวิจัยพบปöญหาของการทำการขายสินค.าออนไลนH คือ คนบางกลุ:มจะ
รอผลการแบ:งปöนรายได.จากการขายเท:านั้น ส:วนคนกลุ:มที่มีทักษะในระดับดีก็จะผลิตสินค.าออกมาใน
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รูปแบบเฉพาะตน (Individual) และขายเอง ทำให.สินค.าดังกล:าวไม:ใช:ของชุมชนโดยตรง ดังนั้นทีม
วิจัยจึงมีแนวคิดส:งเสริมให.ชุมชนเกิดการรวมกลุ:มเพื่อทำอาชีพ
2.5 การวิจัยในครั้งนี้ได.รับความร:วมมือเป5นอย:างดีจากหน:วยงานต:าง ๆ
เช:น วัดท:าการ.อง วัดลอดช:อง วัดสนามไชย เป5นต.น โดยที่วัดท:าการ.องมีพื้นที่สำหรับให.นำสินค.าไป
วางขายได.โดยที่ไม:คิดค:าที่ ทีมจึงมองเรื่องของการสร.างอาชีพ นำผลิตภัณฑHชุมชนมาขาย ซึ่งปöญหาที่
พบคือ ขาดการเชื่อมต:อระหว:างชุมชนกับวัด ชาวบ.านยังไม:ทราบว:าวัดเปfดพื้นที่ให.นำสินค.าไปวางขาย
ได.
2.6 ชุมชนต.องการมีกลุ:มเงินออมเพื่ออาชีพด.วย ซึ่งแต:เดิมมีช:วยเพียงเรื่อง
ฌาปนกิจเท:านั้น

ภาพที่ 4.39 การนำเสนอโครงการที่ 4 อาวุโสฟรีแลนซH: การเสริมสร.างระบบและกลไกส:งเสริมอาชีพ
อิสระของผู.สูงอายุ ตำบลบ.านปûอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 ดอกไม.จันทนHเป5นสินค.าที่มีความต.องการเป5นวาระ ดังนั้นจึงอยาก
เสนอแนะให.นักวิจัยลองส:งเสริมการผลิตสินค.าประเภทอื่น ๆ ที่เป5นอัตลักษณHของชุมชนและมีความ
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตรH เพื่อให.คนในชุมชนรู.สึกภาคภูมิ (กลวิธี Bottom-Up) เช:น การทำดอกไม.
บูชาวัดต:าง ๆ โดยอาจจะผลิตให.ดอกไม.มีอัตลักษณHเฉพาะแต:ละวัด/ชุมชน หรือการสานปลาตะเพียน
ที่กำลังจะจางหายไปจากสังคมไทย เพิ่มทักษะอื่น ๆ ที่เคยมีอยู:เดิมได. อาจจะเป5นแนวทางหนึ่งที่ช:วย
ลดการขัดแย.งในกลุ:มที่มีอยู:ด.วย
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3.2 ควรให.ความสำคัญการพัฒนาเชิงระบบกลไกมากกว:าตัววัตถุสินค.า ต:อ
ยอดเป5นโมเดลที่ดีในบริบทกึ่งเมือง ซึ่งงานที่ทำอยู:ค:อนข.างชัดเจนในเรื่องของการบริการรับใช.สังคม
3.3 ควรหาความร:วมมือกับสถาบันศิลปะต:าง ๆ ในเรื่องของเทคนิควิธีการ
ออกแบบสินค.า
3.4 ควรสร.างความผูกพันระหว:างคนรุ:นใหม:กับชุมชน โดยอาศัยผู.สูงอายุใน
ชุมชน ในงานวิจัยชิ้นนี้อาจารยHยังไม:ได.วิเคราะหHในเรื่องความสัมพันธHระหว:างผู.สูงอายุกับคนรุ:นใหม:ใน
ชุมชน เช:น การขายสินค.าออนไลนH จำเป5นต.องมีคนรุ:นใหม:มาช:วยหนุนเสริม หรืออาจจะเชื่อมโยงกับ
พระนิสิต
3.5 เพิ่มมุมมองเรื่องของการดึงความสามารถของผู.สูงอายุในชุมชนกลับมา
สู:รุ:นลูกหลาน และมุมมองเรื่องคุณค:าของประสบการณHที่มีร:วมกันของกลุ:มผู.สูงอายุ ถือเป5นการฟπ∫น
ชุมชนได.อีกด.วย
3.6 อาจจะลองเชื่อมโยงสินค.ากับงานพุทธศิลปøเพราะมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน.อย มีการเรียนการสอนวิชาพุทธศิลปøและโดยส:วนมากงานพุทธศิลปø
จะมีจุดเริ่มต.นจากพุทธศิลปøสมัยอยุธยา และ มจร. วังน.อยยังมีประสบการณHการทำงานร:วมกับ
UNESCO ด.านพุทธศิลปøมาก:อน และอีกหนึ่งจุดที่มองว:าจะสามารถนำไปเชื่อมโยงได. คือ เรื่อง ของ
พุทธธรรม ซึ่งเราสามารถแทรกการเรียนรู.เรื่องราวเหล:านี้ ลงไปในการทำงาน หรือเชื่อมลงใน
กระบวนการคิดของคนในชุมชนได.ด.วย
โครงการที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ_จากสมุนไพรชุมชนของเครือขYายกลุYมวน
เกษตรปúาตะวันออก
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล หัวหน.าโครงการได.เล:าถึงพื้นที่วิจัยคือกลุ:มวนเกษตรปñา
ตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู:ในเขตอุทยานแห:งชาติเขาอ:าง≈ไน โดยกลุ:มเปûาหมายในการวิจัย
ครั้งนี้คือกลุ:มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรปñาตะวันออก ตำบลท:ากระดาน อำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30 คน วิถีชีวิตของวิสาหกิจกลุ:มนี้ คือ การเก็บของปñา การ
หาสมุนไพรมาแปรรูปและส:งจำหน:าย รวมทั้งเพาะปลูกต.นไม.เพื่อจำหน:าย
ผลผลิตหลักของกลุ:มวิสาหกิจนี้ ได.แก: วัตถุดิบสมุนไพร (เช:น เพชรสังฆาต แก:นฝาง
ฟûาทะลายโจร เป5นต.น) ผลิตภัณฑHแปรรูป (เช:น ถุงหอมสมุนไพร แปûงท.าวยายม:อม ชาฝาง มะกรูดสระ
ผม สบู:เหลวธรรมชาติ เป5นต.น) จากข.อมูลดังกล:าว ทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการส:งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑH
จากวัตถุดิบสมุนไพรของชุมชน โดยผลิตภัณฑHที่ทีมวิจัยเลือกศึกษา คือ ผลิตภัณฑHชาสมุนไพร
เนื่องจากเป5นผลิตภัณฑHเดิมของชุมชนที่มีความพร.อมทั้งด.านวัสดุอุปกรณHการผลิต และมีองคHความรู.
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การผลิต ขาดแต:เพียงองคHความรู.ด.านกระบวนการทางวิทยาศาสตรH ในการหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เช:น ต.านอนุมูลอิสระ ซึ่งทีมวิจัยเห็นว:าข.อมูลทางด.านวิทยาศาสตรHเหล:านี้จะสามารถยกระดับ
ผลิตภัณฑHและเพิ่มความสามารถในการแข:งขันให.กับชุมชนได.
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.ลงพื้นที่เพื่อหารือกับสมาชิกวิสาหกิจถึงชนิดของผลิตภัณฑHที่
ชุมชนต.องการจะพัฒนา จนได.ข.อสรุปเป5นผลิตภัณฑHประเภทเครื่องดื่มชาสมุนไพร จากนั้นทีมวิจัยได.
เริ่มทำการวิเคราะหHวัตถุดิบที่จะนำมาทำเป5นผลิตภัณฑHเครื่องดื่มชาสมุนไพรว:ามีสารสำคัญที่ดีต:อ
สุขภาพชนิดใดบ.าง และหากนำไปอบแห.ง/ตากแห.งเพื่อให.ง:ายต:อการจัดจำหน:าย เมื่อนำน้ำร.อนเติม
ลงไปก:อนรับประทานแล.ว ปฏิกิริยาจากน้ำร.อนจะส:งผลต:อวัตถุดิบหรือไม: ทำให.เสียคุณค:าทาง
สารอาหารหรือไม: ซึ่งอยู:ในขั้นตอนของการทดสอบ
2.2 ทีมวิจัยประกอบไปด.วยผู.เชี่ยวชาญหลายด.าน ดังนี้
- ผศ.กัญชญนิศ: ด.านวิทยาศาสตรHการอาหาร
- ผศ.ดร.ศนิ (มหาวิทยาลัยบูรพา): ด.านเทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูป
อาหาร จุลอาหาร
- อ.นรากร: ด.านชีววิทยา
2.3 ทีมวิจัยร:วมกับสมาชิกวิสาหกิจได.ร:วมกันคิดสูตรของเครื่องดื่มชา
สมุนไพร จำนวนหลายสูตร จากนั้นจะให.กลุ:มอาสาสมัครได.ชิมและคัดเลือกให.ได.เครื่องดื่มชาสมุนไพร
1 สูตรที่จะนำไปต:อยอดพัฒนาต:อไป สำหรับในส:วนของฉลากสินค.า ได.มีการออกแบบเพื่อให.ชุมชน
เลือกแล.ว
3. ขJอเสนอแนะของทีมวิจัย
3.1 หากได.ผลิตภัณฑHเครื่องดื่มชาสมุนไพรที่ทีมวิจัยพัฒนาร:วมกับชุมชน
แนะนำให.ส:งเข.าประกวดรายการต:าง ๆ ซึ่งถ.าได.รับรางวัลจะเป5นการเพิ่มมูลค:าให.ผลิตภัณฑHได. หรือตี
โจทยHเรื่องปöญหาเบื้องต.นที่มีอยู: คือยอดจำหน:ายผลิตภัณฑHแบบเดิม แต:พอนำเรื่องข.อมูลทาง
วิทยาศาสตรH เข.ามา เช:น สารต.านอนุมูลอิสระ ทำให.ยอดขายดีขึ้นหรือไม: มีผลต:อความน:าเชื่อถือได.
มากขึ้นหรือไม: ซึ่งหากสามารถแสดงเอกสารที่ชัดเจนได.ก็สามารถนำมาเขียนขอตำแหน:งฯ ได. เพราะ
มีผลิตภัณฑHที่ผ:านมาตรฐานชัดเจน
3.2 ควรแสดงให.เห็นถึงสภาพของชุมชนก:อนการทำวิจัย ความเชื่อมโยง
ระหว:างผู.คนในชุมชนกับงานวิจัย เช:น การมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด.านองคHความรู.เรื่อง
วิทยาศาสตรH ที่คนในชุมชนได.รับรู.เพิ่มขึ้น ซึ่งเป5นความรู.ที่สร.างความน:าเชื่อถือต:อตัวผลิตภัณฑH ที่
สามารถนำมาอ.างอิงได.
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3.3 ควรเพิ่มในเรื่องมิติของผู.คน ชี้ให.เห็นว:าใครได.รับประโยชนHจากงานวิจัย
เพราะถ.างานนี้สามารถสร.างคุณค:าให.ผู.คนได.มากเท:าไหร: ก็จะยิ่งมี Impact สูง
3.4 แนะนำเรื่องของการนำวัตถุดิบอื่น ๆ มาผสมในเครื่องดื่มชาสมุนไพร
และตรวจสอบดูว:าทำให.สารต.านอนุมูลอิสระ เพิ่มหรือลดลงหรือไม:
โครงการที่ 6 การจัดการหYวงโซYอุปทานการผลิตขJาวและผักอินทรีย_โดยการมีสYวน
รYวมของวิสาหกิจชุมชนกลุYมสYงเสริมเกษตรอินทรีย_ อำเภออูYทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญH นาคภิบาล หัวหน.าโครงการ ได.เล:าถึงความเป5นมาของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ:มส:งเสริมเกษตรอินทรียH อำเภออู:ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ว:าแต:เดิมเป5นกลุ:มที่ทำการเกษตร
(ข.าวและผัก) ที่พึ่งพาสารเคมีที่มีราคาสูงในการเพาะปลูก ก:อให.เกิดปöญหาหนี้สิน ปöญหาสุขภาพ และ
ปöญหาสิ่งแวดล.อม ต:อมาในปs 2547 ผู.นำชุมชนได.ขับเคลื่อนให.เกิดการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุน
ฟπ∫นฟู ปs 2556 ชุมชนเริ่มสร.างมูลค:าเพิ่มจากข.าว จึงได.ริเริ่มการแปรรูปข.าวเป5นแปûงสำหรับนำไปเป5น
วัตถุดิบทำพิซซ:า ทำขนมไทยหรือเบเกอรี่ ต:อมาแปรรูปเป5นโจ≤ก และอาหารคลีน สำหรับผู.ปñวยมะเร็ง
ในปs 2559 การเพาะปลูกในชุมชนเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือการนำ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป5นหลักในการทำการเกษตร จึงได.ขอยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ:ม
เกษตรอินทรียHอู:ทอง จากนั้น วิสาหกิจชุมชนกลุ:มส:งเสริมเกษตรอินทรียHได.ปลูกผักอินทรียHและข.าว แต:
เนื่องจากเป5นข.าวแข็ง ส:งผลให.ได.ราคาขายไม:ดี จึงคิดสร.างมูลค:าเพิ่มให.ข.าวโดยการแปรรูปข.าวแข็ง
เป5นเส.นขนมจีน แบบเปsยกและแห.ง
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ภาพที่ 4.40 การนำเสนอแผนภาพการเชื่อมต:อระบบการทำงานร:วมกับภาคีเครือข:ายแบบมีส:วนร:วม
โครงการที่ 6 การจัดการห:วงโซ:อุปทานการผลิตข.าวและผักอินทรียHโดยการมีส:วนร:วมของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ:มส:งเสริมเกษตรอินทรียH อำเภออู:ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ที ม วิ จั ย ได. เ ริ ่ ม ลงพื ้ น ที ่ แ ละใช. SWOT Analysis ในการวิ เ คราะหH
ชุมชน และเก็บข.อมูลนวัตกรรมชุมชน พบว:า ปöญหาที่พบคือ การจัดการกลุ:ม ขาดการแลกเปลี่ยน
การพูดคุยกันในกลุ:ม อาจจะเนื่องด.วยสมาชิกอยู:ต:างตำบล ต:างพื้นที่กัน ทีมจึงต.องหาโอกาสทำให.
เกิดวงคุยแลกเปลี่ยนกันให.มากที่สุด
2.2 ทีมวิจัยได.คิดกระบวนการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนกลุ:มเกษตร
อินทรียHอู:ทอง ดังนี้
1) ต. น น้ ำ : พั ฒ นาองคH ค วามรู. ใ ห. แ ก: เ กษตรกร เช: น การทำปุ¡ ย
อินทรียH วิธีการบำรุงดิน/กำจัดศัตรูพืช เป5นต.น
2) กลางน้ำ: การแปรรูปวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑH เช:น
การแปรรูปข.าวเป5นขนมจีนเส.นแห.ง เป5นต.น
3) ปลายน้ำ: การขยายหรือการเพิ่มช:องทางในการจัดจำหน:าย
การประชาสัมพันธH ช:องทางการขาย ผ:าน line / marketplace
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ในทุก ๆ กระบวนการดำเนินการจะได.รับความร:วมมือจากภาคีเครือข:าย
ต:าง ๆ ไม:ว:าจะเป5นสำนักงานเกษตรอำเภออู:ทอง (ส:งเสริมและสนับสนุนความรู.การกำจัดศัตรูพืช)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (ส:งเสริมการรับรองมาตรฐาน อย.) กองทุนฟπ∫นฟูเกษตรกร
เครือข:ายเกษตรอินทรียH พาณิชยHจังหวัดสุพรรณบุรี (ส:งเสริมด.านการตลาด/การสร.างเครือข:าย)
2.3 ทีมวิจัยมีความคิดที่จะนำพืชผักท.องถิ่น เช:น ฟöกทอง ผักไชยา ที่มี
โปรตีนสูง มาเป5นส:วนผสมในแปûงขนมจีน เพื่อเพิ่มคุณค:าให.ผลิตภัณฑH
2.4 ทีมวิจัยประกอบด.วยผู.เชี่ยวชาญในหลากหลายด.าน ดังนี้
- ผศ.ดร.ภิญญาพัชญH: ด.านบริหารทรัพยากรมนุษยH
- ผศ.ดร.พิษณุ: ด.านเทคโนโลยีเกษตรพืชไร:
- ดร.ไตรมาส: ด.านรัฐประศาสนศาสตรH
- ดร.ถกลรัตนH: ด.านผลิตภัณฑHประมง
- อ. ว:าที่ ร.ต.ปfยะพงษH: ด.านวิศวกรรมพลังงานทดแทน
2.5 ทีมวิจัยส:งเสริมให.วิสาหกิจชุมชนกลุ:มส:งเสริมเกษตรอินทรียHอู:ทองมี
กระบวนการพัฒนาอย:างมีส:วนร:วมเพื่อนำไปสู:การพัฒนาชุมชนอย:างยั่งยืนที่มีโมเดล 3ES+M
E = Economy
E = Education
E = Environment
S = Social
M = Moral
2.6 ทีมวิจัยพบว:าเกษตรกรในกลุ:มวิสาหกิจชุมชนยังขาดการคิดแบบเป5น
ระบบ ดังนั้นทีมวิจัยจึงทำหน.าที่เป5น Keyman ให.ชุมชน
3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 ควรนำเสนอในบทบาทสำคัญของทีมวิจัยที่เป5นผู.ประสานระหว:างกลุ:ม
วิสาหกิจชุมชนกับหน:วยงานภาครัฐ จะทำให.เห็นคุณค:าของงานวิจัยชิ้นนี้ได.ชัดเจนยิ่งขึ้น
3.2 มองเห็ น มุ ม มองทั ศ นคติ ข องตั ว นั ก วิ จ ั ย ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป การนำ
กระบวน design thinking มาใช.ที่ก:อให.เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การหล:อหลอมคนในชุมชนเข.า
ด.วยกัน มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และการนำคน เทคโนโลยี นวัตกรรม เข.ามาช:วยในการ
แก.ปöญหา และชุมชนสามารถต:อยอด รวมถึงการสร.างรายได. และทุนทางด.านพื้นที่ ซึ่งเป5นจุดเด:น เป5น
พื้นที่ที่มีคุณค:า เป5นอู:ข.าวอู:น้ำมาตั้งแต:อดีต ซึ่งหากนำมาเรียงร.อยกระบวนการก็สามารถนำมาเขียน
ขอตำแหน:งทางวิชาการได.
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3.3 ควรคิดไปถึงขั้นตอนตรวจสอบสารปนเปπ∫อนในผลิตภัณฑHของกลุ:ม
วิสาหกิจ เสริมความน:าเชื่อถือ เรื่องความปลอดภัยให.ผลิตภัณฑHได.
3.4 ควรส:งผลิตภัณฑHเข.าประกวดในเวทีต:าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค:าให.ผลิตภัณฑH
3.5 ควรส:งเสริมผลิตภัณฑHแปรรูปในเชิงรับรู.คุณค:า และให.เป5น Functional
Food ที่ยังคงอัตลักษณHของท.องถิ่นไว.
3.6 ควรเพิ่มมิติการมีส:วนร:วมของกลุ:มคนรุ:นใหม:ในชุมชนตามความถนัด
เช:น การทำการตลาดออนไลนH
3) ชYวงการสัมภาษณ_ เตรียมเอกสาร 7 ขJอ วิชาการรับใชJสังคม (ภาคใตJ) จำนวน 5
โครงการ
จากการประชุมในรูปแบบ online การจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสารผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ (ภาคใต.) เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผ:าน Application ZOOM ผู.วิจัยได.สรุปประเด็นการเป5นพี่เลี้ยงทาง
วิชาการ (Coaching & Mentoring) โดยได.ให.ข.อเสนอแนะ สามารถสรุปได.ดังนี้
โครงการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรูJตJนแบบแหลYงทYองเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ผศ. ไพศาล นาคกราย หัวหน.าโครงการ บอกเล:าสภาพบริบททั่วไปของพื้นที่ และ
ความเป5นมาของโครงการวิจัยซึ่งเป5นงานวิจัยที่ต:อเนื่องจาก สกว. ซึ่งเปfดเป5นแหล:งท:องเที่ยวชุมชนใน
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แต:ถูกทิ้งร.างไป ไม:ได.ดำเนินการอย:างต:อเนื่อง ปöญหาที่พบคือ
ขาดการจัดการเรื่องการบริหารจัดการการท:องเที่ยวอย:างมีแบบบแผน ขาดหลักวิชาการในการจัดการ
การท:องเที่ยว การใช.ทรัพยากรที่มีอยู:ในชุมชนให.เกิดประโยนHสูงสุดต:อการท:องเที่ยว จึงเป5นที่มาของ
การมองหาการสนับสนุนเรื่องการจัดการการท:องเที่ยวแบบมีแบบแผน เสริมสร.างรายได.ให.แก:คนใน
ชุมชน เพิ่มมิติด.านความรู. และ เศรษฐกิจที่จะเสริมในชุมชนให.เกิดเป5นแหล:งท:องเที่ยวชุมชนที่มาจาก
การมีส:วนร:วมของคนในชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
พื้นที่การทำงาน มี 4 พื้นที่ในอำเภอชะอวด เขตตำบลท:าประจะ 2 แห:ง ตำบลควน
หนองหงสH 1 แห:ง และตำบลเขาพระทอง 1 แห:ง ที่โดยแต:ละที่มีลักษณะที่โดดเด:นของแหล:งท:องเที่ยว
ที่ต:างกัน แต:เป5นแหล:งท:องเที่ยวที่เกิดจากความต.องการของคนในชุมชนโดยแท.จริง ซึ่งบริบท ทั่วไป
คือ เกิดขึ้นได.ยาก
โดยแหล:งท:องเที่ยวที่ทีมมองว:าสามารถพัฒนาได.ดีคือ นบบัวแก.ว@ทุ:งนาใต. โดยได.
ส:งเสริมให.เกิดรายได.จากการท:องเที่ยว มีที่พักฟารHมสเตยH จุดแคมปøปf∫ง ร.านขายอาหาร ทางทีมงานได.
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มองเรื่องของการอบรมเรื่องการทำบัญชี ผู.นำในชุมชนให.ความร:วมมือ และมีผลิตภัณฑHในชุมชน เช:น
ไวนHจากผลไม. สมุนไพร สบู:จากสมุนไพร สะตอดอง ข.าวซ.อมมือ และนำข.าวมาแปรรูปเป5นขนมจีนเส.น
สดแบบโบราณ เม็ดมะม:วงหิมพานตH และนำวัฒนธรรมการรำ มาเชื่อมกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อ
สืบสาน

ภาพที่ 4.41 การนำเสนอโครงการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู.ต.นแบบแหล:งท:องเที่ยวโดยชุมชน
ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
กระบวนการที่ทำให.เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การลงไปในพื้นที่เพื่อสร.างทำความ
เข.าใจที่ตรงกัน พาคนในชุมชนไปดูงานที่แหล:งท:องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดสตูล เพื่อนำมาปรับใช.
การนำเครื่องมือทางสังคมเช:น ให.คนในชุมชนเขียนไทมHไลนH เขียนนา∆ิกาชีวิต เพื่อเป5นข.อมูลของ
ชุมชน และการนำทฤษฎีการจัดการทั้งเรื่องของ คน การสร.างการมีส:วนร:วม การจัดการการท:องเที่ยว
การบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน และการส:งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาแหล:งท:องเที่ยว
นำมาใช.เพื่อพัฒนาให.เกิดการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 4.42 การนำเสนอบทบาทของนักวิจัยในการใช.ความเชี่ยวชาญลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
โครงการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู.ต.นแบบแหล:งท:องเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ขJอเสนอแนะของทีมวิจัย
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ ซึ่งในทีมสามารถนำองคHความรู.ที่มีและ
ได.นำไปใช.ในชุมชน มาเขียนได.หลายด.าน คือ
- ศาสตรHของการนำกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งหาก
ทีมมองว:าชุมชนขาดความรู.ทางวิชาการด.านการจัดการแหล:งท:องเที่ยว และทีมนำศาสตรHนี้เข.าไป
เพื่อให.เกิดการพัฒนาที่เห็นได.อย:างชัดเจน ก:อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
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- ศาสตรH ด . า นการจั ด การบั ญชี การตลาด การเงิ น การพั ฒนา
ผลิตภัณฑH เพื่อสร.างรายได.ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน
3.2 การจัดการเส.นทางท:องเที่ยว ด.วยบริบทที่หลากหลายมีทั้ง ทุ:งนา ปñา
เขา และน้ำตก ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงเป5นเส.นทางที่มี เรื่องราวได. แต:หากสามารถดึงเอกลักษณH
ของเส.นทางท:องเที่ยว สร.างความโดดเด:น น:าค.นหา สร.างความน:าสนใจ แรงจูงใจให.คนมาเที่ยวด.วย
เอกลักษณH หรือการเชื่อมโยงแต:ละเส.นทางได.จะยิ่งน:าสนใจ สร.างประสบการณHที่ผู.มาเยือนต.องการ
ได.รับ และประทับใจ หรือการมองเรื่อง ฤดูกาลที่ส:งผลต:อการท:องเที่ยว โดยวางเส.นทางให.สามารถ
ท:องเที่ยวได.ตลอดทั้งปs แต:ละเส.นทางเป5นไฮไลทHของแต:ละฤดูที่เมื่อนักท:องเที่ยวมาเห็นแล.วประทับใจ
การร.อยเรียงแหล:งท:องเที่ยวแต:ละแหล:งให.เห็นชัดเจนว:าเชื่อมกันอย:างไร
เป5นแหล:งท:องเที่ยวอำเภอชะอวดที่ครบวงจร ทั้ง 4 พื้นที่ แล.วนำวิธีคิดทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตรH
มาใช.ร:วมกัน เช:น เส.นทาง trail ที่สร.างจุดแวะพัก วัด หรือสถานที่สำคัญในเส.นทาง เพื่อกระจาย
มูลค:าทางเศรษฐกิจ หาจุดหรือเส.นทางพิเศษในเส.นทางท:องเที่ยว
เปf ด มุ ม มองของคนในชุ ม ชนว: า ขาดในเรื ่ อ งอะไร และมี ต . น ทุ น อะไร
แรงจูงใจของคนในหมู:บ.านมีอะไรบ.าง สิ่งที่คนชะอวดมีร:วมกันคือความทรงจำ การเติบโตและการ
เปลี่ยนผ:านของคนในชุมชน ต.องบริหารจัดการจากความพร.อมของคนภายใน เพราะเมื่อเวลาทีค่ นข.าง
นอกเข.ามาเที่ยวในพื้นที่จะช:วยลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได. เป5นการสร.างการท:องเที่ยวเชิง
ประสบการณH
3.3 เรื่องผลิตภัณฑHในชุมชน ควรมองหาการเพิ่มมูลค:าของผลิตภัณฑH หรือ
การปรับบรรจุภัณฑHให.ดึงดูด นำเรื่องมาตรฐานการท:องเที่ยวชุมชน มาตรฐานของผลิตภัณฑH ความ
ปลอดภัยของการท:องเที่ยวช:วง Post-COVID19 มาเป5นจุดขาย
โครงการที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรูJเครือขYายการจัดการน้ำคลองดุสนในการ
เขJาถึงการใชJทรัพยากรชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
คลองดุสน กินเนื้อที่ของ 3 อำเภอ ปöญหาในพื้นที่คือพอช:วงฤดูฝนเกิดน้ำท:วม
ฉับพลัน ขาดการจัดการเครือข:าย การบริหารจัดการน้ำ และการใช.ประโยชนHอย:างจริงจัง พื้นที่ต.นน้ำ
มาจากน้ำตกใน อ.หาดใหญ: การใช.น้ำเป5นการใช.น้ำประปาภูเขา เพราะน้ำไหลแรง คนในชุมชนตาม
ทางน้ำสูบน้ำไปใช.ในครัวเรือน ทำการเกษตร ทำสวนผัก สวนยาง ปลูกปาลHม และมีการดูดทรายไป
ใช. พื้นที่ต.นน้ำ อยู:ในเขตของ ควนโดน ควนกาหลง 2 อำเภอ พื้นที่กลางน้ำ และ ปลายน้ำ เป5นเขต
ของอำเภอเมือง ทำให.การใช.น้ำเป5นลักษณะที่แปรรูปไปแล.ว มีบ.างที่ใช.ด.านการเกษตร และแหล:ง
ท:องเที่ยว ลักษณะของการเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกันในพื้นที่ คือความเหลื่อมล้ำของการใช.ประโยชนH
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ร:วมกันในคลอง เคยจัดการดูงาน ชวนคนต.นน้ำ ลงไปดูปöญหาที่พื้นที่ปลายน้ำ และคนปลายน้ำก็มาดู
พื้นที่ต.นน้ำ เพื่อให.เห็น สภาพแวดล.อมของกันและกัน เช:น บางช:วงน้ำแห.ง บางช:วงน้ำไม:สะอาด
รวมถึงปöญหาขยะ ที่จะไหลออกทะเล
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
ก: อนการเปลี ่ ยนแปลงคื อ ชาวบ. านมี การจั ดการเป5 นเครื อข: ายเมื ่ อหลายปs ก: อน
ทำกิจกรรมคลองสวยน้ำใส แบ:งพื้นที่ในการจัดการ 3 อำเภอ 3 เครือข:าย แต:ยังไม:มีโครงสร.างที่
ชัดเจน ซึ่งทีมทำงานได.ลงไปสร.างการมีส:วนร:วม สร.างทีมกลไก ต.นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
(เป5นชาวมุสลิม ทั้งหมด) การร:วมพูดคุยกันระหว:างผู.มีส:วนได.ส:วนเสีย และแทรกกระบวนการจัดการ
กลุ:ม แนวคิดเรื่องความเข.มแข็งในการบริหารจัดการกลุ:ม เพื่อสร.างการเรียนรู. รวมถึงการเก็บข.อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนแบ:งปöนประสบการณH ปöญหา ความต.องการซึ่งกันและกัน สร.างการยอมรับของสังคม
เปûาหมาย ซี่งชุมชนมีความรู. มีข.อมูล แต:ยังไม:มีการถ:ายทอด ทีมทำงานเข.าไปช:วยถอดองคHความรู.
ออกมาจากผู.รู.ก:อน สร.างชุดข.อมูลพื้นฐาน แล.วจัดเก็บเป5นชุดข.อมูลแบบง:ายๆ เช:น นา∆ิกาชีวิต
ไทมไลนH แผนที่ทำมือโดยชาวบ.าน เพื่อให.ทุกคนเข.าใจและเห็นภาพเดียวกัน

ภาพที่ 4.43 การนำเสนอบทบาทของนักวิจัยในการใช.ความเชี่ยวชาญลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
โครงการที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู.เครือข:ายการจัดการน้ำคลองดุสนในการเข.าถึงการใช.
ทรัพยากรชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
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3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ
- ศาสตรHด.านรัฐประศาสนศาสตรH คือการทำให.เกิดการมีส:วนร:วม
ของหลายภาคส:วน และเสนอแนะหากมีการเชื่อมกับหน:วยงานราชการที่เกี่ยวข.องกัน ผลักดันให.เกิด
เป5นนโยบาย หรือข.อตกลงการบริหารจัดการน้ำ หรือการใช.น้ำร:วมกันของแต:ละภาคส:วนของเขตการ
ปกครอง ซึ่งหากทำได. ก็หมายถึงการนำเอาศาสตรHด.านรัฐประศาสนศาสตรH เข.าไปใช.เพื่อแก.ปöญหาใน
ชุมชน
3.2 เรื่องการบริหารจัดการน้ำ
- เสนอแนะการจัดการน้ำระบบซูบัก (Subak Irrigation System)
ที่บาหลี คือ ให.สิทธิ์ คนที่อยู:ปลายน้ำในการออกเสียงมากที่สุด เพื่อให.เกิดสิทธิในการดูแลรักษา และ
อยากให.มองหาจุดเชื่อมโยง เช:น พันธะสัญญา ระบบความเชื่อทางจิตวิญญาณ ซึ่งอาจจะเคยมีอยู: แต:
อาจจะเหลื่อมล้ำความสมดุลกันไปบ.างในขณะนี้
- ตีความปöญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำให.ชัดเจน เพื่อการรักษาน้ำตลอด
สาย จะต.องดูส:วนอื่น ๆ ด.วย ให.น้ำหนักกับผู.คนที่อาศัยอยู:ตลอดสายน้ำ และองคHความรู.ที่อยู:บน
พื้นฐาน ทีม่ ากกว:าคุณภาพที่เป5นตัวเลข หรือดัชนีชี้วัด
- ดึงจุดเด:นเรื่องคุณค:าของน้ำ ให.ความหมายมากกว:าการเป5น
ทรัพยากรเพื่อการผลิต มองมุมคุณค:าทางสังคม การส:งผ:านเรื่องราวต.นทางของการบ:มเพาะร:วมกัน
ระหว:างคนที่อยู:ตามเส.นทางสายน้ำ
โครงการที ่ 3 การสรJ า งมู ล คY า เพิ ่ ม ขJ า วหั ก ดJ ว ยกระบวนการมี ส Y ว นรY ว มจาก
เครือขYายชาวนาปÅตตานี บJานทYาดYาน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปÅตตานี
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
เครือข:ายชาวนาปöตตานี ปลูกข.าว 1,355 ไร: เรียกขานว:า “ข.าวนาแปลงใหญ:ดอน
รัก” คนในชุมชนทำนาเพื่อยังชีพ แต:เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปก็ทำนาเพื่อเชิงพาณิชยHมากขึ้น มีการ
ทดสอบกับกลุ:มเครือข:ายชาวนาเบื้องต.น คือ ในข.าว 20 กิโลกรัม จะเจอข.าวหัก ข.าวไม:มีคุณภาพ
4 กิโลกรัม ก็มักจะนำไปแจกจ:ายให.กลุ:มผู.เลี้ยงไก: หรือนำไปทำข.าวต.ม ซึ่งความต.องการของคนใน
ชุมชนคือ อยากจะสร.างมูลค:าเพิ่มให.แก:ข.าวหัก
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ภาพที่ 4.44 การนำเสนอโครงการที่ 3 การสร.างมูลค:าเพิ่มข.าวหักด.วยกระบวนการมีส:วนร:วมจาก
เครือข:ายชาวนาปöตตานี บ.านท:าด:าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปöตตานี
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
ใช.กระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการร:วมกับกลุ:มชาวบ.าน ผ:านเครื่องมือการ
เรียนรู.ในแบบต:าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑH แปรรูปข.าวหักเป5นขนมจีนอบแห.งซึ่งได.มีการทดสอบ
ผลิตภัณฑH ทดสอบคุณสมบัติของข.าว ใช.ความรู.ด.านวิทยาศาสตรHการอาหาร ด.านโภชนาการ ซึ่งมี
ดร.อรุโณทัย เจือมณี เชี่ยวชาญด.านนี้ ความรู.ด.านการตลาดในการออกแบบบรรจุภัณฑH และการสร.าง
ช:องทาง ทางการตลาด ซึ่งทีมทำงานได.ลงพื้นที่เพื่อหาโจทยHการพัฒนาทั้ง 4 อำเภอและนำมา
วิเคราะหHศักยภาพร:วมกัน
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ภาพที่ 4.45 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 3
การสร.างมูลค:าเพิ่มข.าวหักด.วยกระบวนการมีส:วนร:วมจากเครือข:ายชาวนาปöตตานี บ.านท:าด:าน
ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปöตตานี
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3. ขJอเสนอแนะของพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ
- สามารถใช.เขียนขอตำแหน:งได.หลายศาสตรH ที่นำมาบูรณาการได.
ชัดเจน คือ ด.านรัฐศาสตรH รัฐประศาสนศาสตรH ในมุมมองของการเป5นผู.สร.างให.เกิดประสานงานให.
เกิดความร:วมมือ ด.านวิทยาศาสตรH เชื่อมเรื่องของคุณค:าทางโภชนาการ และการนำองคHความรู.ใน
เรื่องของการแปรรูปเป5นเส.นขนมจีนอบแห.งซึ่งในจังหวัดปöตตานียังไม:มีการแปรรูปเช:นนี้ ถือว:าทีม
ทำงานเข.าไปแก.ปöญหาที่ยิ่งใหญ:ในชุมชน หรือความรู.ทางด.านเศรษฐศาสตรH เพื่อร:วมมองเรื่องของการ
ยกระดับอาชีพของชาวนา หรือการขายผลิตภัณฑHเพื่อให.เกิดมูลค:า
3.2 เรื่องผลิตภัณฑH
- สร.าง Value Chain ของข.าว การเพิ่มโอกาสทางด.านโภชนาการ
การร.อยเรียงมิติเชิงคุณค:าของข.าว และวิธีคิดของการจัดการทางสังคม
- เสนอแนะให.เพิ่มเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑHด.วย เพื่อเพิ่มความ
น:าเชื่อถือ
- วัตถุดิบที่นำมาทำอาหารถิ่น “กรือโป«ะ” (ข.าวเกรียบ) สามารถ
นำข.าวอินทรียHมาทำได.หรือไม: แล.วตีตลาดต:างประเทศ
โครงการที่ 4 การขับเคลื่อนการจัดศึกษาตามอัธยาศัยโดยเครือขYายพYอแมYใน
ชุมชนเมืองสุราษฎร_ธานี
1. ผูJรYวมโครงการวิจัยเลYาความตJองการของชุมชน
ดร.กฤษณะ ทองแก.ว หัวหน.าโครงการ ได.เล:าถึงสภาพการณHก:อนการดำเนินงานวิจัย
ในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎรHธานี จ.สุราษฎรHธานี โดยให.ความสนใจการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใน
3 รูปแบบ คือ
1) โรงเรียนจิ๋ว (Micro School)
2) บ.านเรียน (Home School)
3) ในระบบ (Formal Education) พบว:าเครือข:ายพ:อแม:ชุมชนเมืองและนักเรียน
ได.รับการยอมรับทางสังคมน.อยและไม:มีพื้นที่ปฏิบัติการที่ทรงพลัง จึงควรหาแนวทางการแก.ไข
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ภาพที่ 4.46 การนำเสนอโครงการที่ 4 การขับเคลื่อนการจัดศึกษาตามอัธยาศัยโดยเครือข:ายพ:อแม:
ในชุมชนเมืองสุราษฎรHธานี
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
ทีมวิจัยได.สร.างกระบวนการที่ทำให.เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ดังนี้
1. กิจกรรมหารือ: มี Node นักวิจัย ตัวแทนพ:อแม: 5 ครอบครัว ร:วมกัน
ออกแบบ วางแผนการเก็บข.อมูลเชิงลึกและกิจกรรมฝØกอบรมเครื่องมือนา∆ิกาชีวิต
2. กิจกรรมฝØกอบรมเครื่องมือนา∆ิกาชีวิตเพื่อวิเคราะหHและสังเคราะหH
ข.อมูล: นำข.อมูลการเลี้ยงดูลูกของแต:ละครอบครัวมาใส:ในนา∆ิกาชีวิต และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน ผลปรากฎว:าทุกคนได.รับความรู. ทักษะจากการแลกเปลี่ยนและมีการวางแนวทางการปรับใช.ใน
ครอบครัว
3. การสัมภาษณHเชิงลึกสมาชิกเครือข:ายพ:อแม:: ได.ข.อมูล มุมมอง ที่แตกต:าง
ของพ:อแม: เช:น ข.อมูลความต.องการความรู.และทักษะที่แตกต:างกัน เนื่องจาก บุตรหลาน เรียนอยู:ใน
ระดับที่แตกต:างกัน และได.รับความคาดหวังที่หลากหลาย
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ภาพที่ 4.47 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 4
การขับเคลื่อนการจัดศึกษาตามอัธยาศัยโดยเครือข:ายพ:อแม:ในชุมชนเมืองสุราษฎรHธานี
3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องการจัดแนวทางการศึกษาและการเขียนขอตำแหน:งฯ
- ควรสร. า งโมเดลของการเรี ย นการสอน เช: น เรื ่ อ งภู ม ิ ป ö ญ ญา
ท.องถิ่น สังคมศาสตรH เพื่อให.เกิดผลเชิงประจักษHแก:นักวิจัย และเป5นประโยชนHแก:เด็ก ๆ กลุ:มนี้ต:อไป
ในอนาคต
3.2 เกี่ยวกับโครงการ
- โครงการนี้มีต.นทุน คือ ครอบครัวที่พร.อมทั้งฐานะและความรู.
แต:ทีมวิจัยควรตีความความหมายของคำว:า “การยอมรับในสังคม” ให.ชัดเจน
- จากการดำเนินโครงการ พบว:า พ:อแม:พยายามสร.างนิเวศการ
เรียนรู. (Ecology of Learning) ให.ลูกๆ แต:สภาพบริบทไม:เอื้อให.พวกเขาจัดการเรียนรู.โดยครอบครัว
หากทีมวิจัยสามารถหาทางเชื่อมโยงนักวิทยาศาสตรHที่เก:ง ๆ หรือศาสตรHอื่น ๆ มาช:วยจัด Workshop
ให.ผู.ปกครองและนักเรียน จะเป5นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
โครงการที่ 5 การขับเคลื่อนภูมิปÅญญาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผYานศูนย_การ
เรียนรูJนิเวศวิทยาวัฒนธรรม พื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร_ธานี
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ดร.วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร หัวหน.าโครงการได.เล:าถึงพื้นที่วิจัย คือ อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎรHธานี ภายใต.มิติความเหลื่อมล้ำด.านวัฒนธรรม (มิติหลัก) และด.านความรู. (มิติรอง)
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โลกาภิวัตนHทำให.เกิดช:องว:างระหว:างวัฒนธรรมท.องถิ่นกับคนในชุมชน โดยเฉพาะ มโนราหH หนังตะลุง
ซึ่งผู.ปกครองมักจะไม:ค:อยสนับสนุนให.ลูกหลานเรียนรู.เพราะหวาดกลัวการครอบครู ปรากฎการณHนี้จึง
นำไปสู:การเกิดความเหลื่อมล้ำทางมิติการเรียนรู.เชิงวัฒนธรรม ทีมวิจัยจึงมีความเห็นว:าควรปลูกฝöง
จิตสำนึกผู.เรียนให.มีความภาคภูมิในในความเป5นไทย โดยใช.วิธีการขับเคลื่อนความรู.ทางวิชาการ
ร:วมกับศูนยHการเรียนรู.ชุมชนครูภูมิปöญญา

ภาพที่ 4.48 การนำเสนอโครงการที่ 5 การขับเคลื่อนภูมิปöญญาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผ:านศูนยH
การเรียนรู.นิเวศวิทยาวัฒนธรรม พื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรHธานี
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2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.ศึกษาบริบทชุมชนในมิติต:าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงกับปöญหา
ความเหลื่อมล้ำทางด.านความรู.และวัฒนธรรม พร.อมทั้งได.ระดมความรู.จากผู.ทรงคุณวุฒิ (ปราชญH
ชุมชน ผู.นำชุมชน และผู.บริหารชุมชนภาครัฐ) เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนยHการเรียนรู.ชุมชนครูภูมิปöญญา
ท.องถิ่นภาคใต.
2.2 ทีมวิจัยได.เริ่มกระบวนการสร.างความรู.และจัดทำหลักสูตรท.องถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพศูนยHการเรียนรู.ชุมชนครูภูมิปöญญาท.องถิ่นภาคใต.สู:สถานศึกษาของรัฐ พร.อมทั้งยังได.
ทดลองใช.หลักสูตรท.องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด.านความรู.และวัฒนธรรมกับกลุ:มตัวอย:าง

ภาพที่ 4.49 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 5
การขับเคลื่อนภูมิปöญญาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผ:านศูนยHการเรียนรู.นิเวศวิทยาวัฒนธรรม
พื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรHธานี
3. ขJอเสนอแนะของทีมวิจัย
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ
- โครงการนี้มีหลักสูตรท.องถิ่นและศูนยHการเรียนรู.ชุมชนภูมิปöญญา
เป5นผลงานเชิงประจักษHที่ชัดเจนมาก สามารถนำไปใช.ขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการได.
- อ.ฤทัยชนก (ความเชี่ยวชาญด.านครุศาสตรHและประวัติศาสตรH)
สามารถนำหลักสูตรท.องถิ่นไปใช.ขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการได.
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- อ.รัตนา สามารถนำศูนยHการเรียนรู.ชุมชนครูภูมิปöญญาท.องถิ่น
ภาคใต.ไปใช.ขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการได.
3.2 เกี่ยวกับโครงการ
- โครงการนี้มีต.นทุนสูงในด.านพื้นที่วัฒนธรรม ซึ่งร่ำรวยด.วยมรดก
ทางวัฒนธรรมมากมายทั้งมรดกที่จับต.องได.และมรดกที่จับต.องไม:ได. โดยสามารถนำไปเชื่อมโยงกับ
โครงการของ UNESCO ได. กล:าวคือ UNESCO มีความต.องการให.โรงเรียนต:าง ๆ เรียนรู.ภูมิปöญญา
ของตนเองและยกระดับสร.างการเรียนรู.ให.เพื่อนๆ นักเรียนต:างชาติ ซึ่ง UNESCO ต.องการเห็นความ
เชื่อมโยงระหว:างเด็ก ๆ และชุมชนทำให.เกิดการเรียนรู.ด.วยตัวของเด็ก ๆ เอง
- โครงการนี้ไม:ได.แสดงให.เห็นถึงความเหลื่อมล้ำโดยชัดเจน แต:เป5น
การสร.างโอกาสการเรียนรู.อย:างเท:าเทียมในอนาคต ก:อให.เกิดสำนึกคุณค:าท.องถิ่นเดียวกัน ทุกคนจะมี
ฐานความรู. ฐานสำนึกเป5นฐานเดียวกัน
- หากจะทำเรื่องพิพิธภัณฑHมีชีวิต สามารถศึกษาจากผลงานของ
ศ.สุวิไล ม.มหิดล ที่ท:านได.ทำงานร:วมกับกลุ:มคนที่กำลังจะสูญเสียภาษาท.องถิ่นของตนไป
4) ชYวงการสัมภาษณ_ เตรียมเอกสาร 7 ขJอ วิชาการรับใชJสังคม (ภาคอีสาน) จำนวน 5
โครงการ
จากการประชุมในรูปแบบ online การจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการเตรียมเอกสารผลงาน
วิชาการรับใช.สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ (ภาคอีสาน) เมื่อวันศุกรHที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.
2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ผ:าน Application ZOOM ผู.วิจัยได.สรุปประเด็นการเป5นพี่เลี้ยงทาง
วิชาการ (Coaching & Mentoring) โดยได.ให.ข.อเสนอแนะ สามารถสรุปได.ดังนี้
โครงการที่ 1 การเสริมสรJางศักยภาพของระบบเศรษฐกิจของผูJเลี้ยงควายทามใน
พื้นที่ชุYมน้ำแกYงละวJา จังหวัดขอนแกYน
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ดร.หิรัญ แสวงแก.ว หัวหน.าโครงการ บอกเล:าสภาพบริบททั่วไปของพื้นที่ชุ:มน้ำแก:ง
ละว.า จังหวัดขอนแก:น ว:ามีความหลากหลายทางชีวภาพ และยังเคยเป5นพื้นที่ระบาดโรคพยาธิใบไม.ใน
ตับ ในแต:ละปsชาวบ.านในพื้นที่จะทำนาปsและนาปรัง และมีการเลี้ยงควายทามแบบ 2 ระบบตาม
ฤดูกาลคือ ฤดูน้ำหลาก: จะเลี้ยงควายทามบนพื้นที่สูงน้ำท:วมไม:ถึง ฤดูแล.ง: จะปล:อยควายทามไปหา
กินตามเกาะแก:ง
ในชุมชนนี้ มีการบริหารจัดการมูลควายทาม คือ นำมูลควายทามจากคอกมาตาก
แดด จากนั้นก็นำไปบรรจุกระสอบขายตามข.างทาง กระสอบละ 30-40 บาท (ราคาสูงตามความ
ต.องการของตลาด)
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จากการศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน พบว:า ชุมชนนี้กำลังจะกลายเป5นสังคม
ผู.สูงอายุอย:างแท.จริง และหากจำแนกครัวเรือนในชุมชนตามเส.นความยากจนจะพบว:ากลุ:มครัวเรือนที่
ยากจน จะเน.นการผลิตเพื่อบริโภค มีรายได.จากเงินสวัสดิการของรัฐ (เบี้ยผู.สูงอายุ เบี้ยคนพิการ)
และมักจะกู.เงินจากกองทุนหมู:บ.าน ในขณะที่กลุ:มครัวเรือนที่อยู:สูงกว:าเส.นมัธยฐาน จะเน.นการผลิต
เพื่อจำหน:าย และมักจะกู.เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณH (ธกส.) โดยหากศึกษาจากกลุ:มผู.
เลี้ยงควายทามจะพบว:า เป5นกลุ:มครัวเรือนที่อยู:สูงกว:าเส.นมัธยฐาน

ภาพที่ 4.50 การนำเสนอโครงการที่ 1 การเสริมสร.างศักยภาพของระบบเศรษฐกิจของผู.เลี้ยงควาย
ทามในพื้นที่ชุ:มน้ำแก:งละว.า จังหวัดขอนแก:น
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.จัดประชุมเครือข:ายนักวิจัยท.องถิ่นเพื่อสอบถามข.อมูล
ปöจจุบันของพื้นที่ จากนั้นได.นัดหมายกลุ:มผู.เลี้ยงสัตวHในชุมชนมาประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคHของ
โครงการ พร.อมทั้งสอบถามความต.องการของกลุ:มผู.เลี้ยงสัตวH
2.2 จากการประชุมพบว:า กลุ:มผู.เลี้ยงสัตวHมีความต.องการ ดังนี้ 1) ต.องการ
ปรับปรุงพันธุHควาย เนื่องจากแต:เดิมไม:มีการนำควายสายพันธุHอื่นเข.ามาในพื้นที่ จึงทำให.ความไม:ได.รับ
การพัฒนาสายพันธุHส:งผลให.ควายมีขนาดตัวเล็กลง 2) ต.องการการปลูกพืชอาหารสัตวH เนื่องจาก 2 ปs
153

ที่แล.ว เกิดการขาดแคลนอาหารสัตวHในพื้นที่ 3) ต.องการกำหนดพื้นที่ชัดเจนในการเลี้ยงสัตวH 4)
ต.องการบ:อหมักแก≤สชีวภาพจากมูลควาย
2.3 ทีมนักวิจัยเกิดแนวคิดการนำวัตถุดิบที่ชุมชนมีมาพัฒนา โดยเริ่มจาก
การสำรวจวัตถุดิบรายคอก พบว:ามีวัตถุดิบรวมกันถึงเกือบ 2 ตัน จากนั้นจะเพิ่มมูลค:า โดยนำปุ¡ยไป
วิเคราะหHค:ากรด-ด:าง สร.างเรื่องราวของปุ¡ยให.ชุมชน และทดลองการตลาดโดยใช.สื่อออนไลนH (การ
เปfดเพจเฟสบุ≤ค)
2.4 แนวคิดที่ทีมนักวิจัยจะดำเนินการต:อไป มีดังนี้
- การพัฒนาบรรจุภัณฑHโดยแบ:งปุ¡ยขายเป5นถุงละ 0.5-1 กิโลกรัม
- ทดลองเลี้ยงไส.เดือนเพื่อเพิ่มรายได.ให.ชุมชน
- สร.างจุดเรียนรู.เรื่องบ:อหมักแก≤สชีวภาพจากมูลควายทาม (ผลิต
ปุย¡ ที่มีคุณภาพสูง เป5นที่ต.องการของตลาดที่มาจากบ:อหมัก)
3. ขJอเสนอแนะของทีมพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ (หัวหน.าโครงการเป5นนักวิจัยสังกัด
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม)
- ถึงแม.ว:ามหาวิทยาลัยขอนแก:นยังไม:มีกลไกหนุนเสริมสำหรับ
นักวิจัย แต:แนะนำให. ดร.หิรัญ เตรียมทำรูปแบบและมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช.สังคมทั้ง 7
ข.อไว.ก:อน หากในอนาคตมหาวิทยาลัยขอนแก:นเปfดระบบนี้ จะทำให.อาจารยHสามารถดำเนินการได.
ทันที
- ควรเพิ่มมิติชุมชนที่เป5นผู.เลี้ยงควายทามที่ทีมวิจัยเข.าไปเกี่ยวข.อง
ด.วย เนื่องจากเสน:หHของการกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ หมวด 3 คือกระบวนการเกิดการเรียนรู.ของ
กลุ:มคนที่เราทำงานด.วย ดังนั้นจึงควรสะท.อนให.เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาเรียนรู. (นำไปเขียนข.อ 6 ได.)
ตอนนี้ เริ่มเห็นบทบาทของนักวิชาการต:อโครงการนี้ชัดมาก
- เห็นควรให. รศ.ดร.วรลัญจกH หาโอกาสหารือร:วมกับ ผู.อำนวยการ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก:น พร.อมทั้งแบ:งปöนระบบการหนุนเสริมให.นักวิจัยได.
มีโอกาสเติบโตด.วยสายวิชาการรับใช.สังคม
- สนับสนุนให.อาจารยHสาขาเศรษฐศาสตรHตีพิมพHงานวิจัยเพื่อขอ
กำหนดตำแหน:งทางวิชาการ
3.2 ความคิดเห็นของ ดร.หิรัญ (ในฐานะนักวิจัย)
- ระบบของมหาวิทยาลัยขอนแก:นเน.นให.ความสำคัญกับสายที่ 2
สำหรับสายนักวิจัยยังไม:มีแผนที่ชัดเจน ยังคงใช.ระบบโควต.าเช:นเดิม
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- เราเพิ่งทราบว:ามีกลไกการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ หมวด
3 (ผลงานวิชาการรับใช.สังคม) ทำให.ในงานวิจัยครั้งต:อ ๆ ไป เราจะสามารถดึงอาจารยHจากภาควิชา
ต:าง ๆ มาร:วมได.
3.3 เกี่ยวกับโครงการ
- โครงการนี้เป5นโครงการที่ดีที่จะส:งเสริมให.ประชาชนมีรายได.
เพิ่มขึ้น แต:จากการศึกษาพบว:ากลุ:มผู.เลี้ยงควายทามส:วนใหญ:จะเป5นอยู:ในกลุ:มที่มีรายได.สูงกว:ามัธย
ฐาน ดังนั้นหากเราสร.างการเรียนรู.การผลิตปุ¡ยให.กลุ:มผู.เลี้ยงควายทาม จะยิ่งทำให.ช:องว:างระหว:างคน
ที่ยากจนกับคนที่อยู:สูงกว:ามัธยฐานยิ่งห:างกันหรือไม:
- ทีมวิจัยควรรักษาความสัมพันธHกับพื้นที่นี้ไว. เพราะต:อไปพื้นที่นี้
อาจจะเป5นต.นแบบในการเลี้ยงควายให.กับพื้นที่อื่น ๆ ได.
- ทีมวิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องผู.สูงอายุในพื้นที่
- ที ม วิ จ ั ย ควรศึ ก ษาความเหมื อ น/ความต: า งด. า นการให. ค วาม
ร:วมมือระหว:างกลุ:มครัวเรือนยากจนกับกลุ:มครัวเรือนที่อยู:สูงกว:ามัธยฐาน
- จากชื่องานวิจัย ดูเหมือนทีมวิจัยจะใช.ควายเป5นขับเคลื่อนกลไกก
การลดความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นควรจะนำเสนอให.ควายเด:นมากกว:านี้ อีกทั้งควายทามยังเป5นจุดเด:นของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ควรพัฒนาผลิตภัณฑHจากควายทาม เช:น กาแฟหมักมูลควาย
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเด:นเรื่องกาแฟและควายทาม) Mozzarella Cheese ซึ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑHเหล:านี้จะก:อให.เกิดการเรียนรู.ที่นอกเหนือจากการผลิตปุ¡ยมูลควาย
โครงการที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการพืชสมุนไพรทJองถิ่นเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา บJานหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเตYางอย จังหวัดสกลนคร
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
คุณอัสฉรา นามไธสง หัวหน.าโครงการได.เล:าถึงบริบทของบ.านหนองบัวว:า ถึงแม.ว:า
จะเป5นพื้นที่วิจัยใหม:ที่ยังไม:มีภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยลงไปศึกษา แต:ก็เป5นพื้นที่ที่มีความพร.อม
ทั ้ ง ในด. า นการอยู : ใ กล. แ หล: ง ผลิ ต ด. า นการรวมกลุ : ม ของเกษตรกรเพื ่ อ ผลิ ต สมุ น ไพร ด. า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ และด.านผู.นำในชุมชนที่เป5นคนรุ:นใหม:ที่อยากเห็นการพัฒนาและพร.อมขาน
รับนโยบายแพทยHแผนไทยของรัฐบาล แต:ถึงแม.ว:ารัฐบาลจะสนับสนุนทั้งงบประมาณและนโยบาย แต:
วัตถุดิบสมุนไพรในชุมชนก็ยังคงไม:เพียงพอต:อความต.องการ
จากการลงพื้นที่ศึกษาบ.านหนองบัว พบว:าผู.คนในพื้นที่มีรายได.อยู:ในเกณฑHน.อย อีก
ทั้งชุมชนในพื้นที่บ.านหนองบัวยังไม:มีการจัดระบบข.อมูลสมุนไพรในพื้นที่ ไม:มีการสืบทอดองคHความรู.
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ภูมิปöญญาแพทยHแผนไทย ไม:มีกลุ:มที่ยั่งยืนในเรื่องสมุนไพรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ/สร.างรายได.ให.แก:
คนในชุมชน และขาดรูปแบบการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต:อการเพิ่มการใช.ประโยชนHของคนในชุมชน
ทีมวิจัยจึงมีความคิดว:า หากสามารถสร.างกลุ:มสมุนไพรในพื้นที่อาจจะนำไปสู:การสร.างอำนาจการ
ต:อรองได.

ภาพที่ 4.51 การนำเสนอโครงการที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการพืชสมุนไพรท.องถิ่นเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา บ.านหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเต:างอย จังหวัดสกลนคร
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยได.ลงพื้นที่ศึกษา วิเคราะหHสถานการณHการใช.ประโยชนHพืช
สมุนไพรท.องถิ่นอย:างมีส:วนร:วมเพื่อให.เกิดฐานข.อมูลพืชสมุนไพรท.องถิ่นที่คนในชุมชนสามารถเข.าถึง
และใช.ประโยชนHได.
2.2 ทีมวิจัยได.เก็บตัวอย:างของดินไปตรวจวิเคราะหHคุณภาพ วิเคราะหHพื้นที่
ด.วยระบบ GIS เพื่อออกแบบวางแผนและจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต:อการปลูกพืชสมุนไพร
2.3 ทีมวิจัยได.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกสมุนไพร (การปลูก
การดูแล การเก็บเกี่ยว และการใช.ประโยชนHพืชสมุนไพรในชุมชน) โดย แพทยHแผนไทย ให.ผู.คนใน
ชุมชนได.เรียนรู.
2.4 กิจกรรมต:อไปที่ทีมวิจัยจะดำเนินการ คือ การส:งเสริมการแปรรูป
ผลผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑHต.นแบบ (เนื่องจากปöจจุบันมีพืชสมุนไพรท.องถิ่น 35 ชนิด ที่ยังมีรูปแบบการ
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ใช.เฉพาะในครัวเรือน ไม:มีกระบวนการแปรรูป) และการสร.างกลุ:มเกษตรกรเปราะบาง เพื่อให.เกิดการ
ปลูกพืชสมุนไพรอย:างเป5นระบบและนำไปสู:การเกิดมาตรฐานในการปลูกสมุนไพร

ภาพที่ 4.52 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 2
การพัฒนารูปแบบการจัดการพืชสมุนไพรท.องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา
บ.านหนองบัว ตำบลบึงทวาย อำเภอเต:างอย จังหวัดสกลนคร
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3. ขJอเสนอแนะของพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ (หัวหน.าโครงการเป5นนักวิจัย สังกัด
สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังไม:มีกลไกหนุนเสริมสำหรับ
นักวิจัยเช:นเดียวกับมหาวิทยาลัยขอนแก:น
- อาจารยHทางด.านวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีควรจะมีบทบาทใน
โครงการมากกว:านี้
3.2 เกี่ยวกับโครงการ
- เป5นโครงการที่มีต.นทุนสูงทั้งด.านการสนับสนุนรัฐบาล และองคH
ความรู.ในชุมชน
- การสร.างแปลงสมุนไพรในชุมชนเป5นเรื่องที่ดี แต:อยากให.ลอง
กระจายพืชสมุนไพรให.ชาวบ.านปลูกตามบ.าน (รั้วสมุนไพร) แล.วส:งวัตถุดิบให.โครงการ
- สมุนไพรกำลังเป5นที่ต.องการของตลาดโลก ทีมวิจัยอาจจะต.อง
ขยายพื้นที่การปลูกสมุนไพร (แบบออรHแกนิค) ให.มากขึ้นเพื่อให.เพียงพอกับความต.องการของตลาด
ในอนาคตพื้นที่นี้อาจจะพัฒนากลายเป5นแหล:งปลูกสมุนไพรของประเทศได.
- เนื่องจากในโครงการปรากฎความร:วมมือของแพทยHแผนไทยด.วย
จึงควรลองศึกษาวิเคราะหHผสมผสานพืชสมุนไพรชนิดต:าง ๆ เข.าด.วยกัน เพื่อให.เกิดคุณค:า/ประโยชนH
ใหม:ในแง:ของการรักษา
- จุดเด:นของโครงการนี้คือการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและองคHความรู.
หนุนเสริมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและสาธารณสุข ทั้งนี้อยากให.ลองเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรม
อื่น ๆ เช:น การท:องเที่ยวเชิงประสบการณH อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป5นการดึงอรรถประโยชนHของ
สมุนไพรให.เห็นเป5นรูปธรรมมากขึ้น
- ควรเพิ่มน้ำหนักเรื่องชุมชน ผู.คนในชุมชน ที่เชื่อมโยงกับคน
ภายนอกชุมชน จะยิ่งทำให.โครงการมีความหลากหลายในมิติต:าง ๆ ยิ่งขึ้น
โครงการที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุYงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
อ.สิทธิชัย ใจขาน หัวหน.าโครงการ ได.เล:าบริบทของพื้นที่ว:าเป5นพื้นที่ประกอบไป
ด.วย 2 โซน คือ โซนการเกษตร ประมง เลี้ยงสัตวH และโซนค.าขาย ภายในชุมชนพบว:ามีสวนสาธาณะ
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ที่ติดถนนใหญ:อยู: 1 แห:ง แต:ยังไม:มีการนำมาใช.ประโยชนHเท:าที่ควร ประกอบกับชาวบ.านขาดการ
รวมกลุ:มวิสาหกิจชุมชนและขาดช:องทางการขายสินค.า (ขาดหน.าร.าน) ทีมวิจัยจึงคิดว:าควรผลักดันให.
ชาวบ.านได.เข.ามาใช.ประโยชนHในพื้นที่สาธารณะ นั่นก็คือการสร.างตลาดชุมชน
ความเหลื่อมล้ำที่ทีมวิจัยพบคือ
1) ความเหลื่อมล้ำทางด.านเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจชุมชนบุ:งหวายเป5นลักษณะของการ
พึ่งพาตนเอง ผลิตตามกำลังและส:งออกให.แก:พ:อค.าคนกลาง อีกทั้งไม:มีการออกแบบผลิตภัณฑHใหม: ๆ
และขาดการรวมกลุ:มอาชีพ
2) ความเหลื่อมล้ำทางด.านการเมือง: เขตตำบลบุ:งหวายต.องอาศัยการพัฒนาโดย
อปท. จากการลงพื้นที่ พบว:า อปท. ยังไม:สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจได.ดีเท:าที่ควร อีกทั้ง
นโยบายด.านการส:งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของ อปท. ยังมีน.อย
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
2.1 ทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อค.นหากลุ:มเปûาหมาย (ยากจน) เนื่องจากไม:สามารถ
ดึงข.อมูลคนจนจากหน:วยงานรัฐในพื้นที่ได. (ขาดการจัดเก็บข.อมูล)
2.2 ทีมวิจัยได.กำหนดรูปแบบแนวทางการออกแบบตลาดชุมชน โดยได.
ชี ้ แ จงโครงการและระดมความคิ ด เห็ น จากผู . ค นในชุ ม ชน พร. อ มทั ้ ง ได. จ ั ด อบรมพั ฒ นาการเป5 น
ผู.ประกอบการ ด.านการออกแบบผลิตภัณฑHไม.ไผ:ให.ผู.คนในชุมชน
2.3 ทีมวิจัยได.สร.างกลไกการประชาสัมพันธHตลาดชุมชนผ:านทางเฟสบุ≤ค
2.4 กิจกรรมที่ทีมวิจัยจะดำเนินการต:อคือ อบรมเรื่องสุขาภิบาล/จัดระบบ
สุขาภิบาล อบรมด.านการสร.างผลิตภัณฑH/การเพิ่มมูลค:า/การกำหนดราคาและผลักดันตลาดด.วยกลไก
การตลาด
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ภาพที่ 4.53 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 3
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ:งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3. ขJอเสนอแนะของพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ
- อ.สิทธิชัย (ผู.เชี่ยวชาญด.านอนามัยสิ่งแวดล.อม) อาจจะต.องทำ
เพิ่มเติมเรื่องสุขาภิบาล ความสะอาดของตลาดชุมชน ความถูกสุขอนามัยของสินค.า เก็บสถิติสินค.า
ลูกค.าของตลาด หากทำเรื่องเหล:านี้ได.ก็จะเป5นประโยชนHต:อการขอกำหนดตำแหน:งทางวิชาการ
หมวด 3 ในการขอ ผศ.
- อ.อัญญาณี และ อ.วันวิสา (ผู.เชี่ยวชาญด.านบริหารจัดการ/
บริหารธุรกิจ) เพิ่งจะขอ ผศ. ได.ไม:ถึง 2 ปs แต:สามารถขอ รศ. แบบพิเศษก:อน 2 ปsได. เพราะโครงการ
นี้เป5นโครงการที่มีความโดดเด:น เกิดรูปธรรมอย:างชัดเจน หากทั้ง 2 ท:านยื่นขอตำแหน:งทางวิชาการ
แบบพิเศษพร.อมกันทั้ง 2 ท:าน อาจจะต.องแบ:งจุดเด:นกัน ดังนี้ ท:านหนึ่งทำเรื่องการลดความเหลื่อม
ล้ำ อีกท:านหนึ่งทำเรื่องการเกิด Local Market, Local Economy
- โครงการนี้พิเศษตรงที่การเกิดความร:วมมือระหว:างชุมชนและ
ภาครัฐ อีกทั้งยังสอดคล.องกับเปûาหมายของรัฐบาล
- ในแง:การลดความเหลื่อมล้ำ ทีมวิจัยต.องทำการบ.านเพื่อชี้ให.เห็น
ความเปลี่ยนแปลง 4 มิติ พยายามเขียนในแง:ของการพัฒนา Local Market
160

- การขอ รศ. ต.องใช.ผลงานหลายชิ้น อยากเสนอให.ทีมวิจัยขอ
ตำแหน:งทางวิชาการ หมวด 3 โดยนำประเด็นการศึกษาเล็ก ๆ ไปตีพิมพH TCI Q1 หรือ 2 พร.อมทั้งทำ
ตาราอีก 1 เล:ม
3.2 เกี่ยวกับโครงการ
- โครงการนี้มีต.นทุนสูง คือ การได.รับความร:วมมือจากชุมชน อบต.
แต:ในแง:ของการส:งเสริมรายได.อาจจะยังไม:ชัดเจน
- โครงการมีผลลัพธH คือ ตลาดชุมชน เป5นเชิงประจักษHอยู:แล.ว
แต:หากสามารถผลักดันให.เกิดแผนต:อเนื่องในแผนงานของ อบต. ได. จะดียิ่งขึ้น
- ควรพัฒนาให.เกิดพื้นที่อเนกประสงคHสำหรับกิจกรรมต:าง ๆ เช:น
การแสดงต:าง ๆ วัยรุ:นเปfดหมวก เป5นต.น
- หากโครงการนี้สามารถพัฒนาเป5นระบบการค.าที่ใหญ:ขึ้น ไปถึง
เชิงนโยบาย จะดีมาก
โครงการที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฝûายแบบบูรณาการ กลุYมวิสาหกิจ
ชุมชนออมทรัพย_ เกษตรยั่งยืนบJานศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย_ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
จุดเด:นของชุมชนนี้คือ การปลูกฝûาย ซึ่งแต:เดิม ทำฝûายเพื่อการใช.สอยอยู:แล.ว และมี
การประชาสัมพันธHงานฝsมือผ:านทางงานดอกฝûายบาน เดิมในชุมชนมีนักวิจัยท.องถิ่นอยู: ในพื้นที่
เคยร:วมทำการวิจัยมาบ.างแล.ว เมื่อประมาณ 10 กว:าปsก:อนกับหลายหน:วยงาน สินค.าดี แต:ยังไม:
ชัดเจนในเรื่องของกลุ:มลูกค.า ขาดอัตลักษณH จึงอยากจะพัฒนาขีดความสามารถ และสร.างการมีส:วน
ร:วมเกี่ยวกับฝûายแบบบูรณาการ การผลิต การแปรรูป การจำหน:วยแบบที่เป5นมิตรต:อสิ่งแวดล.อม
โดยดูทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต: เส.นด.าย การย.อมสี ของเสียที่ทิ้งไป อยากเจาะตลาดกลุ:มที่เป5น
niche market ที่ต.องอาศัยทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี และองคHความรู.ที่จะสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑHให.มีเอกลักษณH
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
พัฒนารูปแบบเศรษฐกิจฐานรากของฝûายโดยการใช.ตลาดนำ สร.างแผนธุรกิจและ
สร.างกลยุทธทางการตลาด ลดความเหลื่อมล้ำด.วยการสร.างมูลค:าเพิ่ม ทีมคัดเลือก 35 คน เพื่อมาร:วม
โครงการวิจัย ซึ่งได.มีการ rebrand ปรับตัวให.เกิดเอกลักษณH และสอดคล.องกับความต.องการของ
ตลาด กำหนดเปûา และสร.างความโดดเด:นที่เป5นเอกลักษณHของแบรนดH สร.างความแตกต:าง เพื่อให.เกิด
ช:องทางในการตลาดที่เพิ่มขึ้น ช:องทางการขายของออนไลนHมีอยู:แล.ว ใช.ชื่อเฟสบุ≤กว:า “ขุนเลย”
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3. ขJอเสนอแนะของพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งฯ
- เสนอแนะเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล.อม ด.วยองคHความรู.
ทางด.านวิทยาศาสตรHของอาจารยHมณีรัตนH และอาจารยHอรทัย ดูเรื่องผลกระทบในกระบวนการผลิต
ตลอดสายการผลิ ต น้ ำเสี ยที ่ มาจากการย. อม การจั ดการกั บความเข. มข. นของครามที ่ หมดอายุ
การจัดการกับครามที่เหลือจากการย.อมนั้นมีแนวทางอย:างไร ซึ่งเป5นการใช.องคHความรู.ของ อาจารยH
โดยตรง หรือการวิเคราะหHช:องว:างในกระบวนการผลิต
- หากเป5นการเน.นเรื่องของการประชาสัมพันธHแบรนดH อาจจะให.
อาจารยHที่มีความรู.ด.านบริหารธุรกิจ เขียนขอตำแหน:งได.
3.2 เกี่ยวกับโครงการ
- เสนอแนะเรื่องการทำ workshop การย.อมผ.า การนำพันธุHพืช
มาใช. และโยงเรื่องของการเชื่อม story
- ความท.าทายอีกประเด็นหนึ่งคือ อาจารยHที่รับผิดชอบโครงการ
ต.องสร.าง empower ให.คนในชุมชน ได.มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ
โครงการที่ 5 การพัฒนากลุYมผูJสูงอายุโดยการสYงเสริมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร
พืช ผัก สมุนไพรพื้นบJาน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสรJอย จังหวัดมุกดาหาร
1. หัวหนJาโครงการเลYาความตJองการของชุมชน
ในพื้นที่ของตำบลโชคชัยมุ:งพัฒนาคุณภาพผู.สูงอายุ เป5นเมืองสมุนไพร และทาง
องคHการบริหารส:วนตำบลมีสถานที่สำหรับการจำหน:ายสินค.าอยู:แล.ว รวมถึงแนวทาง พัฒนาชุมชน
ร:วมกับเครือข:าย เป5นการรวมกลุ:มของผู.สูงอายุในชุมชนที่อยากสร.างรายได.จาก พืช ผัก และสมุนไพร
พื้นบ.าน แต:ยังไม:มีความรู.เรื่องสรรพคุณของแต:ละวัตถุดิบ และไม:รู.ว:า อะไรคือสมุนไพรพื้นบ.าน
เนื่องจากเป5นการปลูกแบบธรรมชาติ ขึ้นเองตามรั้วบ.าน หรือปลูกไว.กินในครัวเรือน ที่เหลือแบ:งขาย
และหากจะนำไปเป5นสมุนไพรเพื่อรักษาโรค หรือบำรุงร:างกายก็ไม:มีความรู.ในเรื่องของมาตรฐาน
ซึ่งหากจะปลูก เพื่อส:งให.กับโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช.ต:อก็ยังไม:มีความรู.เพียงพอ ในด.านของมาตรฐาน
การผลิตสมุนไพรส:งโรงพยาบาล
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ภาพที่ 4.54 การนำเสนอบทบาทของหัวหน.าโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่ 5
การพัฒนากลุ:มผู.สูงอายุโดยการส:งเสริมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร พืช ผัก สมุนไพรพื้นบ.าน
ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร.อย จังหวัดมุกดาหาร
2. บทบาทของหัวหนJาโครงการและทีมในการดำเนินงานในพื้นที่
การมีส:วนร:วมและการยอมรับจากกลุ:มเปûาหมาย ค:อนข.างดี ทีมทำงานได.รับการ
ตอบรับดี ผู.นำชุมชนให.ความช:วยเหลือ ช:วยประสานงานกับคนในชุมชนเป5นอย:างดี หลัก ๆ ใช.การทำ
ความเข.าใจระหว:างทีม และชุมชน เพื่อเก็บข.อมูล และดูความพร.อมของพื้นที่ และคนในเรื่องของการ
ปลูก การเก็บสมุนไพร
จัดอบรมแปรรูปสมุนไพร น้ำมันเหลืองสมุนไพร ลูกประคบ ยาหม:อง ทำให.เห็นว:า
จากทรัพยากรเดียวสามารถแปรไปเป5น ผงแช:เท.า และสบู:สมุนไพรได.อีก 2 ผลิตภัณฑH โดยใช.การ
เตรียมวัตถุดิบชนิดเดียวกัน ซึ่งเป5นทีมทำงานลงไปสอน และผู.สูงอายุได.ทดลองนำไปใช.ด.วย เพื่อจะได.
รู.ว:า ผลิตภัณฑHที่ทำนั้นดีหรือไม:ดี ควรปรับตรงไหน
เรื่องของการวางแผนการตลาดควรมีการจำลองตลาดเพื่อทดลองจำหน:ายสินค.าทาง
สาธารณสุขจังหวัดก็สนับสนุนการสั่งผลิตภัณฑHสมุนไพร เช:น คว.าน้ำ กระชาย
ทีมทำงานวิจัย
1. อาจารยHวัชราภรณH ชนะเคน เชี่ยวชาญด.านการเกษตร การแพทยHแผน
ไทย (กำลังจะขอชำนาญการ)
2. อาจารยHพิริยาพร สุวรรณไตรยH เชี่ยวชาญด.านการแปรรูปผลิตภัณฑHและ
การตลาด บริหารธุรกิจ (เป5นชำนาญการ)
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3. ขJอเสนอแนะของพี่เลี้ยง
3.1 เรื่องของการเขียนขอตำแหน:งทางวิชาการ
- เสนอแนะให.อาจารยHวัชราภรณHลองมองย.อนไปดูต.นทางสมุนไพร
ที่ปลูกเอง แล.ววิเคราะหHดูช:องว:างว:าเดิมนั้นปลูกมาอย:างไร เก็บข.อมูลมาเพื่อวิเคราะหH การผลิต
เปûาการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ ที่ได.มาตรฐาน ปลอดภัยไม:ใช.สารเคมี แล.วนำผลมาเขียน 7 ข.อ
เพื่อเข.าสู:การขอตำแหน:งฯ
- อาจารยHทั้งสองท:าน สามารถขอตำแหน:งได.โดยดึงจุดเด:นที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ก:อน และหลังการดำเนินงานโครงการ
- หากจะขอตำแหน:งชำนาญการพิเศษ หลังจากที่ทำตลาดจำลอง
จะทำให.เห็นผลลัพธHที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งสามารถดูได.ทั้งการจำลองวัตถุดิบ จำลองตลาดขายผลิตภัณฑHและ
ควรตีมูลค:าของวัตถุดิบที่นำมาใช.ด.วย แม.จะไม:ได.ซื้อมา แต:ก็ต.องนำมาตีมูลค:าต.นทุน ตามแบบที่
ดร.เดชรัต สุขกำเนิด แนะนำ เพื่อดูความคุ.มทุน
3.2 เกี่ยวกับโครงการ
- แนะนำในเรื่องของการเชื่อมการทำงาน ระหว:างโรงพยาบาล
โรงงาน และกลุ:มผู.สูงอายุ และให.เพิ่มกลุ:มเปûาหมาย ที่อยู:ในช:วงของวัยทำงานก:อนถึงวัยผู.สูงอายุ
เพื่อให.องคHความรู.สามารถอยู:ได.นานขึ้น
- เพิ่มมิติของผู.คนให.ชัดกว:านี้ สะท.อนความต.องการของคนที่อยู:
ในงาน ดึงคุณค:าแห:งประสบการณH ความรู. ที่มีอยู: เป5นการส:งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐาน หากทำตรงนี้ได.
จะเป5นการพาชุมชนผ:านความท.าทายเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นได. ให.น้ำหนักที่โจทยH ที่มาจาก
ความต.องการ และความท.าทายของคนในชุมชน จะทำให.งานชัดเจนขึ้น
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4.1.7 กระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข<ายวิชาการเพื่อทAองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู8วิจัยได8สังเคราะห@กระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือขFายวิชาการเพื่อท8องถิ่นของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยกระบวนการมีสFวนรFวมเพื่อ Strengthen ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ University โดยเครือขFายวิชาการเพื่อท8องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ มีรูปแบบและกระบวนการดังนี้

ภาพที่ 4.55 รูปแบบของกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือขFายวิชาการเพื่อท8องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ “Rajabhat Model”
ที่มา: วรลัญจก@ บุณยสุรัตน@ (2564)
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ที่มาของแนวคิด
ผู$วิจัยถอดมาจากตราสัญลักษณ7 สีแทนค=าและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังรูปภาพ
ต=อไปนี้

สีน้ำเงิน แทนค=าสถาบันพระมหากษัตริย7ผู$ให$กำเนิด และพระราชทาน
“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค=าแหล=งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห=งในแหล=งธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
ที่สวยงาม
สีทอง แทนค=าความเจริญรุ=งเรืองทางภูมิปVญญา
สีส$ม แทนค=าความรุ=งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท$องถิ่น ที่ก$าวไกลใน 41 สถาบัน
สีขาว แทนค=าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ7แห=งพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพที่ 4.56 ตัวอย=างตราสัญลักษณ7มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และความหมายแทนค=าของสี
ที่นำมาใช$ในการออกแบบกระบวนการทำงาน
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จากภาพที่ 4.1 รูปแบบของกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือขFายวิชาการเพื่อ
ทIองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู$วิจัยได$สังเคราะห7จากกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ทั้งจาก
ข$อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบหนุนเสริมการขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้นด$วยผลงาน
วิชาการรับใช$สังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การประชุมเพื่อทำความเข$าใจกับคณาจารย7 นักวิจัยและ
ผู$บริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการหนุนเสริมพลังทั้ง 4 ภาค การสัมมนาวิชาการเพื่อส=งเสริมการ
ขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการด$วยผลงานวิชาการรับใช$ และการประชุมจัดทำหลักสูตรสนับสนุนการ
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เตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช$สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการ โดยผู$วิจัยจึงได$ทำการ
สั ง เคราะห7 รู ป แบบกระบวนการและขั ้ น ตอนการเสริ ม พลั ง เครื อ ข= า ยวิ ช าการเพื ่ อ ท$ อ งถิ ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเน$นกระบวนการมีส=วนร=วมเพื่อ Strengthen ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ในระดับ University โดยเครือข=ายวิชาการเพื่อท$องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ=านกรอบคิด
“ศาสตรNพระราชา” ยุทธศาสตร7มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท$องถิ่นและอัตลักษณ7ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด$วยโครงสร$างการบริหารจัดการ 4 Node สำคัญ ที่มีความสัมพันธ7และ
เชื่อมโยงกัน ดังนี้
1. หัวหนIาแผนงาน เปtนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาและประสานงาน
วิชาการเพื่อท$องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ทำหน$าที่พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให$
เกิดผล การติดตามประเมินผล ส=งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการรับใช$สังคมและ
การใช$ประโยชน7ในระดับนโยบาย
2. ผูIประสานงาน ODU ทั้ง 4 ภาค โดยเปtนผู$สนับสนุน Policy ได$แก= 1) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เชียงใหม= 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร7ธานี ทำหน$าที่ประสานงานการประชุมกับหัวหน$าแผน กำกับ ติดตาม
ประเมินผล การพิจารณาข$อเสนอ การทำสัญญาและที่สำคัญจะต$องคอยประชาสัมพันธ7เพื่อขับเคลื่อน
ผลงานวิจัยสู=สาธารณะ
3. ผูIบริหารมหาวิทยาลัย ผูIบริหารคณะและหนFวยประสานงานมหาวิทยาลัย ทำหน$าที่ใน
การรับและดำเนินนโยบายและการกำหนดยุทธศาสตร7การสนับสนุนการดำเนินงาน ให$คำแนะนำและ
ประสานงานเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. หัวหนIาโครงการวิจัยทั้ง 4 ภาค และผูIรFวมวิจัยในโครงการ ในฐานะนักปฏิบัติเพื่อชุมชน
โดยทำงานผ=านเครือข=ายแบบ Co-Creation of Knowledge ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู$ระหว=างกัน
ซึ่งจะทำให$เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได$ ตลอดจนการสร$างศักยภาพในการทำงาน
ระบบทีม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพ
โดยทั้ง 4 Node จะต$องมีกระบวนการทำงานที่เกื้อหนุนกันผ=านระบบเครือข=ายวิชาการเพื่อ
ท$องถิ่นเพื่อการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น และการใช$กรอบคิด “ศาสตรNพระราชา” คือ “เขIาใจ เขIาถึง
พัฒนา” มาเปtนหลักคิดในการทำงานบริการวิชาการรับใช$สังคม นั่นคือ ก=อนจะทำอะไร ต$องมีความ
เข$าใจบริบทเสียก=อน เข$าใจภูมิประเทศ เข$าใจผู$คนในหลากหลายปVญหา ทั้งด$านกายภาพ ด$านจารีต
ประเพณีและวัฒนาธรรม เปtนต$น และระหว=างการดำเนินการนั้น จะต$องทำให$ผู$ที่เราจะไปทำงานกับ
เขา หรือทำงานให$เขา “เข$าใจ” เราด$วย เพราะถ$าเราเข$าใจเขาแต=ฝÖายเดียว โดยที่เขาไม=เข$าใจเรา
ประโยชน7คงจะไม=เกิดขึ้นตามที่เรามุ=งหวังไว$ “เข$าถึง” ก็เช=นกัน เมื่อรู$ปVญหาแล$ว และเข$าใจแล$ว ก็ต$อง
เข$าถึงเพื่อให$นำไปสู=การปฏิบัติให$ได$ และเมื่อเข$าถึงแล$วจะต$องทำอย=างไรก็ตามให$เขาอยากเข$าถึงเรา
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ด$วย” จะเห็นว=าเปtนการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถ$าสามารถทำสองประการแรกได$สำเร็จ เรื่อง
“การพัฒนา” จะลงเอยได$อย=างดี เพราะเมื่อต=างฝÖายต=างเข$าใจกัน ต=างฝÖายอยากจะเข$าถึงกันแล$วการ
พัฒนาจะเปtนการตกลงร=วมกันทั้งสองฝÖายทั้งผู$ให$และผู$รับ
และนอกจากนี้ ขั้นตอนการเสริมพลังเครือข=ายวิชาการเพื่อท$องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู$วิจัยยังพบว=า จะต$องประกอบด$วย 4 ปVจจัยที่เปtนเงื่อนไขของความสำเร็จ ได$แก=
1) ระบบหนุนเสริมระดับมหาวิทยาลัย/คณะ โดยการสร$างแรงจูงใจด$วยวิธีการต=าง ๆ เพื่อให$
อาจารย7เห็นความสำคัญของการเสนอขอตำแหน=งทางวิชาการ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการทำผลงาน
วิชาการรับใช$สังคมของคณาจารย7ที่ต$องการจะขอตำแหน=งทางวิชาการ และไม=สร$างปVจจัยอื่น ๆ ที่อาจ
ทำให$การเข$าสู=ตำแหน=งทางวิชาการของอาจารย7เปtนกระบวนการที่ยากขึ้นกว=าวิธีปกติ ไม=ว=าจะเปtน
ระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑ7และวิธีการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได$
ระบุไว$ เปtนต$น
2) CMU SE Academy เปtนทีมงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม=ในการเปtนพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) หนุนเสริมเรื่องการสร$างระบบนิเวศวิชาการเรื่องผลงานวิชาการรับใช$สังคมทั้ง
ในทางวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยพบว=าทีมมีจุดแข็ง 4 เรื่องคือ
2.1) มีผลงานและประสบการณ7ตรงในการทำงานวิชาการรับใช$สังคม
2.2) มีผลงานและประสบการณ7ในการจัดทำเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน=งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นจากผลงานวิชาการรับใช$สังคม
2.3) มีการสร$างระบบกลไกเอื้ออำนวยในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการแก$ปVญหาใน
รายละเอียดของการขอกำหนดตำแหน=งที่สูงขึ้นโดยผลงานวิชาการรับใช$สังคม ทั้งส=วนของคณาจารย7
และสายนักวิจัย
2.4) มีการทำงานกับเครือข=ายการทำงานวิชาการรับใช$สังคมทั้งในระดับผู$ปฏิบัติการ
ในท$องถิ่น ระดับมหาวิทยาลัย ระดับนโยบายของชาติและระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ในการดำเนินการ ผู$วิจัยมีการวาง “กรอบแนวทางการดำเนินการ” เพื่อสร$างความ
เข$มแข็งแก=นักวิจัย เพื่อสร$างการเชื่อมโยงระหว=างงานวิชาการวิจัยเพื่อท$องถิ่น (CBR) กับแนวทาง
วิชาการรับใช$สังคม เพื่อให$เกิดการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนทำงานวิชาการรับใช$สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อเขียนผลงานในการขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้น จากคณาจารย7ใน 23
โครงการ
3) เครือข=ายวิชาการรับใช$สังคม (Socially-engaged Scholarship)/การเสริมพลังวิชาการ
รับใช$สังคม ไม=ว=าจะเปtน 1) การสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะสำหรับงานวิจัยรับใช$สังคม 2) การ
เปéดพื้นที่และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ7เกี่ยวกับงานวิจัยรับใช$สังคม 3) การมีตัวอย=างที่
เปtนรูปธรรมที่ทำให$เกิดผลทั้ง Output, Outcome และ Impact 4) การกำหนด KPI ในการกำกับ
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ดูแลนโยบายด$านรับใช$สังคมของแต=ละมหาวิทยาลัย 5) ระบบสนับสนุนการใช$ผลงานเพื่อสร$างผลงาน
ต=อยอดหรือการขอผลงานทางวิชาการ 6) การพัฒนากลไกรับรองคุณภาพงานวิชาการรับใช$สังคม ซึ่ง
ถือว=าเปtนสิ่งที่ท$าทายอย=างยิ่งที่จะเอื้ออำนวยให$ปVญหาและข$อจำกัดลดลง เพื่อให$ผู$บริหาร คณาจารย7
และนักศึกษาได$ทดลองทำวิชาการรับใช$สังคมร=วมกับชุมชนมากขึน้
4) Partnership/Mutual Benefit/Knowledge Sharing and Scholarship/Measurable
Social Impact ตามหลัก “พันธกิจสัมพันธ7มหาวิทยาลัยกับสังคม” ได$แก=
1. Partnership หมายถึง ผู$ให$บริการทางวิชาการ ผู$รับบริการทางวิชาการ และผู$มี
ส=วนได$ส=วนเสียที่เข$ามามีส=วนเกี่ยวข$องในการร=วมดำเนินการ เกิดประโยชน7ร=วมกันแก=ผู$ที่เกี่ยวข$องทุก
ฝÖาย
2. Mutual Benefits หมายถึง มหาวิทยาลัยได$ประโยชน7ด$านองค7ความรู$ใหม=ภายใต$
บริบทและเงื่อนไขของชุมชน นักวิจัยสามารถนำผลงานวิชาการรับใช$สังคมสามารถไปขอตำแหน=งทาง
วิชาการได$ และผู$ที่เกี่ยวข$องได$รับประโยชน7จากส=วนที่เกี่ยวข$องร=วมกันทุกฝÖาย มีการให$ความรู$และ
เกิดการเรียนรู$ร=วมกัน
3. Scholarship หมายถึง การใช$หลักวิชาการสร$างกระบวนการเรียนรู$อย=างมีส=วน
ร=วมของภาคประชาสังคม โดยการ “ระเบิดจากข$างใน” ร=วมกัน เรียนรู$และสร$างความเข$าใจในสาเหตุ
ของปVญหาและแนวทางแก$ไขปVญหาด$วยตนเองก=อน
4. Measurable Social impact หมายถึง เปtนการวัดและประเมินผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด$านเศรษฐกิจ สังคมและนโยบาย ที่วัดได$อย=างชัดเจนว=าเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นกว=าเดิม
ดังนั้นกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข=ายวิชาการเพื่อท$องถิ่นของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จะทำให$เกิดการผลักดันเชิงยุทธศาสตร7ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามนโยบาย “ความ
รับผิดชอบต=อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility: USR) และวิชาการรับใช$
สั ง คม (University Social Engagement: USE) เปt น การวางแผนการดำเนิ น งานในส= ว นของการ
เสริมสร$างสมรรถนะภาคีเครือข=าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การร=วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ซึ่ง
เปtนแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู=รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญตามความต$องการของ
ชุมชน ให$แก=ประชาชนในท$องถิ่นและองค7กรปกครองท$องถิ่น ส=งเสริมการสร$างนวัตกรรมทางสังคม
เพื่อการพัฒนาด$านเศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดล$อมในพื้นที่ และทำให$ประชาชนในท$องถิ่นมีชีวิต
ความเปtนอยู=ที่ดีขึ้น เปtนการยกระดับงานภาคีเครือข=ายและการบูรณาการแผนและขับเคลื่อนการ
พัฒนาแบบเครือข=ายร=วมรังสรรค7และเสริมพลังกันระหว=างหน=วยงานเพื่อการพัฒนาท$องถิ่นได$อย=างมี
ประสิทธิภาพ ทำให$ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได$ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่มีความเข$มแข็งและ
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ยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท$องถิ่นและเปtนการเสริมสร$างพลัง
ปVญญาของแผ=นดินตามศาสตร7พระราชา
4.2 การสรIางความเขIมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือขFาย
วิชาการเพื่อทIองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อสร$างแนวทางการสร$างความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผู$วิจัยได$วางแนวทางภารกิจของทีม CMU SE Academy ในการทำงาน เพื่อเปtน “ทีมหนุนเสริม”
ความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมแก=เครือข=ายวิชาการเพื่อท$องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใน 4 ภารกิจคือ
ภารกิจ 4 ดIานของทีม CMU SE Academy
1) ภารกิจดIานวิชาการ เปtนการหนุนเสริมด$วยศาสตร7วิชาเฉพาะทางที่นำมาแก$ไข
ปVญหาชุมชนในการรับใช$สังคม ประกอบด$วย 4 ประเด็นคือ
1.1) องค7ความรู$ด$านวิชาการเกี่ยวกับวิชาการรับใช$สังคม (SeS) ผสานกับ
องค7ความรู$ หลักการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในส=วนที่สัมพันธ7กับแนวทางของสมาคมพันธกิจ
สัมพันธ7มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) EnT
ที่ทำหน$าที่เปtนศูนย7กลางประสานงานระหว=างมหาวิทยาลัย ด$วยวิสัยทัศน7ที่ว=า “ มหาวิทยาลัยเปtน
พั น ธมิ ต ร (Partner) และผู $ ม ี ส = ว นได$ เ สี ย (Stakeholders) อย= า งแท$ จ ริ ง ของสั ง คมและชุ ม ชน
(http://engagementthailand.org/about-us/) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ7แก=คณะ มหาวิทยาลัย
เช=นเรื่อง KPI แหล=งทุน เครือข=าย รวมถึงส=งผลกระทบต=อสังคมและสุดท$ายคือแนวทางของการขอ
ตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้นของคณะกรรมการข$าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.)
1.2) องค7ความรู$ด$านปฏิบัติการในการทำงานแบบวิชาการรับใช$สังคม โดย
ใช$ศาสตร7จากประสบการณ7ตรงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม=ได$ปฏิบัติมา
1.3) การเตรียมเอกสาร แนวทางการเขียนบทความการเพื่อขอกำหนด
ตำแหน=งทางวิชาการ ด$วยแนวทางวิชาการรับใช$สังคม โดยเฉพาะในโครงการนี้ที่เอื้อประโยชน7ต=อการ
ทำงานวิจัยเพื่อท$องถิ่น (CBR) ในการลดความเหลื่อมล้ำ
2) ภารกิจดIานกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน เปtนการทำงานที่เอื้ออำนวย
กระบวนการขอกำหนดตำแห=นงในส=วนของภาควิชาและคณะ ใน 4 ประเด็น คือ
2.1) สร$างความเข$าใจแก=ผู$บริหารคณะที่รับผิดชอบด$านการวิจัยและการ
บริหารบุคคล เกี่ยวกับนิยาม ขั้นตอน การเอื้ออำนวยเรื่องการขอตำแหน=งด$วยผลงานวิชาการรับใช$
สังคม
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2.2) แนะแนวทาง เพื ่ อ สร$ า งระบบหนุ น เสริ ม ที ่ เ อื ้ อ อำนวยต= อ การขอ
ตำแหน=งของอาจารย7ด$วยผลงานวิชาการรับใช$สังคม
2.3) สร$างแรงจูงใจให$อาจารย7และนักวิจัยขอตำแหน=งทางวิชาการด$วย
แนวทางวิชาการรับใช$สังคม
2.4) สร$างความเข$าใจแก=บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเอื้ออำนวยให$ระบบ/
กลไกสมบูรณ7
3) ภารกิจดIานระบบของมหาวิทยาลัย เปtนการทำงานที่เอื้ออำนวยกระบวนการขอ
กำหนดตำแหน=งในส=วนของมหาวิทยาลัย (ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม= มีกระบวนการหนุนเสริมอีก 5 ชุด
ทำงาน 1 การบริหารจัดการ โดยการดำเนินการของหน=วยสนับสนุนวิชาการรับใช$สังคม สำนักบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม=) โดยดำเนินการ ใน 2 ประเด็น คือ
3.1) วิเคราะห7ความต$องการของมหาวิทยาลัย เรื่องการขอตำแหน=งด$วย
ผลงานวิชาการรับใช$สังคม
3.2) แนะแนวทางการสร$างกลไกและระบบ (System) รวมถึงนโยบาย
(Policy) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึงการเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ เช=น สนับสนุน
การให$ทุนวิจัย หรือการอบรมคณาจารย7 และผู$ทำงานสายสนับสนุนให$เข$าใจอย=างเต็มที่ ทั้งนี้อาจ
สามารถจัดตั้งหน=วยงานทำงานสนับสนุนกระบวนการ เพื่อรองรับการขอตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ด$วยผลงานวิชาการรับใช$สังคม
4) ภารกิจดIานการเชื่อมโยงเครือขFาย เปtนการทำงานที่เอื้ออำนวยให$เกิดการขยาย
ผลขึ้นในชุมชน ระหว=างชุมชน ในมหาวิทยาลัยด$วยกัน หรือเครือข=ายระหว=างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต=างประเทศ รวมถึงเครือข=ายระดับนานาชาติ โดยสามารถเขียนเปtนภาพได$ดังนี้
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ภาพที่ 4.57 ภารกิจ 4 ด$านของทีม CMU SE Academy ในการหนุนเสริมการสร$างระบบนิเวศ
วิชาการเพื่อผลงานวิชาการรับใช$สังคม

ภาพที่ 4.58 การหนุนเสริมของทีม CMU SE Academy การสร$างระบบนิเวศวิชาการเพื่อผลงาน
วิชาการรับใช$สังคม เพื่อให$เกิด Policy ระดับมหาวิทยาลัย
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5) นโยบาย (Policy) ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อหนุนเสริมคณาจารยN
และจากการวิเคราะห7จากการสัมภาษณ7 ผู$วิจัยได$สรุปแนวทางความสำเร็จและสร$างความ
เข$มแข็งให$แก=ระบบและกลไกในการทำงานเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยของเครือข=ายวิชาการเพื่อ
ท$องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ควรมีนโยบาย (Policy) ในระดับมหาวิทยาลัยหนุนเสริมใน 4
ประเด็น ดังนี้
1) การเข$าใจระบบ (System) โดยพบว=าในกระบวนการนี้ ทีม CMU SE Academy
ได$เข$าไปเปtนพี่เลี้ยงเพื่อหนุนสร$างการคิดและการสร$างความเชื่อมโยงของการทำงานวิจัยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ กับการสร$างผลงานด$วยวิชาการรับใช$สังคม (Socially engaged Scholarship)
และการสร$างสรรค7ผลงานวิชาการ (Scholarship) ประกอบด$วย 9 องค7ประกอบ ดังนี้
1.1) นโยบาย โดยพบว= า พ.ร.บ. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ต$ อ งการให$
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปtนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท$องถิ่นอย=างแท$จริง ดังนั้นในการขับเคลื่อนงาน
วิ ชาการรั บใช$ สั งคม ที ม CMU SE Academy จึ งพยายามผลั กดั นให$ ผู $ บริ หาร 20 เครื อข= ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สนับสนุนและส=งเสริมยุทธศาสตร7เกี่ยวกับการถ=ายทอดความรู$และนวัตกรรมสู=
ชุมชนท$องถิ่นและสังคมการบริการวิชาการด$วยความรู$ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและการเสริมพลัง
ชุมชนท$องถิ่นจนเกิดความเข$มแข็งและพึ่งตนเองได$อย=างยั่งยืน โดยใช$ “แนวคิดพันธกิจสัมพันธ7
มหาวิทยาลัยกับสังคม (Societal Engagement) โดยตั้งเปòาหมายไว$ว=า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเปtน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท$องถิ่น ในการแก$ไขปVญหาสำคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของ
ชุมชนท$องถิ่นและสังคม โดยใช$ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข=าย” ซึ่งการหนุนเสริมในด$าน
ดังกล=าว พบว=าจะก=อให$เกิด 1) คุณค=าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล$อมที่เพิ่มขึ้นจากการบริการ
องค7ความรู$พร$อมใช$และนวัตกรรมไปใช$ประโยชน7 2) ผลงานบริการวิชาการในเชิงสหวิทยาการที่สร$าง
ผลกระทบสูงในวงกว$างต=อชุมชน จังหวัดและประเทศ และ3) ผลักดันบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปtนผู$นำในองค7กรด$านวิชาการรับใช$สังคมในระดับท$องถิ่น ระดับชาติและในระดับนานาชาติ
กระบวนการดังกล=าวจึงถือว=าเปtนสิ่งสำคัญในระดับมหาวิทยาลัย เพราะว=า
การร=วมสร$างองค7ความรู$ระหว=างนักวิจัยมหาวิทยาลัยกับชุมชน จะนำไปสู=การจัดการศึกษา การวิจัย
และบริการทางวิชาการเพื่อสังคมที่มนั่ คง มั่งคั่งและยั่งยืน
1.2) การสนับสนุนทุนวิจัย โดยเปtนการจัดการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน
University เอง ซึ่งการสนับสนุนทุกวิจัยนี้จะต$องไม=ใช=เฉพาะนักวิจัยเท=านั้น แต=จะต$องสนับสนุน
นักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจงานด$านวิชาการรับใช$สังคม ตลอดจนการ Matching Fun กับ
หน=วยงานภายนอก เช=น แหล=งทุนของภาครัฐและเอกชน วิสาหกิจชุมชน เปtนต$น เพื่อเปtนการร=วมกัน
แก$ไขปVญหาให$เกิดประโยชน7สูงที่สุด
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1.3) งบประมาณในการวิจัย โดยการสนับสนุนการแสวงหางบวิจัยจาก
แหล=งทุนภายนอก เช=น วช. บพท. บพข. สสส. สกสว. สกว. สวทน. เปtนต$น
1.4) หน=วยวิจัย ประสานความร=วมมือและบูรณาการการทำงานเครือข=าย
ในระดับมหาวิทยาลัย ไม=ว=าจะเปtน สถาบันและศูนย7วิจัยต=าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีกลุ=มเปòาหมาย
คือชุมชนและผู$ประกอบการ
1.5) บุคลากรวิจัย โดยการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor) วิชาการรับใช$
สังคมเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ=นใหม=ให$เกิดึวามเข$มแข็งทางวิชาการและความคิด ซึ่งจะทำให$เกิดการ
สร$างสรรค7ผลงานวิชาการ (Scholarship) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนสร$างผลงานด$วย
วิชาการรับใช$สังคม (Socially engaged Scholarship)
1.6) หน=วยสนับสนุนและโครงสร$างพื้นฐาน เปtนอีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่
ทางทีม CMU SE Academy ได$พยายามผลักดันให$มีการจัดตั้ง “ศูนย7หรือหน=วยสนับสนุนวิชาการรับ
ใช$สังคม” ในทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให$เกิดผลตามวิสัยทัศน7และยุทธศาสตร7ที่กำหนดไว$อย=าง
ยั ่ งยื น ตลอดจนแต= งตั ้ งรองอธิ การบดี ฝÖ ายบริ การวิ ชาการและรั บใช$ สั งคม (Vice President for
Academic Service and Societal Engagement) ให$พร$อมสนับสนุนทั้งทรัพยากรและโครงสร$าง
พื้นฐานในมิติต=าง ๆ ที่เกี่ยวข$องกับการดำเนินงานวิชาการรับใช$สังคม เช=น การพัฒนาระบบฐานข$อมูล
Socially engaged Scholarship ฐานข$อมูลผู$ทรงคุณวุฒิ ฐานข$อมูลปVญหาและความต$องการของ
ชุมชน ข$อมูลผู$ประกอบการ หรือภาคีเครือข=ายที่เกี่ยวข$องกับชุมชนและผู$ประกอบการ เปtนต$น
1.7) มาตรฐาน โดยการกำหนดคุณภาพของ Research Proposal โดยใช$
เกณฑ7ของแหล=งทุนวิจัย และเครือข=ายวิชาการรับใช$สังคม ทีม CMU SE Academy ได$มีการนำเสนอ
เกณฑ7และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนำไปปรับหลักเกณฑ7ได$
การเตรียมเอกสารวิชาการรับใช$สังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบ Recognition and Rewarding เพื่อ
กำหนดกิจกรรมส=งเสริมนักวิจัยที่มีผลงานวิชาการรับใช$สังคมอยู=ในระดับ Best Practice หรือผลงาน
วิธีปฏิบัติที่เปtนเลิศโดยใช$ปVญหาชุมชนเปtนฐานและสามารถแก$ไขปVญหาชุมชนได$อย=างยั่งยืน
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ภาพที่ 4.59 รูปแบบและมาตรฐานของเอกสารวิชาการรับใช$สังคม
8. การจัดการผลผลิต ในระดับ University ควรสนับสนุนหน=วยงานบริหาร
จัดการและส=งมอบผลลัพธ7 (Outcome Delivery Unit: ODU) ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการบริหาร
จัดการโครงการ/แผนงาน Spearhead เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนอย=างเปtนรูปธรรม

ภาพที่ 4.60 TOR ของการจัดการผลผลิตของหน=วยงานบริหารจัดการและส=งมอบผลลัพธ7
(Outcome Delivery Unit: ODU)
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1.9) การประเมิ น โดยการประเมิ น งานวิ ช าการรั บ ใช$ ส ั ง คมจะต$ อ ง
ประกอบด$วยผู$ประเมิน 2 กลุ=มคือ
1) ผู$ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เช=น ผู$นำชุมชน ปราชญ7ชุมชน มาเปtนผู$
ประเมินผลงาน เนื่องจากงานวิชาการรับใช$สังคม ชุมชนท$องถิ่นเปtนเจ$าของการพัฒนา ย=อมจะรู$ดีว=า
ผลงานดังกล=าวนั้นสามารถใช$แก$ปVญหาหรือเปtนประโยชน7กับชุมชนมากเพียงใด
2) ผู$ทรงคุณวุฒิที่ได$รับการแต=งตั้งตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
หรือหน=วยงานที่สนับสนุนทุนการวิจัย จะพิจารณาในด$านวิธีการ กระบวนการและความถูกต$องทาง
วิชาการ

การประเมิน

นโยบาย

การจัดการ
ผลผลิต

มาตรฐาน

หน#วยสนับสนุน
และโครงสร1าง
พื้นฐาน

การสนับสนุน
ทุนวิจัย
องค$ประกอบระบบ
นิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัย

งบวิจัย

หนBวยวิจัย
บุคลากรวิจัย

ภาพที่ 4.61 องค7ประกอบการสร$างความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมเชิงระบบ (System)
ในระดับมหาวิทยาลัย โดย CMU SE Academy
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2) องค7ความรู$และข$อเสนอแนะในการทำงานวิชาการเพื่อท$องถิ่น (CommunityBased Research: CBR) อันเปtนงานทำงานผสานกับ Node ที่คณาจารย7และนักวิจัยได$ทำงานด$วย
ให$เกิดประโยชน7สูงสุด โดยทาง ทีม CMU SE Academy ใช$การหนุนเสริมด$วยระบบการเปtนพี่เลี้ยง
(Mentoring) โดยเน$นการพัฒนาแบบมีส=วนร=วม (Developmental Partnership) จากบุคคลที่ทำ
หน$าที่แลกเปลี่ยนความรู$ ประสบการณ7 ข$อมูลต=าง ๆ และมุมมองส=วนบุคคล เพื่อส=งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให$อาจารย7มีความพร$อมในการทำงาน พร$อมที่จะเจริญเติบโตและมีความก$าวหน$าในสาย
อาชีพ ซึ่งทางโครงการได$กำหนดพี่เลี้ยงทางวิชาการ โดยคัดเลือกบุคลากรคือ 1) มีความพร$อมและ
ยินดีที่จะเปtนพี่เลี้ยง 2) มีความคิดเชิงบวก 3) เปtนผู$รับฟVงที่ดี 4) มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5) มีความ
อดทนและรับผิดชอบ 6) มีจริยธรรมที่ดีในการทำงาน 7) มีทัศนคติที่ดีกับองค7กร 8) เปtนผู$เชี่ยวชาญใน
ด$านวิชาการรับใช$สังคมหรือมีประสบการณ7ทำงานเชิงพื้นที่ หรือ9) เปtนผู$ที่เคยขอกำหนดตำแหน=งทาง
วิชาการด$วยผลงานรับใช$สังคม
และนอกจากนี้หากทีมพี่เลี้ยงทางวิชาการ ของ CMU SE Academy ไม=ได$มีความรู$
ในศาสตร7เฉพาะทางของงานรับใช$สังคม ทางโครงการฯ ยังได$มีการเชิญผู$เชี่ยวชาญในศาสตร7นั้น ๆ
มาร=วมให$คำแนะนำด$วย เพื่อที่จะให$ได$องค7ความรู$และข$อเสนอแนะในการทำงานวิชาการเพื่อท$องถิ่น
ที่มีความสมบูรณ7ที่สุด
โดยทีมพี่เลี้ยง CMU SE Academy ได$ปฏิบัติตามหลักการ 3 ข$อที่จำเปtนในการ
หนุนเสริมให$เกิดองค7ความรู$และข$อเสนอแนะในการทำงานวิชาการเพื่อท$องถิ่น (Community-Based
Research: CBR) เพื่อให$เกิดประโยชน7สูงสุดคือ
1. Partnership Building โดยผู$เปtนพี่เลี้ยงจะต$องสร$างความรู$สึกผูกพัน
ร=วมกันในเปòาหมาย และความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
2. Time โดยผู$เปtนพี่เลี้ยงจะต$องกำหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลง
ร=วมกันถึงเปòาหมายที่ต$องการให$ประสบความสำเร็จเปtนระยะ
3. Respect โดยผู$เปtนพี่เลี้ยงจะต$องเคารพ ยอมรับความคิดเห็นและการ
แสดงออกของอาจารย7และนักวิจัยด$วยความเต็มใจและจริงใจ
3) การหนุนเสริมครอบคลุมงานวิจยั ใน 4 ภูมิภาค
ทั้งนี้ทีม CMU SE Academy ได$ทำการติดตามและให$คำปรึกษา โดยมีทีมภาคและ
โครงการย=อยได$ไปพัฒนาโครงการกับ Node ในพื้นที่เพื่อให$เกิดความเข$าใจที่ตรงกัน จนนำมาสู=การ
เสนอ 23 โครงการ ซึ่งมีเปòาหมาย 3 ข$อคือ
3.1) รูปธรรมของงานวิชาการเพื่อท$องถิ่นที่ใช$แนวคิด CBR
3.2) กระบวนการทางวิชาการเพื่อท$องถิ่นในการเพิ่มโอกาสความ
เท=าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่
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3.3) การเพื่อท$องถิ่นที่ดำเนินงานร=วมกับ Node และชุมชน
ซึ่งพบว=า 23 โครงการ สามารถแบ=งออกเปtน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1) ผู$สูงอายุ 2)
เศรษฐกิจ 3) การศึกษา และ4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล$อม โดยสามารถแยกประเด็นออก
มาเปtนเรื่อง 1) การเพิ่มและการกระจายรายได$อย=างเปtนธรรม และ2) การเข$าถึงแหล=งรายได$ชุมชน
มีปลายทางคือต$องทำให$เห็นการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดยในส=วนของพี่เลี้ยงได$ไปช=วยหนุนเสริม
เช=น ความรู$ในการพัฒนาผลิตภัณฑ7และการตลาด ความรู$ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย7 ความรู$ในการ
บริหารจัดการ ความรู$ในการอนุรักษ7และการฟü†นฟูทรัพยากร ตลอดจนการเติมเต็มเพือ่ นำผลงานรับใช$
สังคมเพื่อนำไปขอกำหนดตำแหน=งวิชาการ เปtนต$น ซึ่งโครงการได$มีการชูประเด็นเด=นของแต=ละพื้นที่
ครบทุกพื้นที่ ว=าอยู=ในมิติใด สามารถเรียนรู$และลดความเหลื่อมล้ำหรือสร$างโอกาสอย=างไรบ$าง
4) ผลงานวิชาการรับใช$สังคม (Socially engaged Scholarship) ที่สามารถช=วย
หนุนเสริมให$เกิดการสร$างผลงานควบคู= และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงานวิชาการ (Scholarship)
ทั้งในส=วนของนักวิชาการและระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให$กระบวนการทำงานได$ประโยชน7แก=ตัว
คณาจารย7และมหาวิทยาลัยอย=างเต็มที่ โดยในด$านนีผ้ ว$ู จิ ยั ใช$ทมี CMU SE Academy ประกอบด$วย 4
กลุ=มที่เกี่ยวข$อง เข$ามาหนุนเสริมเรื่องของการสร$างผลงานควบคู= และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงาน
วิชาการ (Scholarship) เพื่อขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หัวหนIาโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย7 ดร.วรลัญจก7 บุณยสุรัตน7 ปฏิบัติหน$าที่
เปtนผู$บริหารระดับส=วนงาน (สถาบัน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม= และทำหนIาที่เปtนแกนกลางในการ
เชื่อมโยงผูIบริหารในระดับผู$บริหารระดับส=วนงาน (คณะและสถาบัน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
คณาจารย7 ใน 3 ภารกิจคือ 1) ด$านวิชาการ 2) ด$านกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน และ3)
ด$านการเชื่อมโยงเครือข=าย
2. ทีมคณาจารยNในโครงการ 2 ทFาน ซึ่งเปtนตัวแทนคณาจารย7ในระดับคณะที่ได$รับ
การกำหนดตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้นใน 2 ศาสตร7 ได$แก=
1) ผูIชFวยศาสตราจารยNประพัณหN หลวงสุข
ภาควิชาเทคนิคการแพทย7 คณะเทคนิคการแพทย7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม=
2) ผูIชFวยศาสตราจารยN ดร. อลิชา ตรีโรจนานนทN
สำนักการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม=
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ภาพที่ 4.62 ทีมคณาจารย7ในโครงการ 2 ท=าน ซึ่งเปtนตัวแทนคณาจารย7มหาวิทยาลัยเชียงใหม=
ที่ได$รับการกำหนดตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้น
3. ที่ปรึกษาโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย7 ดร. อาวรณ7 โอภาสพัฒนกิจ ปฏิบัติ
หน$าที่เปtนผู$บริหารระดับมหาวิทยาลัย ในการให$คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกทางวิชาการ
เปtนวิทยากร และร=วมประชุมติดตามผลระดับส=วนกลาง การสัม มนาแลกเปลี่ยนเรียนรู$ และให$
คำปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข$องตามที่ หัวหน$าโครงการและคณะทำงานระดับภาคหารือและขอคำปรึกษา
และผู$ช=วยศาสตราจารย7 ดร. พัชริน ดำรงกิตติกุล ทำหน$าที่มองภาพรวมในระดับประเทศ ที่เชื่อมโยง
แนวคิด วิธีการทางวิชาการกับแนวทางของต=างประเทศ รวมถึงเชื่อมประสานหน=วยงาน
4. หนFวยวิจัยรับใชIสังคม โดยมี นางสาวสิริธิดา ส=งน$อย ทำหน$าที่แผนกปฏิบัติการ
เพื่อประสานจัดหาข$อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ ประสานงานข$อมูล/ทางวิชาการระหว=าง
ฝÖายบริหารโครงการส=วนกลาง จัดอบรม จัดทำสื่อเทคโนโลยี วิเคราะห7 และเผยแพร=ประชาสัมพันธ7ผล
การดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินการเอกสารต=าง ๆ โดยมีรายละเอียดกระบวนการ
ทำงานตามแผนภาพต=อไปนี้
โดยทั ้ ง 4 ส= ว น ที ่ ป ระกอบเปt น ที ม CMU SE Academy ทำหนI า ที ่ ใ นการ
Coaching and Mentoring ให$แก=โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณาจารย7ใน 3 ภารกิจ
คือ 1) ด$านวิชาการ 2) ด$านกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน และ3) ด$านการเชื่อมโยงเครือข=าย
โดยกระบวนการดังกล=าวสะท$อนให$เห็นถึง “กระบวนการดำเนินการ” ใน 3 ส=วนสามารถสรุปได$ดังนี้
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1) การทำงานในพื้นที่โดยนำวิชาการรับใชIสังคมไปใชI ได$แก= ส=วนของตัว
งานแก$ไขปVญหาในพื้นที่ ที่เริ่มจากแนวทางการตั้งโจทย7จากพื้นที่ การเผชิญปVญหาจริงและแนวทางการ
แก$ไข โดยนำประสบการณ7จริงของคณาจารย7มาตั้ง
2) การใหIคำแนะนำดIานวิธีคิด การเชื่อมโยง และการตั้งคำถามใหIคิด แก=
ทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กำลังเผชิญกับการแก$ไขปVญหาปฏิบัติการจริงในพื้นที่ เช=นการใช$
ศาสตร7วิชาของคณาจารย7ในการแก$ปVญหา และแนวทางแก$ไขปVญหาโดยการทำงานร=วมกับชุมชน ทั้ง
ในส=วนตอนต$นของการเริ่มโครงการ ระหว=างการดำเนินการ และตอนใกล$จบโครงการ
3) การใหIคำแนะนำดIานระบบ/กลไก ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการ
ขอตำแหนFงทางวิชาการดIวยผลงานวิชาการรับใชIสังคม โดยนำตัวอย=างที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม=
ได$สร$างหรือแก$ไขปVญหาในแต=ละกรณี จนกลายเปtนกระบวนการกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ที่ใช$
แก$ปVญหาในส=วนที่เกี่ยวข$อง เช=น กรรมการประเมินผลงานภายใน และภายนอก หรือการสร$างการ
มองเห็น (Visibility) เครือข=าย (Network) โดยการสนับสนุนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ไป
นำเสนอผลงานวิชาการรับใช$สังคมในระดับต=างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และที่สำคัญคือ การ
ตั้ง “คณะกรรมการวิชาการรับใชIสังคม 5 ชุด” เพื่อสร$างความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีหน$าที่ผสานกันกล=าวคือ 1) พัฒนาข$อมูลวิชาการรับใช$สังคม 2) พัฒนา
วิชาการที่มีผลกระทบสูง 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานวิชาการรับใช$สังคม 4) สนับสนุนการ
สร$างผลงานวิชาการรับใช$สังคม 5) Packaging and Branding โดยมีทีมบริหารจัดการกลาง คือ
“หนFวยวิจัยรับใชIสังคม”
4) ผลลัพธNหลังทำงานวิชาการรับใชIสังคม โดยการ “ขอกำหนดตำแหน=ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น” ในกระบวนการทำงานเขียนบทความเพื่อขอกำหนดตำแหน=ง ที่เผชิญปVญหาจริง
และแนวทางการแก$ไขในกระบวนการ “ขอกำหนดตำแหน=งที่สูงขึ้น” ในระดับคณะ
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ภาพที่ 4.63 คณะกรรมการวิชาการรับใช$สังคม 5 ชุด เพื่อสร$างความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อ
สังคมในระดับมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.64 ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการ
ด$วยผลงานวิชาการรับใช$สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม=
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ภาพที่ 4.65 การแต=งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและรับรองการใช$ประโยชน7ผลงานวิชาการรับใช$
สังคมของแผนกปฏิบัติการของหน=วยวิจัยรับใช$สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม=

ภาพที่ 4.66 ตัวอย=างแบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการใช$ประโยชน7ต=อสังคม ของ
ผลงานวิจัยรับใช$สังคม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม=
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ภาพที่ 4.67 ตัวอย=างการแต=งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและรับรองการใช$ประโยชน7ผลงาน
วิชาการรับใช$สังคมของหน=วยวิจัยรับใช$สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม=
เพื่อสร$างความเข$มแข็งของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.68 วิธีการเอื้ออำนวยสนับสนุนการสร$างผลงานวิชาการรับใช$สังคมของหน=วยวิจัยรับใช$สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม= เพื่อสร$างความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 4.69 ตัวอย=างฐานข$อมูลผู$ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) เพื่อประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม=

ภาพที่ 4.70 ฐานข$อมูลผู$ทรงคุณวุฒิทีมีความเชี่ยวชาญ ในการเปtนที่ปรึกษาและประเมินของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม=
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ภาพที่ 4.71 ตัวอย=างการสนับสนุนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม= ในการไปนำเสนอผลงาน
วิชาการรับใช$สังคม ในระดับนานาชาติ ของ NCCPE ณ ประเทศอังกฤษ
อย=างไรก็ตามการได$รับผลประโยชน7ร=วมกัน หรือ Mutual Benefit พบว=า ในการดำเนินงาน
วิจัยครั้งนี้เดิมจะเปtนเพียงการที่นักวิจัยไปทำงานกับชุมชนเท=านั้น ทางทีม CMU SE Academy มีการ
สื่อสารและสร$างความเข$าใจเรื่องของการวิจัยทั้ง 23 โครงการที่เน$น เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำ”
แต=ขณะเดียวกัน งานวิจัยเหล=านี้ยังมีคุณค=า สามารถเขียนเปtน “ผลงานวิชาการรับใช$สังคม” เพื่อขอ
กำหนดตำแหน=งวิชาการที่สูงขึ้นได$ อันนอกเหนือจากที่งานวิจัยจะเอื้อประโยชน7ต=อชุมชนเพื่อลด
ปVญหาความเหลื่อมล้ำได$แล$ว ยังสามารถเอื้อประโยชน7เพิ่มต=อการวิจัยของ 23 โครงการ ได$ใน
ขณะเดียวกัน
ซึ่งทาง วช. ได$มองเห็นความสำคัญของการเต็มช=องว=าง โดยการสนับสนุนให$มีการผลักดันให$
เกิดการทำวิจัยพร$อมกับการสร$างแนวทางในการเริ่มทำผลงานวิชาการรับใช$สังคมในเวลาเดียวกัน อัน
เปtนการสร$างประโยชน7ให$แก=นักวิจัยในขณะเดีนวกัน แม$ว=างานจะยังไม=สามารถตอบเรื่องความยั่งยืน
ได$ แต=ก็เปtนแนวทางให$นักวิจัยวางแนวทางการทำงานวิจัยให$ครบกระบวนการในอนาคต
ทั้งนี้ทำให$เห็นประโยชน7ของการสื่อสารการทำงานวิชาการรับใช$สังคมของคณาจารย7มาก
ยิ่งขึ้น โดยการทำงานนี้ถือเปtนการทำงานแบบ two - way communication หรือการสื่อสาร 2 ทาง
ซึ่งเปtนการสื่อสารระหว=าง 4 กลุ=มงานเพื่อการสร$างความเข$มแข็งแก= ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเครือข=ายวิชาการเพื่อท$องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อย=างยั่งยืน ได$แก=
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1. ทีม CMU SE Academy
2. ทีมผู$บริหารและคณาจารย7ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ ทั้ง 4 ภาค
3. ผู$ร=วมโครงการทั้ง 23 โครงการ ซึ่งมิได$เปtนคณาจารย7ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ทีมสนับสนุนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการขอกำหนดตำแหน=ง
ให$สูงขึ้น โดยใช$ผลงานวิชาการรับใช$สังคม
และนอกจากนี้ทางทีม CMU SE Academy ยังได$ใช$กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู$กับ
คณาจารย7และนักวิจัย ที่ถือเปtน Stakeholders ของงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อให$สามารถเพิ่มประเด็นการ
ทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และสร$างแรงจูงใจแก=คณาจารย7และนักวิจัยในการเตรียม
เอกสารวิชาการรับใช$สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยใช$ผลงานวิชาการรับใช$
สังคม ตลอดจนมีการให$แนวทางสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบ/กลไก สนับสนุนวิชาการรับใช$สังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัยที่ผู$บริหารมหาวิทยาลัยมีความเข$าใจและเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการรับใช$
สังคม และการขอกำหนดตำแหน=งทางวิชาการด$วยผลงานวิชาการรับใช$สังคม โดยมีการนำแนวทาง
“Communication Flow” และ “Work Flow” มาใช$เปtนเครื่องมือเสริมในการวางแผนและวิเคราะห7
เพื่อช=วยพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนวิชาการรับใช$สังคมต=อไป ตามกรอบกระบวนการสร$าง
ความเข$มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมดังภาพการดำเนินงานที่ได$วางแผนในบทที่ 2
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ภาพที่ 2.5 กรอบขั้นตอนการดำเนินการโครงการเสริมพลังเครือข8ายวิชาการเพื่อท>องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
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4.3 การพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตEอการสรFาง
ผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
จากการสร'างความเข'มแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือขBาย
วิชาการเพื่อท'องถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในขั้นตอนที่ 2 ผู'วิจัยจึงได'พัฒนากลไกระบบนิเวศ
วิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตBอการสร'างผลงานวิชาการรับใช'สังคมและการลด
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดยการสนทนากลุBมเพื่อสะท'อนคิด ตลอดจนการสนทนาอิงกลุBมผู'เชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) กลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตBอการสร'าง
ผลงานวิชาการรับใช'สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดยผู'เชี่ยวชาญจำนวน 4 คน ผสานกับการ
วิเคราะห_ผลจากการดำเนินงานวิจัยรBวมกับนักวิจัยทั้ง 23 โครงการ ผลการวิจัยสรุปได'ดังนี้
4.3.1 ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมตEอการสรFางศักยภาพนักวิจัย
อยBางไรก็ตามจากข'อมูลการสะท'อนคิดและผลการดำเนินโครงการ ผู'วิจัยได'นำมาจัดสนทนา
อิงกลุBมผู'เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อหาคำตอบเรื่องการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตBอการสร'างผลงานวิชาการรับใช'สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่ให'สมบูรณ_ยิ่งขึ้น ทั้งนี้พื้นที่ของการทำงานคือ 4 ภาค จึงพบความแตกตBางของระดับของความ
เข'าใจใน 6 ประเด็น คือ
1) กระบวนการทำงาน แนวคิดและจุดเน'นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
2) ประสบการณ_การทำงานของนักวิจัยในการทำงานวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
3) ความเข'าใจเรื่องลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
4) ความเข'าใจหลักการของวิชาการรับใช'สังคมและการวางแนวทางรBวมกับชุมชน
5) ความเข'าใจเรื่องการขอตำแหนBงทางวิชาการด'วยผลงานวิชาการรับใช'สังคม
6) นโยบาย กลไกและระบบที่เกี่ยวข'องกับการทำงานผลงานวิชาการรับใช'สังคม
จึงได'วางกรอบแนวคิดระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม ที่สามารถเอื้อตBอการสร'างศักยภาพของ
นักวิชาการและชุมชน เพื่อการทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำ หรืองานอื่นๆ ที่ทำให'นักวิจัยสามารถ
พัฒนาตนเอง มองภาพรวมของโครงการ รวมถึงภาพในอนาคตรBวมกับชุมชนได'อยBางเข'มแข็ง เพราะ
ระบบหรือกลไกใดๆจะไมBอาจสำเร็จได'หากขาดการเริ่มต'นจากรากฐานหลัก คือ “นักวิจัยและชุมชน”
เพราะหากสBวนนี้ไมBเข'าใจและดำเนินการไปในทิศทางที่ไมBได'รBวมมือกันก็ไมBอาจประสบผลสำเร็จ และ
ไมBอาจถือได'วBาเปjน “ผลงานวิชาการรับใช'สังคม” ทั้งนี้กรอบแนวคิดของระบบนิเวศวิชาการเพื่อ
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สังคมที่เอื้อตEอศักยภาพของนักวิจัย เริ่มจากสBวนของนักวิจัย พื้นที่ ชุมชน ความตั้งใจจริง แนว
ทางการมองภาพรวม การรBวมกันแก'ปkญหาที่มีการปฏิบัติจริง ซึ่งมิได'จบเฉพาะการทำงานวิจัยนี้ครั้ง
เทBานั้น หากแตBเมื่อมีการทำงานรBวมกันระหวBางนักวิจัยและชุมชนแล'ว สามารถสร'างศักยภาพให'แกB
ชุมชน ในการเปjนผู'นำ สร'างทีมงานในการรBวมกับนักวิจัยในท'องที่หรือผู'คนในชุมชนกลายเปjนทีมงาน
ที่เข'มแข็ง ที่สามารถขยายงานตBอไปจากกงานเดิมได'อยBางเข'มแข็ง ซึ่งความรู'เชBนนี้มิได'เปjนเพียงความรู'
ที่มีอยูBกับนักวิจัยเพียงฝoายเดียว หากแตBเปjนการได'รับประโยชน_รBวมกันทั้ง 2 ฝoาย ที่ผูFวิจัยถือวEาเปRน
สิ่งสำคัญ โดยเปRนกระบวนการที่มาจากการเสริมสรFางระบบนิเวศวิชาการ หรือที่เรียกวEา “THE
GREAT+ Model” ซึ่งเปRนขFอคFนพบในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของแตBละตัวอักษร ดังนี้
T: Trust เปjนการสร'างความเชื่อมั่นที่เรามีตBอบุคคล ตBอองค_กรหรือกลุBมบุคคล ตลอดจนการสร'าง
ความเชื่อมั่นในตนเองวBาสามารถทำได' ซึ่งการสร'างภูมิคุ'มกันด'านความเชื่อใจ ความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธานี้สามารถใช'เปjนภูมิคุ'มกันให'กับตัวนักวิจัยในการทำงาน และยังเปjนรากฐานในการสร'าง
ความสำเร็จ ดังคำกลBาวที่วBา “หากเราไม)ศรัทธาในตัวเราเองแล6ว ใครเขาจะมาศรัทธาในตัวเรา” ซึ่ง
ผู'วิจัยพบวBาองค_ประกอบการสร'างความศรัทธาและความไว'วางใจ มีดังนี้
1) ความสามารถ (Competence) คือความรู' ความสามารถ และทักษะที่มีตBองาน
หรือมีเพียงพอที่จะทำงานบริการวิชาการรับใช'สังคมให'ประสบความสำเร็จ
2) ความตั้งใจ (Intention) คือการแสดงเจตจำนงออกมาอยBางชัดเจน แสดงออกถึง
ความมุBงมั่น ความกระตือรือร'น เอาจริงเอาจัง และที่สำคัญคือ ทุBมเทที่จะนำความรู'ความสามารถที่มี
ทั้งหมดเข'ามาสูBกระบวนวิจัย และการสร'างผลลัพธ_ที่ดีเยี่ยม
3) การรักษาสัญญา (Commitment) คือการยึดถือ ปฏิบัติ ตามสิ่งที่เคยได'รับปาก
เอาไว' โดยเฉพาะกับตัวเอง ชุมชน และคนรอบข'าง ให'ความสำคัญกับสิ่งที่เคยตกลง ข'อตกลง คำมั่น
สัญญาไว'
4) ความรับผิดชอบ (Accountability) คือการมีสBวนรBวมในงานหรือหน'าที่ที่ยังคง
ผูกพันระหวBางชุมชนและผู'มีสBวนเกี่ยวข'องกับผลลัพธ_ที่เกิดขึ้น ถึงแม'วBาผลลัพธ_นั้นจะไมBเปjนไปตามที่
คาดหวังไว'ก็ตาม
5) ความคงเส'นคงวา (Consistency) คือความตBอเนื่องของการแสดงออกหรือความ
ตั้งใจ มุBงมั่น ผBานชBวงเวลาของการทำงานที่บางครั้งอาจจะยาวนาน
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ทั้งนี้ความศรัทธานั้นยังมีระดับที่สูงขึ้นไป คือ “ระดับคณะและมหาวิทยาลัย” ที่
สามารถนำไปเชื ่ อ มตB อ กั บ ผู ' บ ริ ห าร อาจารย_ แ ละเจ' า หน' า ที่ ในการสร' า งระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือขBาย ที่เอื้อตBอ “การเปjนมหาวิทยาลัยที่ทำงานรับใช'สังคม” ที่บุคลากร
ทุกระดับเชื่อมั่นวBา “งานวิชาการรับใช'สังคม” มีคุณคBาทางวิชาการ และมีแนวทางเฉพาะทางที่
สามารถเอื้ออำนวยให'อาจารย_ และนักวิจัยสามารถนำไปขอกำหนดตำแหBงทางวิชาการที่สูงขึ้นได'
แนBนอน
H: Holistic เปjนการใช'วิธีคิดเพื่อการทำงานโดยวิธีคิดอยBางองค_รวม คือการมองสิ่งตBาง ๆ ที่
เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราทำอยูBนั้นอยBางเปjนระบบครบวงจร มองให'เห็นศาสตร_หลากหลายในการที่จะนำ
มารBวมทำงานกับชุมชน มองให'เห็นวBาทุกสิ่งทุกอยBางมีมิติเชื่อมตBอกัน เอื้อประโยชน_ตBอกัน มองสิ่งที่
เกิดขึ้นและแนวทางแก'ไขอยBางเชื่อมโยง โดยเฉพาะการทำงานวิชาการรับใช'สังคมที่เราจะต'องมองวBา
สามารถนำมาเปjนงานเชิงวิชาการได' สามารถนำไปเขียนบทความได' หรือสามารถใช'ขอกำหนด
ตำแหนBงทางวิชาการได' เพราะการมองภาพได'เปjนองค_รวม จะทำให'คณาจารย_เข'าใจโครงสร'างของ
การจัดระบบความคิดแบบองค_รวม ทำให'สิ่งที่อยูBรอบตัวในการทำงานมีระบบ มีขั้นตอน นำไปใช'
ประโยชน_ได' โดยอาศัยกระบวนการที่สำคัญที่ถูกกลั่นกรองมาจากความคิด ยBอมทำเกิดความได'เปรียบ
ที่จะทำให'ตนเองประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการทำงานรBวมกับชุมชนจะทำให'ชุมชนประสบ
ผลสำเร็จจรBวมกับเรา
ในสBวนของมหาวิทยาลัย จะสามารถมองเห็นได'วBาการทำงานวิชาการรับใช'สังคม สามารถ
นำไปใช'เปjนสBวนหนึ่งของการขอกำหนดตำแหนBงทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหนBงที่สูงขึ้นได' อัน
เปjนสBวนที่ตอบโจทย_เรื่องคุณภาพของอาจารย_ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือขBาย ดังปรากฎในแนว
ทางการปฏิบัติของสมาคมพันธกิจสัมพันธ_มหาวิทยาลัยกับสังคม (EnT) ในบทที่ 2 ที่กลBาวถึงเชBนได'มี
การกลBาวในรวมถึงสามารถผลักดันให'เปjนผลงานชิ้นเอกของประเทศได'ด'วย
E: Engagement/Empowerment เปjนการเสริมพลังโดยการบูรณาการองค_ความรู'จาก
นักวิชาการสูBชุมชน หรือจากชุมชนสูBองค_ความรู'ทางวิชาการ เพราะวBา “นักวิชาการชุมชนท'องถิ่น”
ถือวBาเปjนหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และที่สำคัญจะต'องเน'นไปที่
กระบวนการสร'างการมีสBวนรBวม เพราะจะทำให'เห็นทางออกรBวมกัน การเสริมพลังความรู'จึงเปjนการ
ยกระดับนักวิชาการชุมชนท'องถิ่นและเปjนสิ่งที่จำเปjนเพื่อนำไปสูBการพัฒนาชุมชนท'องถิ่นที่เข'มแข็ง
และสามารถพึ่งตนเองยั่งยืนตBอไป นอกจากนั้นการทำงานวิจัยของอาจารย_ยังสามารถตอบโจทย
เป~าหมายของชุมชน สังคม หรือแม'แตBรัฐบาล เชBนยุทธศาสตร_ชาติได' สิ่งสำคัญของการทำงานวิชาการ
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รับใช'สังคมควรต'องตั้งเป~าหมาย ตามพันธกิจหลักทุกด'านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน 4
ประการ ได'แกB
•
•
•

•

รBวมคิดรBวมทำแบบพันธมิตรและหุ'นสBวน (partnership)
เกิดประโยชน_รBวมกันแกBผู'เกี่ยวข'องทุกฝoาย (mutual benefits)
เกิดการเรียนรู'รBวมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (knowledge sharing and
scholarship)
เกิดผลกระทบตBอสังคมที่ประเมินได' (measurable social impact)

G: Goals/Global/Government เปjนการดำเนินงานเชิงนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย
หรือในระดับคณะ (Goals)ที่จะต'องให'ความสำคัญในการวางแผนในการทำผลงานทางวิชาการรับใช'
สังคม ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพรBผลงานในระดับนานาชาติ และการขอ
ตำแหนBงทางวิชาการด'วยผลงานวิชาการรับใช'สังคมของคณาจารย_ที่สนใจ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการ
ทำผลงานวิชาการรับใช'สังคมของคณาจารย_ที่ต'องการจะขอตำแหนBงทางวิชาการ สร'างระบบพี่เลี้ยง
แรงจู ง ใจ ชB ว ยผลั ก ดั น และให' ค ำแนะนำตB อ อาจารย_ ท ี ่ ต ' อ งการขอกำหนดตำแหนB ง ทางวิ ช าการ
จนกระทั่งอาจารย_ได'ตำแหนBงทางวิชาการตามเป~าหมายที่วางไว'
นอกจากนั้นงานที่ทำรBวมกับชุมชนยังสามารถชBวยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามยุทธศาสตร_
ชาติ ที่หนBวยงานของรัฐบาล (Government)ตBางนำไปสร'างแผนงานทั่วประเทศ และยังสามารถตอบ
เป~าหมายของโลก (Global) เรื่องการพัฒนาอยBางยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs)
R: Reality/Resolution เปjนการสะท'อนความเปjนจริงในทุกมิติความเหลื่อมล้ำ ทั้งกBอน ระหวBาง - หลัง การทำงาน ซึ่งนักวิชาการจะเปjน “ตัวกลาง” ในการสะท'อนปkญหาดังกลBาว เพราะวBา
การสะท'อนความเปjนจริงจะเปjนเครื่องมือและเป~าหมายที่ทำให'นักวิชาการและชุมชนมุBงมั่นและตั้งใจ
ที่จะแก'ไขปkญหาที่เกิดขึ้นได'สำเร็จและยั่งยืน การนำมาใช'ในการเรียนรู' ตลอดจนการทำความเข'าใจ
ปรากฏการณ_ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยมีเป~าหมายสำคัญคือ การแก'ไขปkญหาชุนชนอยBางมีสBวนรBวม
E: Equality in Society เปjนชBองทางให'ชุมชนสามารถเข'าถึงโอกาส และได'รับผลประโยชน_
ที่ควรจะได'รับอยBางเทBา ๆ กัน โดยการเสริมสร'างศักยภาพหรือเสริมสร'างองค_ความรู'ให'แกBชุมชนเพื่อ
แก'ปkญหา “อยBางเทBาเทียม” เพราะสังคมไทยเปjนสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural society)
มีความแตกตBาง มีความหลากหลาย มีคนชายขอบ มีบุคคลที่มีข'อจำกัดด'านความสามารถในการเข'าถึง
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ทรัพยากรตBาง ๆ และมีกลุBมชาติพันธุ_ที่ไมBได'หลอมรวมอัตลักษณ_ของตนเปjนหนึ่งเดียวกับบรรทัดฐาน
และคBานิยมหลักของสังคม ความแตกตBางเหลBานี้นำไปสูBการเลือกปฏิบัติ การละเลย เพิกเฉยตBอคนบาง
กลุBม รวมไปถึงการเอื้อประโยชน_แกBคนบางกลุBมเปjนพิเศษ เมื่อการปฏิบัติอยBางไมBเทBาเทียมเหลBานี้รวม
กับปkจจัยทางเศรษฐกิจ รากฐานทางสังคม และวัฒนธรรมความเชื่อแบบเดิม ๆ จึงทำให'เกิดความ
เหลื่อมล้ำในมิติตBาง ๆ
A: Apply Research to Practice (ARP) เปjนการใช'ประโยชน_จากงานวิจัยเพื่อท'องถิ่นใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยหนBวยงานหรือองค_กรในชุมชนที่เกี่ยวข'อง เพราะวBาชุดความรู'ที่ได'
จากการสร'างสรรค_ผBานงานวิจัยเพื่อท'องถิ่นที่ชาวบ'านเปjนนักวิจัยรBวม จะไมBได'เกิดขึ้นและอยูBอยBางโดด
เดี่ยว แตBต'องมีบริบทและมีพลวัตคือ ต'องมีการสร'างความรู'สูBนวัตกรรมของชุมชนเพื่อตอบสนองความ
ต'องการของผู'ใช'และสามารถนำไปใช'ประโยชน_ได'อยBางยืดหยุBน (Flexible) อยBางไรก็ตามในการ
ประยุกต_ใช'งานวิจัยสูBการปฏิบัติ ผู'วิจัยพบวBาการใช'ประโยชน_จากงานวิจัย งานบริการวิชาการรับใช'
สังคมและงานสร'างสรรค_ที่สามารถนำไปสูBการแก'ปkญหาได'อยBางเปjนรูปธรรม มี 5 ด'าน ดังนี้
1) การใช'ประโยชน_เชิงวิชาการ การนำงานวิจัยไปใช'ประโยชน_ในเชิงวิชาการนั้นเปjน
เรื่องที่สำคัญมากในการพัฒนานักวิชาการและนักศึกษา ทั้งการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยได'
อยBางแท'จริง หรือการนำไปกำหนดตำแหนBงทางวิชาการ เปjนต'น ดังนั้นอาจารย_ในมหาวิทยาลัยควร
ตระหนักและเห็นความสำคัญจากการจัดการความรู'แบบบูรณาการและแบบองค_รวม
2) การใช'ประโยชน_ในเชิงสาธารณะ โดยการนำผลงานวิจัยเพื่อท'องถิ่นที่ไปใช'ให'เกิด
ประโยชน_แกBชุมชนในมิติตBาง ๆ ที่ทำให'คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนในชุมชนดีขึ้น และเกิดการ
พึ่งตนเองอยBางยั่งยืน
3) การใช'ประโยชน_ในเชิงนโยบาย เชBน ใช'ประโยชน_จากผลงานวิจัยเพื่อท'องถิ่นใน
การนำไปประกอบเปjนข'อมูล ยุทธศาสตร_ หรือแผนชุมชนโดยองค_กรหรือหนBวยงานภาครัฐและเอกชน
เปjนต'น
4) การใช'ประโยชน_ในเชิงพาณิชย_ เชBน ผลงานวิจัยเพื่อท'องถิ่นหรืองานสร'างสรรค_ที่
นำไปสูBการพัฒนาผลิตภัณฑ_ชุมชน กBอให'เกิดรายได'หรือนำไปสูBการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปjนต'น
5) การใช'ประโยชน_ในทางอ'อม เปjนการสร'างคุณคBาทางจิตใจให'แกBคนในชุมชน สร'าง
ความภาคภูมิใจ เพราะงานวิจัยเพื่อชุมชนหรืองานวิชาการรับใช'สังคม เปjนกระบวนการวิจัยที่ชาวบ'าน
ได'เข'ามามีสBวนรBวมในการแก'ไขปkญหาเต็มรูปแบบ
T+: Team+ เปjนการทำงานแบบกลุBมและเครือขBายแบบ Co - Creation of Knowledge
เพื่อสร'าง “ปฏิสัมพันธ_” และลด “ความโดดเดี่ยว” โดยการสร'างความรBวมมือกับมหาวิทยาลัยตBาง ๆ
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หัวหน'าแผนกิจกรรมยกระดับฯ ใน 4 ภูมิภาค เครือขBายวิชาการเพื่อท'องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่ ผู'ประสานงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท'องถิ่น 4 ภูมิภาค ผู'ประสานงานวิจัยเพื่อท'องถิ่น
4 ภูมิภาค และเครือขBายนักวิจัยเพื่อท'องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู'ระหวBางกัน หรือ Professional
Learning Community: PLC เพื่อการเรียนรู' การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะทำให'
เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได' ตลอดจนการสร'างศักยภาพในการทำงานระบบทีม
(Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพ และเปjนการเสริมพลังเครือขBายที่สัมพันธ_กันอยBางแนBนแฟ~น
โดยสามารถเขียนเปjนภาพได'ดังนี้
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ภาพที่ 4.72 กลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตAอการสรBางผลงานวิชาการรับใชBสังคมและ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ หรือ THE GREAT+ Model
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ดั ง นั ้ นกระบวนการ THE GREAT+ Model เป; นกลไกระบบนิ เวศวิ ชาการเพื ่ อ สั งคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตPอการสรQางผลงานวิชาการรับใชQสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ตาม
เปVาหมายที่ตั้งไวQคือ 1) สรQางรูปธรรมของวิชาการเพื่อทQองถิ่นที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำไดQจริง 2)
สังเคราะห^ความเป;นวิชาการของวิชาการเพื่อทQองถิ่นที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำไดQอยPางเป;นรูปธรรม
และ3) การสรQางเครือขPายวิชาการเพื่อทQองถิ่น และนอกจากนี้กระบวนการดังกลPาวยังเป;นกลไกระบบ
นิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบ two - way communication คือ 1) การลด
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และ2) “โอกาส” ในการขอกำหนดตำแหนPงทางวิชาการโดยใชQผลงานวิชาการ
รับใชQสังคม
4.3.2 เงื ่ อ นไขความสำเร็ จ ในการพั ฒ นากลไกระบบนิ เ วศวิ ช าการเพื ่ อ สั ง คมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตJอการสรKางผลงานวิชาการรับใชKสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
จากการสนทนาอิงกลุPมผูQเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผูQวิจัยไดQทำการเงื่อนไขการพัฒนา
กลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตPอการสรQางผลงานวิชาการรับใชQ
สังคมและการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ประกอบดQวยการเสริมพลังใน 3 ประเด็น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประเด็นที่ 1 พลังนโยบาย พบวPาในระดับมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือยุทธศาสตร^ในการ
สPงเสริมและสนับสนุนวิชาการเพื่อรับใชQสังคม มีหนPวยประสานงานและใหQคำแนะนำ การจัดหาพี่เลี้ยง
(Mentor Project) ทางวิชาการที่มีประสบการณ^และความเชี่ยวชาญโดยใชQการบูรณาการขQามศาสตร^
ตลอดจนใหQความสำคัญตPอการเขQาสูPตำแหนPงทางวิชาการของอาจารย^ดQวยผลงานวิชาการรับใชQสังคม
ในระดับคณะควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน กระตุQนและใหQกำลังใจอาจารย^ในคณะ เอื้ออำนวยความ
สะดวกในการดำเนินการ และในระดับสาขาวิชาควรมีการจัดและลดภาระงานสอนใหQกับอาจารย^อยPาง
สมดุล ซึ่งผูQวิจัยพบวPาป|จจัยดQานองค^กร ไดQแกP วัฒนธรรมองค^กร คPานิยม วิสัยทัศน^และนโยบายในการ
ทำงานของผูQบริหาร และการสPงเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป;นป|จจัยที่เอื้อตPอการทำงานบริการ
วิชาการรับใชQสังคมและการขอกำหนดตำแหนPงทางวิชาการดQวยผลงานวิชาการรับใชQสังคม
ประเด็นที่ 2 พลังเครือขPาย เป;นเงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งประกอบดQวย 1) ผูQนำเครือขPาย
2) ระบบการติดตPอ สื่อสารและการมีกิจกรรมรPวมกัน 3) การจัดระบบสารสนเทศ 4) ทรัพยากร
สนับสนุนอยPางเพียงพอ และ5) ระบบการเรียนรูQรPวมกัน ซึ่งการเสริมสรQางพลังเครือขPายเป;นเงื่อนไข
สำคัญในการพัฒนานักวิชาการใหQมีคุณภาพ และเกิดการทำงานแบบกลุPมและเครือขPายในรูปแบบ
Co - Creation of Knowledge เป; นการสรQ างปฏิ สั มพั นธ^ และลดความโดดเดี ่ ยวของนั กวิ ชาการ
เป;นการสรQางบรรยากาศการทำงานที่สPงเสริมความรูQ ความสามารถ มีโอกาสพัฒนา มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูQ มีความกQาวหนQาตามความสามารถบุคลากร โดยพลังเครือขPายนั้นจะชPวยคนเกPงใหQเกPงยิ่งขึ้น
และชPวยคนที่ดQอยใหQเกPงขึ้น
ประเด็นที่ 3 พลังวิชาการ โดยใชQ THE GREAT+ Model จะเป;นการเสริมสรQางระบบนิเวศ
วิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเสริมสรQางทักษะแรงจูงใจ เจตคติตPอหนQาที่ การ
ดำเนินงานบริการวิชาการรับใชQสังคม การเขQาสูPตำแหนPงทางวิชาการและการพัฒนาตนเองดQาน
วิชาการดQวยระบบพี่เลี้ยง (Mentor) พลังทางวิชาการจะสPงผลใหQนักวิชาการไดQรับรูQศักยภาพของ
ตนเองและพัฒนาความสามารถของตนเองในดQานตPาง ๆ ไดQอยPางมีประสิทธิภาพ ไมPวPาจะเป;นดQาน
ศักยภาพของตนเอง แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ทักษะการคิดแบบองค^รวม ความรับผิดชอบ การ
แลกเปลี่ยนขQอมูลขPาวสาร ความคิดเห็น ความรูQสึก ไดQเรียนรูQการทำงานและการใชQทรัพยากรรPวมกัน
การทำงานเพื่อชุมชน จึงนับเป;นกระบวนการในการสนับสนุนชPวยเหลือและใชQประโยชน^รPวมกัน ทำใหQ
เกิดประโยชน^ตPอองค^กรในภาพรวม
พลังนโยบาย

การสนับสนุนและการผลักดันนโยบาย
ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

พลังเครือขJาย

เงื่อนไขการพัฒนากลไกระบบนิเวศ
วิชาการเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต(อการ
สรTางผลงานวิชาการรับใชTสังคม
และลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่

พลังวิชาการ

การมีส(วนร(วม
(Co - Creation of Knowledge)

THE GREAT+ Model

ภาพที่ 4.73 เงื่อนไขการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อตPอ
การสรQางผลงานวิชาการรับใชQสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
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4.3.3 ผลของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมตJอการสรKางศักยภาพนักวิจัย
ผลของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมที่ไดQออกแบบนั้นไดQสรQางศักยภาพแกPนักวิจัยในหลาย
ประการ กลPาวคือ
1. การปรับมโนทัศน^การเสริมสรQางพลังทางสังคม
พบวPาคณาจารย^และนักวิจัยมีการปรับกระบวนทัศน^ที่มีความเขQาใจมากขึ้นเกี่ยวกับการ
เสริมสรQางพลังทางสังคมในการทำงานวิชาการรับใชQสังคม ที่กลPาวไดQวPาเป;นการเสริมสรQางศักยภาพ
ของอาจารย^และนักวิจัย โดยเริ่มจากการสรQางคPานิยมใหมPในตัวอาจารย^และนักวิจัย ทำใหQเกิดการ
ทำงานรPวมกันกับชุมชน มีการตัดสินใจในเรื่องตPางๆ ในทุกภาคสPวน โดยอาจารย^เป;นผูQเชื่อมรQอย
หนPวยงานตPาง ๆ ใหQทำงานรPวมกัน ทั้งนี้มีการเรียนรูQจากประสบการณ^วิกฤตซึ่งกันและกัน การปรับ
มโนทัศน^นี้ปรากฏอยPางเดPนชัดทั้ง 4 ภาค ซึ่งถือเป;นสัญญาณที่ดีมากของการทำงานวิชาการรับใชQ
สังคม
2. การเสริมสรQางทุนทางสังคม
ผลของการปรับเปลี่ยนในขQอที่ 1 กPอใหQเกิดการปรับกระบวนการทำงานในชุมชน โดยมีการ
รวมตัวของกลุPมตPาง ๆ เชPน
การรวมตัวของชาวบQานในการรักษาปÜาของบQานกองแหะ จ. เชียงใหมP อันเป;นผลจากการ
จัดการเรื่องดิน น้ำ ปÜา จนเป;น KUSA model (Knowledge – Understand -Skill -Attitude)
การรวมตัวของชุมชนผูQสูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะหQวยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ชPวยเหลือ
กันเอง และพัฒนาเป;น “ธนาคารอุปกรณ^จำเป;นเพื่อการดูแลผูQสูงอายุติดเตียง ชุมชนเคหะหQวยขวาง
ดิ นแดง” ที ่ ป| จจุ บั นกลายเป; นตั วอยP างใหQ กั บชุ มชนอื ่ นๆในกรุ งเทพมหานคร ในการดู แลตนเอง
โดยเฉพาะในสภาวะ COVID-19
ซึ่งการเกิดภาคีเครือขPายในการรPวมคิด รPวมทำและรPวมเป;นพลังสำคัญในการจัดการกับป|ญหา
ในสังคมในทุกโครงการทั้ง 23 โครงการ นับเป;นการประสบผลสำเร็จของนักวิจัยที่สรQางขึ้นในสังคม ที่
นับเป;นจุดเริ่มตQนของผลสำเร็จของโครงการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ที่สามารถขยายมาสูPผลงาน
วิชาการรับใชQสังคม
3. เกิดการเตรียมผลงานวิชาการรับใชQสังคม ใน 23 โครงการ
เป;นผลจากการรPวมทำงาน รPวมคิด รPวมลงมือของหัวหนQาแผนงาน และหัวหนQาโครงการทั้ง
23 โครงการ ที่ไดQดำเนินการจัดทำบทความวิชาการเพื่อรับใชQสังคม แมQวPาจะยังเป;นการเริ่มตQนงาน ที่
บางโครงการจะยังไมPสามารถตอบเรื่องผลของความยั่งยืนระยะยาวไดQ แตPจากการเตรียมเขียน
บทความเพื่อตีพิมพ^ ที่ผPานการชี้แนะจากทีมงาน CMU SE Academy ไดQสรQางความมั่นใจใหQแกP
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คณาจารย^ ทำใหQทราบวPาเรื่องใดที่อาจารย^และนักวิจัยตQองมุPงเนQนการดำเนินการตPอไปหลังจากจบ
โครงการ นับเป;นรูปธรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นในโครงการนี้
4.3.4 กลไกการนำองคSความรูKไปสูJการปฏิบัติ
ในการดำเนินการนี้จะไมPอาจสำเร็จไดQหากไมPมีนโยบายในระดับประเทศที่สPงตPอมายังระดับ
ตPาง ๆ ซึ่งสPวนใหญPมีนักวิชาการที่เขQาใจระบบและกลไกเป;นผูQบริหาร และสามารถรPวมเอื้ออำนวยตPอ
การปฏิบัติการในระดับนโยบายของประเทศ ซึ่งผูQวิจัยไดQแบPงระดับของการปฏิบัติ 5 ระดับ คือ
1) ระดับชาติ
2) ระดับเครือขPาย
3) ระดับสถาบัน
4) ระดับสPวนงาน
5) ระดับปฏิบัติการ
โดยทุกระดับจะมี ประเด็นที่เกี่ยวขQอง 6 ประเด็น ที่เชื่อมโยงทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
กลPาวคือ
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ป"จจัยเชิงระบบ

ระดับชาติ

ระดับ
เครือข0าย

การขับเคลื่อน

กลยุทธ:

เครื่องมือ

1) ที่ประชุมอธิการบดีแห>งประเทศ
ระบบการติดตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร. ไทย
กระบวนการทำงาน
ชาติ
2) คณะกรรมการที่เกี่ยวขGองใน
(Tracking System)
ระดับประเทศ

แผนงาน/ตัวชี้วัด

1) เครือข>ายวิจัยภูมิภาค
2) สถาบันคลังสมองของชาติ
1) ระบบทีม (Teamwork)
3) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทGองถิ่น
2) Co-Creation of
4) หน>วยประสานงานวิจัยเพื่อ
Knowledge
ทGองถิ่น
3) Professional Learning
ระดับพื้นที่
Community (PLC)
5) ศูนย.ประสานงานวิจัยเพื่อทGองถิ่น
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หน=วยงาน

ผลลัพธ:

1) สำนักงานการวิจัยแห>งชาติ
1) งบประมาณ
(วช.)
2) ร>างยุทธศาสตร.
2) กระทรวงการอุดมศึกษา
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
วิทยาศาสตร. วิจัยและ
สังคมแห>งชาติ
นวัตกรรม
4) แผนงานวิจัยและนวัตกรรม 3) กระทรวงศึกษาธิการ
4) สถาบันคลังสมองของชาติ

1) พ.ร.บ./ราชกิจจานุเบกษา
2) ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9

1) การประชุมวิชาการรับใชG
สังคมระดับชาติ
2) การสัมมนาวิชาการ

1) องค.ความรูGในการเตรียมเอกสาร
วิชาการรับ
ใชGสังคม
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูGงานวิชาการรับ
ใชG
สังคม
3) ความเขGมแข็งเครือข>าย

1) สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย
2) Engagement Thailand

1) ยุทธศาสตร.เชิงรุก
(Proactive Strategy)
ยุทธศาสตร./
1) อนุกรรมการขับเคลื่อน
2) ระบบพี่เลี้ยง
แผนพัฒนา/ตัวชี้วัด/ ยุทธศาสตร.
(Mentoring System)
ระดับสถาบัน
ปณิธาน/
2) ส>วนงาน/หน>วยงานที่รับผิดชอบ 3) ระบบสนับสนุน
วิสัยทัศน./ค>านิยม
ขGอมูลหลัก (Data Owner)
(Support System)
4) การเสริมพลัง
(Empowerment)

ระดับ
ส0วนงาน

1) คณะกรรมการอำนวยการ
ยุทธศาสตร./พันธกิจ/
2) คณะกรรมการบริหาร
วิสัยทัศน.
3) คณาจารย.และเจGาหนGาที่

ระดับ
โครงการวิชาการรับ
ปฏิบัติการ ใชGสังคม

1) คณาจารย.และนักวิจัย
2) ชุมชน
3) ภาคประชาสังคม

1) การสรGางแรงจูงใจ
(Influence)
2) วัฒนธรรมองค.การ
(Organizational
Culture)
1) Knowledge Sharing
2) Knowledge
Management
3) Participation
4) Transdisciplinary

1) TOWS Matrix
2) คู>มือตัวชี้วัด (OKRs)
3) ประกาศ/คำสั่ง

1) สถาบันวิจัยและพัฒนา
2) หน>วยสนับสนุนวิชาการรับใชG
สังคม
3) ศูนย./กอง/สำนัก
4) คณะ/ส>วนงานวิชาการ

1) Research Impact Level หรือ TRL
2) EdPEx/TQA
3) Socio-economic Impact
4) โครงการบริการวิชาการที่มี
ผลกระทบสูง
5) ผลงานตีพิมพ.
6) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
7) Spin off Company
8) Startup

ตัวชี้วัด/ความสำเร็จ

1) หน>วย/ฝãายวิจัยหรือหน>วย/
ฝãายบริการวิชาการ
2) หน>วย/ฝãายวิจัยบุคคล

1) KPI
2) EdPEx/TQA

Participatory Action
Research (PAR)

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

1) ตำแหน>งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ตารางที่ 4.1: กลไกการนำองค,ความรู0ไปสู3การปฏิบัติ
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4.3.5 ป'จจัยส,งเสริมการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ที่เอื้อต,อการสรJางผลงานวิชาการรับใชJสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ป"จจัยส'งเสริมการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ ที่เอื้อ
ต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
จากการสนทนาอิงกลุ'มผูFเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผูFวิจัยไดFทำการสรุปป"จจัยส'งเสริม
การพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงาน
วิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ประกอบดFวย 2 ส'วน คือ 1) ป"จจัยส'งเสริมใน
ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ประกอบดFวย 6 ประเด็น และ 2) ป"จจัยส'วนบุคคล ประกอบดFวย 3
ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ป'จจัยส,งเสริมในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
ประเด็นที่ 1 มหาวิทยาลัยควรมีการนำนโยบายที่ไดFกำหนดไวF มาปฏิบัติและเอื้อใหFอาจารยb
พัฒนาผลงานทางวิชาการรับใชFสังคม ตลอดจนการสรFางแรงจูงใจดFวยวิธีการต'าง ๆ เพื่อใหFอาจารยb
เห็นความสำคัญของการเสนอขอตำแหนงทางวิชาการ
ประเด็นที่ 2 มหาวิทยาลัยตFองจัดตั้งโครงการพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Mentor s Project) โดย
การจัดหาพี่เลี้ยงที่มีความรูF ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงานทางวิชาการรับใชF
สังคม เพื่อเปkนที่ปรึกษาและใหFความรูFแก'อาจารยที่ยังขาดความรูFดFานนี้และในการขอกำหนดตำแหน'ง
วิชาการดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคม
ประเด็นที่ 3 การสนับสนุนจากหน'วยงานที่เกี่ยวขFอง ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและคณะ
ซึ่งเจFาหนFาที่ของหน'วยงาน จะตFองมีความรูFความเขFาใจในระเบียบและหลักเกณฑbการขอตำแหน'งทาง
วิชาการดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคม เพื่อช'วยแนะนำผูFขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการไดF รวมถึงใหF
ความสำคัญในการวางแผนในการทำผลงานทางวิชาการรับใชFสังคม
ประเด็นที่ 4 การจัดทำแผนปฏิบัติงานในการทำผลงานวิชาการรับใชFสังคมของคณาจารยbที่
ตFองการจะขอตำแหน'งทางวิชาการ เช'น ระบุกลยุทธb/เทคนิควิธีที่ใชF/การสนับสนุนต'าง ๆ ที่จะทำใหF
ผลงานทางวิชาการสำเร็จตามช'วงระยะเวลาที่กำหนด และการสรFางแรงจูงใจของพี่เลี้ยง (Mentor) ใหF
ช'วยผลักดันและใหFคำแนะนำต'ออาจารยbที่ตFองการขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการ จนกระทั่งอาจารยb
ไดFตำแหน'งทางวิชาการ
ประเด็นที่ 5 มหาวิทยาลัย ตลอดจนผูFบริหารและผูFที่เกี่ยวขFองกับกระบวนการยื่นขอตำแหน'ง
ทางวิชาการโดยใชFผลงานวิชาการรับใชFสังคม ไม'ควรสรFางป"จจัยอื่น ๆ ที่อาจทำใหFการเขFาสู'ตำแหน'ง
ทางวิชาการของอาจารยb เปkนกระบวนการที่ยากขึ้นกว'าวิธีปกติ ระเบียบ มาตรฐาน หลักเกณฑbและ
วิธีการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดFระบุไวF อีกทั้งควรเลือกผูFทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) ที่เหมาะสมและตรงกับสาขาวิชาของอาจารยที่ยื่นขอตำแหน'ง
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ทางวิชาการ ตลอดจนผูFทรงคุณวุฒิดังกล'าวควรเปkนผูFที่เปkนกัลยาณมิตร เนื่องจากส'วนหนึ่งที่ทำใหFการ
เสนอขอตำแหน'งทางวิชาการประสบผลสำเร็จหรือไม'นั้นก็คือผูFทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
(Readers)
ประเด็นที่ 6 มหาวิทยาลัยสามารถหนุนสริมศักยภาพของ อาจารยbโดยส'งเสริมใหF อาจารยb
และนักวิจัย ไปนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการรับใชFสังคมในระดับชาติ เช'น งาน Engagement
Thailand ซึ่งจัดเปkนประจำทุกป{ ในป{ 2564 มีการจัดงานในระหว'างวันที่ 12-13 กันยายน ในระบบ
Zoom ในชื่อว'า The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 หรือการนำเสนอ
ในงานวิชาการระดับนานาชาติ เช'น งานของเครือข'ายวิชาการรับใชFสังคมของประเทศไทย คืองานของ
The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) ของประเทศอั ง กฤษ
เพื่อสรFางความเชื่อมั่น และการสรFางเครือข'ายพันธมิตรและการทำงานเชิงรุกใหFเปk นที่มองเห็น
(Visible) ในระดับสากล

ภาพที่ 4.74 งาน The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021
ที่มา: The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021
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ภาพที่ 4.75 กำหนดการงาน The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021
ที่มา: The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021
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ภาพที่ 4.76 งาน The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE)
ในป{ 2564 จัดในหัวขFอ “Engage Conference 2021: Shaping ideas for change”
ที่มา: https://www.publicengagement.ac.uk/engage-2021
2) ป'จจัยส,วนบุคคล
ประเด็นที่ 1 อาจารยbที่ตFองการขอกำหนดตำแหน'งวิชาการดFวยผลงานบริการวิชาการรับใชF
สังคม ควรมีการตั้งเปéาหมายและวางแผนในการขอตำแหน'งทางวิชาการ วางแผนการทำวิจัย โจทยb
วิจัยใหFสอดคลFองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ใชFความรูF ความสามารถ กระตือรือรFนในการคFนควFาหา
ความรูFอยู'เสมอ
ประเด็นที่ 2 อาจารยbจะตFองศึกษาระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนและกฎเกณฑbในการยื่นเสนอขอ
ตำแหน'งทางวิชาการอย'างละเอียดเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
ประเด็นที่ 3 อาจารยbควรตระหนักและเห็นความสำคัญของงานบริการวิชาการรับใชFสังคม
และการใชFประโยชนbจากผลงานเพื่อการเขFาสู'ตำแหน'งทางวิชาการ ว'ามีความสำคัญและเชื่อมโยงกัน
และเอื้อประโยชนbต'อกัน
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข4อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคbเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'าย
วิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) การสรFางความเขFมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ3) พัฒนากลไก
ของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชF
สังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เปkนการวิจัยที่ใชFกระบวนการถอดบทเรียนอย'างมีส'วนร'วม โดย
ใชFระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต'าง ๆ ที่เกี่ยวขFอง รวมถึงการเก็บ
ขFอมูลภาคสนาม (Field Study) จากประชากรและตัวอย'างที่กำหนดไวF เก็บและวิเคราะหbขFอมูลที่ไดF
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ'ม การเปkนพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา และการสังเกตทั้งแบบมี
ส'วนร'วมและไม'มีส'วนร'วมจากผูFเกี่ยวขFองในการวิจัย ทำการวิเคราะหbขFอมูลโดยวิธีการวิเคราะหbเนื้อหา
(Content Analysis) และนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) ทั้งนี้
ผูFวิจัยไดFสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขFอเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข,ายวิชาการเพื่อทJองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะตFองเนFนกระบวนการมีส'วนร'วมเพื่อสรFางความเขFมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ'านแนวคิด “ศาสตรb
พระราชา” ยุทธศาสตรbมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทFองถิ่น อัตลักษณbของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ และกรอบของวิชาการรับใชFสังคม ประกอบดFวย โครงสรFางการบริหารจัดการ 4 Node สำคัญ ที่มี
ความสัมพันธbและเชื่อมโยงกันคือ
1. หัวหนFาแผนงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาและประสานงานวิชาการ
เพื่อทFองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ทำหนFาที่พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมใหFเกิดผล
การติดตามประเมินผล ส'งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการรับใชFสังคมและการใชF
ประโยชนbในระดับ Policy
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2. ผูFประสานงาน ODU ทั้ง 4 ภาค โดยเปkนผูFสนับสนุน Policy ทำหนFาที่ประสานงานการ
ประชุมกับหัวหนFาแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การพิจารณาขFอเสนอ การทำสัญญาและที่สำคัญ
จะตFองคอยประชาสัมพันธbเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู'สาธารณะ
3. ผูFบริหารมหาวิทยาลัย ผูFบริหารคณะและหน'วยประสานงานมหาวิทยาลัย ทำหนFาที่ในการ
รับและดำเนินนโยบายและการกำหนดยุทธศาสตรbการสนับสนุนการดำเนินงาน ใหFคำแนะนำและ
ประสานงานเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. หัวหนFาโครงการวิจัยทั้ง 4 ภาค และผูFร'วมวิจัยในโครงการ ในฐานะนักปฏิบัติเพื่อชุมชน
โดยทำงานผ'านเครือข'ายแบบ Co-Creation of Knowledge ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูFระหว'างกัน
โดยทั้ง 4 Node จะตFองมีกระบวนการทำงานที่เกื้อหนุนกันผ'านระบบเครือข'ายวิชาการเพื่อ
ทFองถิ่นเพื่อการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น และการใชFกรอบคิด “ศาสตรbพระราชา” คือ “เขFาใจ เขFาถึง
พัฒนา” มาเปkนหลักคิดในการทำงานบริการวิชาการรับใชFสังคม และนอกจากนี้ ขั้นตอนการเสริมพลัง
เครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูFวิจัยยังพบว'าจะตFองประกอบดFวย 4 ป"จจัยที่
เปkนเงื่อนไขของความสำเร็จ ไดFแก'
1) ระบบหนุนเสริมระดับมหาวิทยาลัย/คณะ โดยการสรFางแรงจูงใจดFวยวิธีการต'าง ๆ เพื่อใหF
อาจารยbเห็นความสำคัญของการเสนอขอตำแหน'งทางวิชาการ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการทำผลงาน
วิชาการรับใชFสังคมของคณาจารยbที่ตFองการจะขอตำแหน'งทางวิชาการ และไม'สรFางป"จจัยอื่น ๆ ที่อาจ
ทำใหFการเขFาสู'ตำแหน'งทางวิชาการของอาจารยbเปkนกระบวนการที่ยากขึ้นกว'าวิธีปกติ
2) CMU SE Academy เปkนทีมงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม'ในการเปkนพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) หนุนเสริมเรื่องการสรFางระบบนิเวศวิชาการเรื่องผลงานวิชาการรับใชFสังคมทั้ง
ในทางวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยทำหนFาที่เชื่อมโยง “ระบบหนุนเสริม” การทำงานของทีมงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน 4 ภารกิจคือ 1) ภารกิจดFานวิชาการ 2) ภารกิจดFานกระบวนการใน
ระดับคณะหรือสถาบัน 3) ภารกิจดFานระบบของมหาวิทยาลัย และ4) ภารกิจดFานการเชื่อมโยง
เครือข'าย
3) เครือข'ายวิชาการรับใชFสังคม (Socially Engaged Scholarship)/การเสริมพลังวิชาการ
รับใชFสังคม ไม'ว'าจะเปkน 1) การสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะสำหรับงานวิจัยรับใชFสังคม 2) การ
เปòดพื้นที่และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณbเกี่ยวกับงานวิจัยรับใชFสังคม 3) การมีตัวอย'างที่
เปkนรูปธรรมที่ทำใหFเกิดผลทั้ง Output, Outcome และ Impact 4) การกำหนด KPI ในการกำกับ
ดูแลนโยบายดFานรับใชFสังคมของแต'ละมหาวิทยาลัย 5) ระบบสนับสนุนการใชFผลงานเพื่อสรFางผลงาน
ต'อยอดหรือการขอผลงานทางวิชาการ 6) การพัฒนากลไกรับรองคุณภาพงานวิชาการรับใชFสังคม ซึ่ง
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ถือว'าเปkนสิ่งที่ทFาทายอย'างยิ่งที่จะเอื้ออำนวยใหFป"ญหาและขFอจำกัดลดลง เพื่อใหFผูFบริหาร คณาจารยb
และนักศึกษาไดFทดลองทำวิชาการรับใชFสังคมร'วมกับชุมชนมากขึน้
4) Partnership/Mutual Benefit/Knowledge Sharing and Scholarship/Measurable
Social Impact ตามหลัก “พันธกิจสัมพันธbมหาวิทยาลัยกับสังคม”
ดังนั้นกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏและเครือข'าย จะทำใหFเกิดการผลักดันเชิงยุทธศาสตรbของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข'าย
ตามนโยบาย “ความรับผิดชอบต'อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility:
USR) และวิ ช าการรั บ ใชF ส ั ง คม (University Social Engagement: USE) เปk น การวางแผนการ
ดำเนินงานในส'วนของการเสริมสรFางสมรรถนะภาคีเครือข'าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การร'วม
พัฒนานวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเปkนแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู'รูปแบบการพัฒนาที่
สำคัญตามความตFองการของชุมชน ใหFแก'ประชาชนในทFองถิ่นและองคbกรปกครองทFองถิ่น ส'งเสริมการ
สรFางนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาดFานเศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดลFอมในพื้นที่ และทำใหF
ประชาชนในทFองถิ่นมีชีวิตความเปkนอยู'ที่ดีขึ้น เปkนการยกระดับงานภาคีเครือข'ายและการบูรณาการ
แผนและขับเคลื่อนการพัฒนาแบบเครือข'ายร'วมรังสรรคbและเสริมพลังกันระหว'างหน'วยงานเพื่อการ
พัฒนาทFองถิ่นไดFอย'างมีประสิทธิภาพ ทำใหFชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดF ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
มีความเขFมแข็งและยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทFองถิ่นและ
เปkนการเสริมสรFางพลังป"ญญาของแผ'นดินตามศาสตรbพระราชา
5.1.2 การสรJางความเขJมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดย
เครือข,ายวิชาการเพื่อทJองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที ม CMU SE Academy ไดF ส รF า งความเขF ม แข็ ง ระบบนิ เวศวิ ช าการเพื ่ อ สั ง คมในระดั บ
มหาวิทยาลัย โดยใชF Platform ของ CMU SE Academy เปkนตัวอย'าง ผ'านระบบพี่เลี้ยง (Coaching
& Mentoring) โดยทีม CMU SE Academy ประกอบดFวยบุคลากร 4 กลุ'มคือ
1) หัวหนFาโครงการ ทำหนFาที่เปkนแกนกลางในการเชื่อมโยงผูFบริหารในระดับผูFบริหารระดับ
ส'วนงาน (คณะและสถาบัน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารยb ใน 3 ภารกิจคือ 1) ดFานวิชาการ
2) ดFานกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน และ3) ดFานการเชื่อมโยงเครือข'าย
2) ทีมคณาจารยbในโครงการ เปkนตัวแทนคณาจารยbในระดับคณะที่ไดFรับการกำหนดตำแหน'ง
ทางวิชาการดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคมทำหนFาที่ในการ Coaching & Mentoring โครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณาจารยbใน 3 ภารกิจคือ 1) ดFานวิชาการ 2) ดFานกระบวนการในระดับ
คณะหรือสถาบัน และ3) ดFานการเชื่อมโยงเครือข'าย
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3) ที่ปรึกษาโครงการ ทำหนFาที่เปkนผูFบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในการใหFคำปรึกษา แนะนำ
อำนวยความสะดวกทางวิชาการ เปkนวิทยากร และร'วมประชุมติดตามผลระดับส'วนกลาง การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูF และใหFคำปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวขFองตามที่ หัวหนFาโครงการและคณะทำงานระดับ
ภาคหารือและขอคำปรึกษา
4) หน'วยวิจัยรับใชFสังคม ทำหนFาที่ประสานจัดหาขFอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ
ประสานงานขFอมูล/ทางวิชาการระหว'างฝûายบริหารโครงการส'วนกลาง จัดอบรม จัดทำสื่อเทคโนโลยี
วิเคราะหb เผยแพร'ประชาสัมพันธbผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและดำเนินการดFานเอกสาร
ต'าง ๆ
โดยพบว'ากระบวนการทำงานของทีม CMU SE Academy ไดFเชื่อมโยง “ระบบหนุนเสริม”
การทำงานของทีมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน 4 ภารกิจคือ
1) ภารกิจดFานวิชาการ เปkนการหนุนเสริมดFวยศาสตรbวิชาเฉพาะทางที่นำมาแกFป"ญหาชุมชน
ในการรับใชFสังคม
2) ภารกิจดFานกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน เปkนการทำงานที่เอื้อต'อกระบวนการ
ขอกำหนดตำแห'นงในส'วนของภาควิชาและคณะ
3) ภารกิจดFานระบบของมหาวิทยาลัย เปkนการทำงานที่เอื้ออำนวยกระบวนการขอกำหนด
ตำแห'นงในส'วนของมหาวิทยาลัย
4) ภารกิจดFานการเชื่อมโยงเครือข'าย เปkนการทำงานที่เอื้ออำนวยใหFเกิดการขยายผลขึ้นใน
ชุมชน ระหว'างชุมชน ในมหาวิทยาลัยดFวยกัน หรือเครือข'ายระหว'างมหาวิทยาลัย
และนอกจากนี้ยังไดFเขFาไปสรFางกระบวนการหนุนเสริมความเขFมแข็ง (Strengthen) ใหFแก'
คณาจารยbและนักวิจัยใน 4 ประเด็นคือ
1) การเขFาใจระบบ (System) ซึ่งประกอบดFวยองคbประกอบการ Strengthen ระบบนิเวศ
วิชาการเพื่อสังคม 9 องคbประกอบ ไดFแก' 1) นโยบาย 2) การสนับสนุนทุนวิจัย 3) งบวิจัย 4) หน'วย
วิจัย 5) บุคลากรวิจัย 6) หน'วยสนับสนุนและโครงสรFางพื้นฐาน 7) มาตรฐาน 8) การจัดการผลผลิต
และ9) การประเมิน
2) องคbความรูFและขFอเสนอแนะในการทำงานวิชาการเพื่อทFองถิ่น (Community-Based
Research: CBR) อันเปkนงานทำงานผสานกับ Node ที่คณาจารยbและนักวิจัยไดFทำงานดFวย ใหFเกิด
ประโยชนbสูงสุด โดยทีม CMU SE Academy ใชFการหนุนเสริมดFวยระบบการเปkนพี่เลี้ยง (Mentoring)
โดยเนFนการพัฒนาแบบมีส'วนร'วม (Developmental Partnership)
3) การหนุนเสริมครอบคลุมงานวิจัยใน 4 ภูมิภาค ทั้งนี้ทีม CMU SE Academy ไดFทำการ
ติดตามและใหFคำปรึกษา โดยมีทีมภาคและโครงการย'อยไดFไปพัฒนาโครงการกับ Node ในพื้นที่
เพื่อใหFเกิดความเขFาใจที่ตรงกัน จนนำมาสู'การเสนอ 23 โครงการ พบว'าทั้ง 23 โครงการ สามารถแบ'ง
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ออกเปkน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1) ผูFสูงอายุ 2) เศรษฐกิจ 3) การศึกษา และ4) การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลFอม โดยสามารถแยกประเด็นออกมาเปkนเรื่อง 1) การเพิ่มและการกระจายรายไดFอย'าง
เปkนธรรม และ2) การเขFาถึงแหล'งรายไดFชุมชน มีปลายทางคือตFองทำใหFเห็นการลดความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่ โดยในส'วนของพี่เลี้ยงไดFไปช'วยหนุนเสริม เช'น ความรูFในการพัฒนาผลิตภัณฑbและการตลาด
ความรูFในการพัฒนาศักยภาพมนุษยb ความรูFในการบริหารจัดการ ความรูFในการอนุรักษbและการฟ¢£นฟู
ทรัพยากร ตลอดจนการเติมเต็มเพื่อนำผลงานรับใชFสังคมเพื่อนำไปขอกำหนดตำแหน'งวิชาการ เปkน
ตFน ซึ่งโครงการไดFมีการชูประเด็นเด'นของแต'ละพื้นที่ครบทุกพื้นที่ ว'าอยู'ในมิติใด สามารถเรียนรูFและ
ลดความเหลื่อมล้ำหรือสรFางโอกาสอย'างไรบFาง
4) ผลงานวิชาการรับใชFสังคม (Socially engaged Scholarship) สามารถช'วยหนุน
เสริมใหFเกิดการสรFางผลงานควบคู' และสามารถตอบโจทยbเรื่องการเกิดผลงานวิชาการ (Scholarship)
ทั้งในส'วนของนักวิชาการและระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อใหFกระบวนการทำงานไดFประโยชนbแก'ตัว
คณาจารยbและมหาวิทยาลัยอย'างเต็มที่ โดยในดFานนี้ทีม CMU SE Academy เขFามาหนุนเสริมเรื่อง
ของการสรFางผลงานควบคู' และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงานวิชาการ (Scholarship) เพื่อขอ
กำหนดตำแหน'งทางวิชาการ โดยพบว'าประโยชน[ที่ไดJรับจากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้(Mutual
Benefit) นอกเหนือจากที่งานวิจัยที่เอื้อประโยชนbต'อชุมชนในการลดป"ญหาความเหลื่อมล้ำไดFแลFว ยัง
สามารถเอื้อประโยชนbเพิ่มต'อการวิจัยของ 23 โครงการ ในขณะเดียวกัน โดยงานวิจัยเหล'านี้มีคุณค'า
สามารถเขียนเปkน “ผลงานวิชาการรับใชFสังคม” เพื่อขอกำหนดตำแหน'งวิชาการที่สูงขึ้นไดF เปkนการ
ทำใหFเห็นประโยชนbของการสื่อสารและผลักดันเรื่องการทำงานวิชาการรับใชFสังคมของคณาจารยbมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการใชFการทำงานแบบ two - way communication หรือการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งเปkนการ
สื่อสารระหว'าง 4 กลุ'มงานเพื่อการสร้ างความเข้มแข็งแก'ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อย'างยั่งยืน ไดFแก'
1. ทีม CMU SE Academy
2. ทีมผูบF ริหารและคณาจารยbของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 ภาค
3. ผูFร'วมโครงการทั้ง 23 โครงการ ซึ่งไม'ไดFเปkนคณาจารยbของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
4. ทีมสนับสนุนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการขอกำหนด
ตำแหน'งใหFสูงขึ้น โดยใชFผลงานวิชาการรับใชFสังคม
และนอกจากนี้ทางทีม CMU SE Academy ยังไดFใชFกระบวนการการแลกเปลี่ยน
เรียนรูFกับคณาจารยbและนักวิจัย ที่ถือเปkนผูFมีส'วนไดF ส'วนเสีย ของงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อใหFสามารถเพิ่ม
ประเด็นการทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และสรFางแรงจูงใจแก'คณาจารยbและนักวิจัยใน
การเตรียมเอกสารวิชาการรับใชFสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีการ
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ใหFแนวทางสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบ/กลไก สนับสนุนวิชาการรับใชFสังคมในระดับมหาวิทยาลัยที่
ผูFบริหารมหาวิทยาลัยมีความเขFาใจและเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการรับใชFสังคม และการขอ
กำหนดตำแหน'งทางวิชาการดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคม โดยมีการนำแนวทาง“Communication
Flow” และ “Work Flow” มาใชFเปkนเครื่องมือเสริมในการวางแผนและวิเคราะหbเพื่อช'วยพัฒนา
พัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนวิชาการรับใชFสังคมต'อไป
5.1.3 การพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต,อ
การสรJางผลงานวิชาการรับใชJสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ผูFวิจัยพบว'าการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ที่จำเปkนและสำคัญ
โดยเปkนกระบวนการที่มาจากการเสริมสรFางระบบนิเวศวิชาการ หรือที่เรียกว'า THE GREAT+ Model
ซึ่งเปkนขFอคFนพบในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดFวย
T: Trust เปkนการสรFางความเชื่อมั่นที่เรามีต'อบุคคล ต'อองคbกรหรือกลุ'ม
บุคคล ตลอดจนการสรFางความเชื่อมั่นในตนเอง
H: Holistic เปkนการใชFวิธีคิดเพื่อการทำงานโดยวิธีคิดอย'างองคbรวม คือการ
มองสิ่งต'าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราทำอยู'นั้นอย'างเปkนระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย'างมีมิติเชื่อมต'อกัน
เอื้อประโยชนbต'อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแกFไขอย'างเชื่อมโยง
E: Engagement/Empowerment เปkนการเสริมพลังโดยการบูรณาการ
องคbความรูFจากนักวิชาการสู'ชุมชน หรือจากชุมชนสู'องคbความรูFทางวิชาการ เพราะว'า “นักวิชาการ
ชุมชนทFองถิ่น” ถือว'าเปkนหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และที่สำคัญ
จะตFองเนFนไปทีก่ ระบวนการสรFางการมีส'วนร'วม เพราะจะทำใหFเห็นทางออกร'วมกัน
G: Goals/Global/Government เปk น การผลั ก ดั น เชิ ง นโยบายในระดั บ
มหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะที่จะตFองใหFความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยรับใชFสังคม
R: Reality/Resolution เปk น การสะทF อ นความเปk น จริ ง ในทุ ก มิ ต ิ ค วาม
เหลื่อมล้ำ ทั้งก'อน - ระหว'าง - หลัง การทำงาน ซึ่งนักวิชาการจะเปkน “ตัวกลาง” ในการสะทFอน
ป"ญหาดังกล'าว การนำมาใชFในการเรียนรูF ตลอดจนการทำความเขFาใจปรากฏการณbทางสังคมที่เกิดขึ้น
โดยมีเปéาหมายสำคัญคือ การแกFไขป"ญหาชุนชนอย'างมีส'วนร'วม
E: Equality in Society เปkนช'องทางใหFชุมชนสามารถเขFาถึงโอกาส และ
ไดFรับผลประโยชนbที่ควรจะไดFรับอย'างเท'า ๆ กัน โดยการเสริมสรFางศักยภาพหรือเสริมสรFางองคb
ความรูFใหFแก'ชุมชนเพื่อแกFป"ญหา “อย'างเท'าเทียม”
A: Apply Research to Practice (ARP) เปkนการใชFประโยชนbจากงานวิจัย
เพื่อทFองถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยหน'วยงานหรือองคbกรในชุมชนที่เกี่ยวขFอง
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T+: Team+ เปkนการทำงานแบบกลุ'มและเครือข'ายแบบ Co - Creation
of Knowledge เพื่อสรFาง “ปฏิสัมพันธb” และลด “ความโดดเดี่ยว” โดยการสรFางความร'วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต'าง ๆ หัวหนFาแผนกิจกรรมยกระดับฯ ใน 4 ภูมิภาค เครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นใน
การลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ผูFประสานงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทFองถิ่น 4 ภูมิภาค ผูF
ประสานงานวิจัยเพื่อทFองถิ่น 4 ภูมิภาค และเครือข'ายนักวิจัยเพื่อทFองถิ่น นอกจากนั้นชุมชนที่ร'วม
ดำเนินการสามารถพัฒนาตนเองเปkนทีมที่ทำงานต'อไดFดFวยตนเองดFวย
กลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFาง
ผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่หรือ THE GREAT+ Model เปkนกลไก
ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคม
และลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ตามเปéาหมายที่ตั้งไวFคือ 1) สรFางรูปธรรมของวิชาการเพื่อทFองถิ่นที่
สามารถลดความเหลื่อมล้ำไดFจริง 2) สังเคราะหbความเปkนวิชาการของวิชาการเพื่อทFองถิ่นที่สามารถ
ลดความเหลื่อมล้ำไดFอย'างเปkนรูปธรรม และ3) การสรFางเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่น และนอกจากนี้
กระบวนการดังกล'าวยังเปkนกลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบ two way communication คือ 1) การลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และ2) “โอกาส” ในการขอกำหนด
ตำแหน'งทางวิชาการโดยใชFผลงานวิชาการรับใชFสังคม
และนอกจากนี้ยังพบว'ามีเงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการ
เพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อม
ล้ำเชิงพื้นที่ ประกอบดFวยการเสริมพลังใน 3 ประเด็นคือ 1) พลังนโยบาย 2) พลังเครือข'าย และ3)
พลังวิชาการ โดยมีป"จจัยที่ส'งเสริมการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่คือ 1) ป"จจัยส'งเสริม
ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ และ2) ป"จจัยส'วนบุคคล
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข,ายวิชาการเพื่อทJองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะตFองเนFนกระบวนการมีส'วนร'วมเพื่อสรFางความเขFมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ'านแนวคิด “ศาสตรb
พระราชา” ยุทธศาสตรbมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทFองถิ่น อัตลักษณbของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และกรอบของวิชาการรับใชFสังคม ประกอบดFวย โครงสรFางการบริหารจัดการ 4 Node สำคัญ ที่มี
ความสัมพันธbและเชื่อมโยงกันคือ
1. หัวหนFาแผนงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาและประสานงานวิชาการ
เพื่อทFองถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ทำหนFาที่พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมใหFเกิดผล
การติดตามประเมินผล ส'งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการรับใชFสังคมและการใชF
ประโยชนbในระดับ Policy
2. ผูFประสานงาน ODU ทั้ง 4 ภาค โดยเปkนผูFสนับสนุน Policy ทำหนFาที่ประสานงานการ
ประชุมกับหัวหนFาแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล การพิจารณาขFอเสนอ การทำสัญญาและที่สำคัญ
จะตFองคอยประชาสัมพันธbเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู'สาธารณะ
3. ผูFบริหารมหาวิทยาลัย ผูFบริหารคณะและหน'วยประสานงานมหาวิทยาลัย ทำหนFาที่ในการ
รับและดำเนินนโยบายและการกำหนดยุทธศาสตรbการสนับสนุนการดำเนินงาน ใหFคำแนะนำและ
ประสานงานเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
4. หัวหนFาโครงการวิจัยทั้ง 4 ภาค และผูFร'วมวิจัยในโครงการ ในฐานะนักปฏิบัติเพื่อชุมชน
โดยทำงานผ'านเครือข'ายแบบ Co-Creation of Knowledge ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูFระหว'างกัน
โดยทั้ง 4 Node จะตFองมีกระบวนการทำงานที่เกื้อหนุนกันผ'านระบบเครือข'ายวิชาการเพื่อ
ทFองถิ่นเพื่อการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น และการใชFกรอบคิด “ศาสตรbพระราชา” คือ “เขFาใจ เขFาถึง
พัฒนา” มาเปkนหลักคิดในการทำงานบริการวิชาการรับใชFสังคม และนอกจากนี้ ขั้นตอนการเสริมพลัง
เครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูFวิจัยยังพบว'าจะตFองประกอบดFวย 4 ป"จจัยที่
เปkนเงื่อนไขของความสำเร็จ ไดFแก'
1) ระบบหนุนเสริมระดับมหาวิทยาลัย/คณะ โดยการสรFางแรงจูงใจดFวยวิธีการต'าง ๆ เพื่อใหF
อาจารยbเห็นความสำคัญของการเสนอขอตำแหน'งทางวิชาการ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการทำผลงาน
วิชาการรับใชFสังคมของคณาจารยbที่ตFองการจะขอตำแหน'งทางวิชาการ และไม'สรFางป"จจัยอื่น ๆ ที่อาจ
ทำใหFการเขFาสู'ตำแหน'งทางวิชาการของอาจารยbเปkนกระบวนการที่ยากขึ้นกว'าวิธีปกติ
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2) CMU SE Academy เปkนทีมงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม'ในการเปkนพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) หนุนเสริมเรื่องการสรFางระบบนิเวศวิชาการเรื่องผลงานวิชาการรับใชFสังคมทั้ง
ในทางวิชาการและสายปฏิบัติการ โดยทำหนFาที่เชื่อมโยง “ระบบหนุนเสริม” การทำงานของทีมงาน
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3) เครือข'ายวิชาการรับใชFสังคม (Socially Engaged Scholarship)/การเสริมพลังวิชาการ
รับใชFสังคม ไม'ว'าจะเปkน 1) การสนับสนุนงบประมาณโดยเฉพาะสำหรับงานวิจัยรับใชFสังคม 2) การ
เปòดพื้นที่และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณbเกี่ยวกับงานวิจัยรับใชFสังคม 3) การมีตัวอย'างที่
เปkนรูปธรรมที่ทำใหFเกิดผลทั้ง Output, Outcome และ Impact 4) การกำหนด KPI ในการกำกับ
ดูแลนโยบายดFานรับใชFสังคมของแต'ละมหาวิทยาลัย 5) ระบบสนับสนุนการใชFผลงานเพื่อสรFางผลงาน
ต'อยอดหรือการขอผลงานทางวิชาการ 6) การพัฒนากลไกรับรองคุณภาพงานวิชาการรับใชFสังคม ซึ่ง
ถือว'าเปkนสิ่งที่ทFาทายอย'างยิ่งที่จะเอื้ออำนวยใหFป"ญหาและขFอจำกัดลดลง เพื่อใหFผูFบริหาร คณาจารยb
และนักศึกษาไดFทดลองทำวิชาการรับใชFสังคมร'วมกับชุมชนมากขึน้
4) Partnership/Mutual Benefit/Knowledge Sharing and Scholarship/Measurable
Social Impact ตามหลัก “พันธกิจสัมพันธbมหาวิทยาลัยกับสังคม”
ดังนั้นกระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จะทำใหFเกิดการผลักดันเชิงยุทธศาสตรbของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามนโยบาย “ความ
รับผิดชอบต'อสังคมของมหาวิทยาลัย” (University Social Responsibility: USR) และวิชาการรับใชF
สั ง คม (University Social Engagement: USE) เปk น การวางแผนการดำเนิ น งานในส' ว นของการ
เสริมสรFางสมรรถนะภาคีเครือข'าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ การร'วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ซึ่ง
เปkนแนวความคิดและการดำเนินงานเพื่อนำไปสู'รูปแบบการพัฒนาที่สำคัญตามความตFองการของ
ชุมชน ใหFแก'ประชาชนในทFองถิ่นและองคbกรปกครองทFองถิ่น ส'งเสริมการสรFางนวัตกรรมทางสังคม
เพื่อการพัฒนาดFานเศรษฐกิจ การศึกษาและสิ่งแวดลFอมในพื้นที่ และทำใหFประชาชนในทFองถิ่นมีชีวิต
ความเปkนอยู'ที่ดีขึ้น เปkนการยกระดับงานภาคีเครือข'ายและการบูรณาการแผนและขับเคลื่อนการ
พัฒนาแบบเครือข'ายร'วมรังสรรคbและเสริมพลังกันระหว'างหน'วยงานเพื่อการพัฒนาทFองถิ่นไดFอย'างมี
ประสิทธิภาพ ทำใหFชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดF ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่มีความเขFมแข็งและ
ยั่งยืนตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทFองถิ่นและเปkนการเสริมสรFางพลัง
ป"ญญาของแผ'นดินตามศาสตรbพระราชา
ซึ่งผลการพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอดคลFองกับ พินิจ ดวงจินดา และสุธาสินี บุญญาพิทักษb (2559) ที่กล'าวว'า
มหาวิทยาลัยทักษิณมีปรัชญาของสถาบันคือ “ป"ญญา จริยธรรม นำการพัฒนา” และมีปณิธาน
มหาวิทยาลัยคือ “การเปkนมหาวิทยาลัยรับใชFสังคม” โดยใชFชุมชนเปkนฐานในการเรียน การสอน การ
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วิจัยและการบริการวิชาการ การดำเนินกิจกรรมวิชาการรับใชFสังคมที่มีความร'วมมือกับองคbกร สมาคม
หรือหน'วยงานต'าง ๆ มี 2 ระดับคือ
1) ระดับมหาวิทยาลัย โดยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOFIS)
เปkนหน'วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อใหFนิสิตไดFเรียนรูFวิถีชีวิตชุมชน ไดFรูFจักการปรับตัวเมื่ออยู'ในชุมชนและ
อาจารยb นิสิตร'วมกระบวนการทำงานในชุมชน โดยใชFหลักการร'วมคิดร'วมทำ แต'ที่ผ'านมา ICOFIS
เปkนหน'วยงานที่ไม'ไดFสนับสนุนเร'ืองทุนวิจัยในชุมชน พันธกิจการก'อตั้งเพื่อสรFางความสัมพันธbกับชุมชน
เพียงอย'างเดียว ทำใหFมีโอกาสนFอยมากที่จะมีนักวิจัยในมหาวิทยาลัย (อาจารยb) ไปร'วม ปฏิบัติงานกับ
นิ ส ิ ต และชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาโจทยb ใ หF เ กิ ด ผลประโยชนb ก ั บ ชุ ม ชนและสอดคลF อ งกั บ ทิ ศ ทางของ
มหาวิทยาลัย
2) ระดับคณะ แมFว'ามหาวิทยาลัยไดFมอบหมายใหFทุกส'วนงานวิชาการทำงานดFานวิชาการ
รับใชFสังคมในทุกศาสตรb และกำหนดพื้นที่รับผิดชอบอย'างชัดเจนในลักษณะ “หนึ่งคณะหนึ่งชุมชน”
แต'ทิศทางงานวิจัยรับใชFสังคมของแต'ละคณะยังตFองการความชัดเจน อาจจะเนื่องจากหลายเหตุผล
เช'น มหาวิทยาลัยมองงานวิจัยรับใชFสังคมเปkนเพียงกระบวนการ CSR “มองเพียงการเสริมภาพลักษณb
ขององคbกร มากกว'าความรับผิดชอบที่ตFองปฏิบัติในฐานะองคbกรหนึ่งในชุมชน” คณะไม'มีทิศทางที่
ชัดเจน เกี่ยวกับงานวิจัยรับใชFสังคม การทำงานวิจัยขึ้นอยู'กับความสนใจ ความถนัดของนักวิจัยเปkน
สำคัญ และทัศนคติของนักวิจัย ยังไม'ไดFเปòดรับงานวิจัยรับใชFสังคม
ดังนั้นการขับเคลื่อนใหFมหาวิทยาลัยทักษิณเปkน “มหาวิทยาลัยรับใชFสังคม” จึงมีโครงสรFาง
การบริหารและการจัดการที่ชัดเจน มีการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข'ายการทำงาน อาศัยการ
ทำงานแบบมีส'วนร'วม มีพื้นที่ชัดเจนในการทำงานวิจัยรับใชFสังคม และมีความต'อเนื่องในการทำงาน
เชิ ง พื้ น ที ่ เ พื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต อย' า งยั ่ ง ยื น ในพื้ น ที่ สอดคลF อ งกั บ ประเวศ วะสี (2553)
ไดFใหFขFอคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ที่ไดFกล'าวว'า ศาสตรbต'าง ๆ ในมหาวิทยาลัยตFองเชื่อมโยงกัน
และทำใหFเกิดประโยชนbต'อสังคม แลFวยFอนกลับมาใหFศาสตรbเขFมแข็งขึ้น ตลอดจน ศ. วิจารณb พานิช
(2553) ยังไดFกล'าวว'า การศึกษาในระดับอุดมศึกษาตFองรูFรFอน รูFหนาวร'วมไปกับสังคม มหาวิทยาลัย
ตFองคิดหาวิธีต'าง ๆ เพื่อใหFอาจารยbเขFาใจ สัมผัส ติดตามความเปลี่ยนแปลง และสนองความตFองการ
ของสังคมใหFไดF เช'น การจัดการเรียนการสอนตFองมีส'วนหนึ่งไปจัดในภาคชีวิตจริง ในส'วนของโจทยb
วิจัยนั้นมีอยู'ในภาคชีวิตจริง แนวคิดของการทำวิจัยที่แปลกใหม'ออกไปจากการมี “ศาสตรb” เปkน
ศูนยbกลาง มาเปkน “ชาวบFาน” เปkนศูนยbกลาง เกิดงานวิจัยที่มาจากชาวบFาน วิธีวิทยาตFองสอดคลFอง
กับวิถีชีวิตของชาวบFาน คนทำวิจัยตFองเขFาใจวิถีชีวิตของชาวบFาน
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5.2.2 การสรJางความระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข,าย
วิชาการเพื่อทJองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที ม CMU SE Academy ไดF ส รF า งความเขF ม แข็ ง ระบบนิ เวศวิ ช าการเพื ่ อ สั ง คมในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยใชF Platform ของ CMU SE Academy ผ' า นระบบพี ่ เ ลี ้ ย ง (Coaching &
Mentoring) ประกอบดFวยบุคลากร 4 กลุ'มคือ
1) หัวหนFาโครงการ ทำหนFาที่เปkนแกนกลางในการเชื่อมโยงผูFบริหารในระดับผูFบริหารระดับ
ส'วนงาน (คณะและสถาบัน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารยb ใน 3 ภารกิจคือ 1) ดFานวิชาการ
2) ดFานกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน และ3) ดFานการเชื่อมโยงเครือข'าย
2) ทีมคณาจารยbในโครงการ เปkนตัวแทนคณาจารยbในระดับคณะที่ไดFรับการกำหนดตำแหน'ง
ทางวิชาการดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคมทำหนFาที่ในการ Coaching & Mentoring โครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณาจารยbใน 3 ภารกิจคือ 1) ดFานวิชาการ 2) ดFานกระบวนการในระดับ
คณะหรือสถาบัน และ3) ดFานการเชื่อมโยงเครือข'าย
3) ที่ปรึกษาโครงการ ทำหนFาที่เปkนผูFบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในการใหFคำปรึกษา แนะนำ
อำนวยความสะดวกทางวิชาการ เปkนวิทยากร และร'วมประชุมติดตามผลระดับส'วนกลาง การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูF และใหFคำปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวขFองตามที่ หัวหนFาโครงการและคณะทำงานระดับ
ภาคหารือและขอคำปรึกษา
4) หน'วยวิจัยรับใชFสังคม ทำหนFาที่ประสานจัดหาขFอมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการ
ประสานงานขFอมูล/ทางวิชาการระหว'างฝûายบริหารโครงการส'วนกลาง จัดอบรม จัดทำสื่อเทคโนโลยี
วิเคราะหb เผยแพร'ประชาสัมพันธbผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและดำเนินการดFานเอกสาร
ต'าง ๆ สอดคลFองกับ สุวรรณา บัวพันธb และคณะ (2554) ที่ไดFกล'าวว'า ป"จจัยและเงื่อนไขสำคัญในการ
ทำโครงการวิจัยใหFประสบผลสำเร็จมีหลายป"จจัย ไดFแก' 1) โจทยbวิจัยและป"ญหาการวิจัยตFองเปkนเรื่อง
ของคนในชุมชนที่ส'วนใหญ'ตFองการแกFป"ญหานี้ 2) ทีมวิจัยมีองคbประกอบมาจากกลุ'มคนหลายกลุ'มใน
ชุมชน และมีความมุ'งมั่นใจรักที่จะทำงานเพื่อชุมชน 3) หัวหนFาโครงการวิจัยมีอุดมการณbในการมอง
ป"ญหาและมีประสบการณbทำงานเกี่ยวกับประเด็นในโจทยbวิจัยนั้น ๆ มาระดับหนึ่ง 4) มีการเตรียม
ความพรFอมของทีมวิจัยและชุมชนก'อนการวิจัย 5) สรFางการมีส'วนร'วมจากกลุ'มคนที่หลากหลายเพื่อ
ร'วมทำงานวิจัย 6) มีการนำเสนอขFอมูลสู'ชุมชน “การคืนขFอมูลสู'ชุมชน” 7) การบันทึกกิจกรรมและ
เก็บขFอมูลอย'างรัดกุมในทุกกิจกรรม 8) การศึกษาดูงานเพื่อสรFางการเรียนรูFใหFกับทีมวิจัยและคนใน
ชุมชน 9) การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อขยายผลการวิจัยสู'
สาธารณะ และ10) ประสานงานกับองคbกรปกครองส'วนทFองถิ่นและหน'วยงานราชการที่เกี่ยวขFองเพื่อ
ร'วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการวิจัยอย'างต'อเนื่อง
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โดยพบว'ากระบวนการทำงานของทีม CMU SE Academy ไดFเชื่อมโยง “ระบบหนุนเสริม”
การทำงานของทีมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน 4 ภารกิจคือ
1) ภารกิจดFานวิชาการ เปkนการหนุนเสริมดFวยศาสตรbวิชาเฉพาะทางที่นำมาแกFป"ญหาชุมชน
ในการรับใชFสังคม
2) ภารกิจดFานกระบวนการในระดับคณะหรือสถาบัน เปkนการทำงานที่เอื้อต'อกระบวนการ
ขอกำหนดตำแห'นงในส'วนของภาควิชาและคณะ
3) ภารกิจดFานระบบของมหาวิทยาลัย เปkนการทำงานที่เอื้ออำนวยกระบวนการขอกำหนด
ตำแห'นงในส'วนของมหาวิทยาลัย
4) ภารกิจดFานการเชื่อมโยงเครือข'าย เปkนการทำงานที่เอื้ออำนวยใหFเกิดการขยายผลขึ้นใน
ชุมชน ระหว'างชุมชน ในมหาวิทยาลัยดFวยกัน หรือเครือข'ายระหว'างมหาวิทยาลัย
สอดคลFองกับ วัชราภรณb ทวีกุล (2559) ที่ไดFกล'าวว'า หากมหาวิทยาลัยราชภัฏจะพัฒนาเปkน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทFองถิ่นตามหลักการของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
อย'างแทFจริง จำเปkนตFองปรับตัวในหลายมิติ เช'น การวางนโยบายและการบริหาร ควรเสริมสรFาง
แนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใหFสอดคลFองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทFองถิ่น และควรมีการกำหนดแผนกลยุทธbเกี่ยวกับการบริการวิชาการ โดยมีการกำหนดหน'วยงานขึ้น
เฉพาะเพื่อทำหนFาทีบ่ ริการวิชาการ เปkนตFน
และนอกจากนี้ยังพบว'า ทีม CMU SE Academy ไดFเขFาไปสรFางกระบวนการหนุนเสริมความ
เขFมแข็ง (Strengthen) ใหFแก'คณาจารยbและนักวิจัยใน 4 ประเด็นคือ
1) การเขFาใจระบบ (System) ซึ่งประกอบดFวยองคbประกอบการ Strengthen ระบบนิเวศ
วิชาการเพื่อสังคม 9 องคbประกอบ ไดFแก' 1) นโยบาย 2) การสนับสนุนทุนวิจัย 3) งบวิจัย 4) หน'วย
วิจัย 5) บุคลากรวิจัย 6) หน'วยสนับสนุนและโครงสรFางพื้นฐาน 7) มาตรฐาน 8) การจัดการผลผลิต
และ9) การประเมิน
2) องคbความรูFและขFอเสนอแนะในการทำงานวิชาการเพื่อทFองถิ่น (Community-Based
Research: CBR) อันเปkนงานทำงานผสานกับ Node ที่คณาจารยbและนักวิจัยไดFทำงานดFวย ใหFเกิด
ประโยชนbสูงสุด โดยทีม CMU SE Academy ใชFการหนุนเสริมดFวยระบบการเปkนพี่เลี้ยง (Mentoring)
โดยเนFนการพัฒนาแบบมีส'วนร'วม (Developmental Partnership)
3) การหนุนเสริมครอบคลุมงานวิจัยใน 4 ภูมิภาค ทั้งนี้ทีม CMU SE Academy ไดFทำการ
ติดตามและใหFคำปรึกษา โดยมีทีมภาคและโครงการย'อยไดFไปพัฒนาโครงการกับ Node ในพื้นที่
เพื่อใหFเกิดความเขFาใจที่ตรงกัน จนนำมาสู'การเสนอ 23 โครงการ พบว'าทั้ง 23 โครงการ สามารถแบ'ง
ออกเปkน 4 ประเด็นหลัก ๆ คือ 1) ผูFสูงอายุ 2) เศรษฐกิจ 3) การศึกษา และ4) การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลFอม โดยสามารถแยกประเด็นออกมาเปkนเรื่อง 1) การเพิ่มและการกระจายรายไดFอย'าง
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เปkนธรรม และ2) การเขFาถึงแหล'งรายไดFชุมชน มีปลายทางคือตFองทำใหFเห็นการลดความเหลื่อมล้ำเชิง
พื้นที่ โดยในส'วนของพี่เลี้ยงไดFไปช'วยหนุนเสริม เช'น ความรูFในการพัฒนาผลิตภัณฑbและการตลาด
ความรูFในการพัฒนาศักยภาพมนุษยb ความรูFในการบริหารจัดการ ความรูFในการอนุรักษbและการฟ¢£นฟู
ทรัพยากร ตลอดจนการเติมเต็มเพื่อนำผลงานรับใชFสังคมเพื่อนำไปขอกำหนดตำแหน'งวิชาการ เปkน
ตFน ซึ่งโครงการไดFมีการชูประเด็นเด'นของแต'ละพื้นที่ครบทุกพื้นที่ ว'าอยู'ในมิติใด สามารถเรียนรูFและ
ลดความเหลื่อมล้ำหรือสรFางโอกาสอย'างไรบFาง
4) ผลงานวิชาการรับใชFสังคม (Socially engaged Scholarship) สามารถช'วยหนุนเสริมใหF
เกิดการสรFางผลงานควบคู' และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงานวิชาการ (Scholarship) ทั้งในส'วน
ของนักวิชาการและระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อใหFกระบวนการทำงานไดFประโยชนbแก'ตัวคณาจารยb
และมหาวิทยาลัยอย'างเต็มที่ โดยในดFานนี้ผูFวิจัยใชFทีม CMU SE Academy ประกอบดFวย 4 กลุ'มที่
เกี่ยวขFอง เขFามาหนุนเสริมเรื่องของการสรFางผลงานควบคู' และสามารถตอบเรื่องการเกิดผลงาน
วิชาการ (Scholarship) เพื่อขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการ โดยพบว'า Mutual Benefit ในการ
ดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีการสื่อสารและสรFางความเขFาใจเรื่องของการวิจัยทั้ง 23 โครงการที่เนFน เรื่อง
“การลดความเหลื่อมล้ำ” แต'ขณะเดียวกัน งานวิจัยเหล'านี้ยังมีคุณค'า สามารถเขียนเปkน “ผลงาน
วิชาการรับใชFสังคม” เพื่อขอกำหนดตำแหน'งวิชาการที่สูงขึ้นไดF อันนอกเหนือจากที่งานวิจัยจะเอื้อ
ประโยชนbต'อชุมชนเพื่อลดป"ญหาความเหลื่อมล้ำไดFแลFว ยังสามารถเอื้อประโยชนbเพิ่มต'อการวิจัยของ
23 โครงการ ไดFในขณะเดียวกัน เปkนการทำใหFเห็นประโยชนbการสื่อสารการทำงานวิชาการรับใชFสังคม
ของคณาจารยbมากยิ่งขึ้น โดยเปkนการทำงานแบบ two - way communication หรือการสื่อสาร 2
ทาง ซึ่งเปkนการสื่อสารระหว'าง 4 กลุ'มงานเพื่อการสรFางความเขFมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อย'างยั่งยืน ไดFแก'
1. ทีม CMU SE Academy
2. ทีมผูFบริหารและคณาจารยbของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทั้ง 4 ภาค
3. ผูFร'วมโครงการทั้ง 23 โครงการ ซึ่งไม'ไดFเปkนคณาจารยbของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
4. ทีมสนับสนุนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการขอกำหนด
ตำแหน'งใหFสูงขึ้น โดยใชFผลงานวิชาการรับใชFสังคม
สอดคลFองกับ เพ็ญประภา ภัทรานุกรม (2560) ที่กล'าวว'า นโยบายการพัฒนาประเทศไทย
ภายใตF “ประเทศไทย 4.0” ไม'อาจบรรลุผล หากยังมีการละเลยหรือนิ่งเฉยต'อความลFมเหลวในการ
พัฒนาชุมชนดFวยวิธีเดิม ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย'างรวดเร็ว ก'อใหFเกิดป"ญหาที่ซับซFอนมาก
ขึ้น แนวทางการพัฒนาแบบเดิมจึงไม'อาจเปkนทางออกในการแกFป"ญหาของชุมชนในระดับรากหญFาอีก
ต'อไป บทบาทของมหาวิทยาลัยซึ่งเปkนแหล'งความรูFและเปkนที่พึ่งพิงทางป"ญญาของสังคมในการหนุน
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เสริมและนำความรูFความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยมาปรับใชFใหFสอดคลFองกับชุมชนดFวยแนวทางการวิจัย
เพือ่ ทFองถิ่น (Community-Based Research) จึงเปkนกระบวนทัศนbใหม'ที่มองภาพการทำงานระหว'าง
การวิจัยกับการพัฒนาเปkนเนื้องานเดียวกันและเกื้อหนุนกัน ใชFความรูFที่ไดFจากการทำวิจัยโดยนักวิจัย
ชาวบFานเองกับความรูFจากภูมิป"ญญาพื้นบFานแกFป"ญหาของตนเอง ซึ่งจะก'อใหFเกิดการเรียนรูFของคนใน
ชุมชนที่เปkนเจFาของป"ญหา และมีหนFาที่ตFองแกFป"ญหาอันเปkนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู'การพัฒนา
ชุมชนอย'างยั่งยืน
และนอกจากนี้ทางทีม CMU SE Academy ยังไดFใชFกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูFกับ
คณาจารยbและนักวิจัย ที่ถือเปkน Stakeholders ของงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อใหFสามารถเพิ่มประเด็นการ
ทำงานเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และสรFางแรงจูงใจแก'คณาจารยbและนักวิจัยในการเตรียม
เอกสารวิชาการรับใชFสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยใชFผลงานวิชาการรับใชF
สังคม ตลอดจนมีการใหFแนวทางสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบ/กลไก สนับสนุนวิชาการรับใชFสังคม
ในระดับมหาวิทยาลัยที่ผูFบริหารมหาวิทยาลัยมีความเขFาใจและเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการรับ
ใชFสังคม และการขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคม โดยมีการนำแนวทาง
“Communication Flow” และ “Work Flow” มาใชF เ ปk น เครื ่ อ งมื อ เสริ ม ในการวางแผนและ
วิเคราะหbเพื่อช'วยพัฒนาพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนวิชาการรับใชFสังคมต'อไป
ซึ่งการสรFางความเขFมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข'าย
วิชาการเพื่อทFองถิ่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น สอดคลFองกับ อาวรณb โอภาสพัฒนกิจ (2557) ที่ไดF
กล'าวว'าขณะนี้มีนโยบายที่เอื้อต'อการทำวิชาการรับใชFสังคมอย'างนFอย 5 ประการ ที่เอื้อใหFนักวิชาการ
ไทยทุกคนไดFทดลองทำวิชาการรับใชFสังคม โดยเฉพาะกับการวิจัยเพื่อทFองถิ่น การบริการวิชาการที่มี
ผลกระทบสูง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนบนฐานชุมชน ตั้งแต'ตFนทางคือ มีนโยบายของแหล'งทุน
สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อทFองถิ่น การทำวิจัยเชิงพื้นที่ มีนโยบายของมหาวิทยาลัยตFนสังกัดที่พรFอม
สนั บ สนุ น ตลอดจนมี เ ครื อ ข' า ยพั น ธกิ จ สั ม พั น ธb ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คมที ่ เ ปk น กลไกเสริ ม พลั ง
มหาวิทยาลัยในการทำพันธกิจเพื่อสังคมอย'างเปkนระบบ และนอกจากนี้ยังสอดคลFองกับ สุทธิพร จิตตb
มิตรภาพ (2553) ที่กล'าวถึงองคbประกอบของระบบวิจัยไทย 9 มิติ ว'าควรประกอบดFวย 1) มิติดFาน
นโยบายและทิศทางการวิจัย 2) มิติดFานองคbกรสนับสนุนส'งเสริมการวิจัย 3) มิติดFานหน'วยวิจัยหรือ
องคbกรที่ทาการวิจัย 4) มิติดFานเงินทุนสนับสนุนที่ส'งเสริมการวิจัย 5) มิติดFานโครงสรFางพื้นฐานการ
วิจัยและโครงสรFางพื้นฐานวิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี 6) มิติดFานบุคลากรวิจัย 7) มิติดFานมาตรฐาน
การวิจัย 8) มิติดFานการใชFประโยชนbจากงานวิจัยทั้งในภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
และ9) มิติดFานการประเมินผล
5.2.3 การพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต,อ
การสรJางผลงานวิชาการรับใชJสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
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ผูFวิจัยพบว'าการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อ
การสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ที่จำเปkนและสำคัญ โดยเปkน
กระบวนการที่มาจากการเสริมสรFางระบบนิเวศวิชาการ หรือที่เรียกว'า THE GREAT+ Model ซึ่งเปkน
ขFอคFนพบในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดFวย
T: Trust เปkนการสรFางความเชื่อมั่นที่เรามีต'อบุคคล ต'อองคbกรหรือกลุ'มบุคคล ตลอดจนการ
สรFางความเชื่อมั่นในตนเอง
H: Holistic เปkนการใชFวิธีคิดเพื่อการทำงานโดยวิธีคิดอย'างองคbรวม คือการมองสิ่งต'าง ๆ ที่
เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราทำอยู'นั้นอย'างเปkนระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย'างมีมิติเชื่อมต'อกัน เอื้อประโยชนb
ต'อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแกFไขอย'างเชื่อมโยง
E: Engagement/Empowerment เปkนการเสริมพลังโดยการบูรณาการองคbความรูFจาก
นักวิชาการสู'ชุมชน หรือจากชุมชนสู'องคbความรูFทางวิชาการ เพราะว'า “นักวิชาการชุมชนทFองถิ่น”
ถือว'าเปkนหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และที่สำคัญจะตFองเนFนไปที่
กระบวนการสรFางการมีส'วนร'วม เพราะจะทำใหFเห็นทางออกร'วมกัน
G: Goals/Global/Government เปkนการผลักดันเชิงนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยหรือใน
ระดับคณะที่จะตFองใหFความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยรับใชFสังคม
R: Reality/Resolution เปkนการสะทFอนความเปkนจริงในทุกมิติความเหลื่อมล้ำ ทั้งก'อน ระหว'าง - หลัง การทำงาน ซึ่งนักวิชาการจะเปkน “ตัวกลาง” ในการสะทFอนป"ญหาดังกล'าว การ
นำมาใชFในการเรียนรูF ตลอดจนการทำความเขFาใจปรากฏการณbทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยมีเปéาหมาย
สำคัญคือ การแกFไขป"ญหาชุนชนอย'างมีส'วนร'วม
E: Equality in Society เปkนช'องทางใหFชุมชนสามารถเขFาถึงโอกาส และไดFรับผลประโยชนbที่
ควรจะไดFรับอย'างเท'า ๆ กัน โดยการเสริมสรFางศักยภาพหรือเสริมสรFางองคbความรูFใหFแก'ชุมชนเพื่อ
แกFป"ญหา “อย'างเท'าเทียม”
A: Apply Research to Practice (ARP) เปkนการใชFประโยชนbจากงานวิจัยเพื่อทFองถิ่นใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยหน'วยงานหรือองคbกรในชุมชนที่เกี่ยวขFอง
T+: Team+ เปkนการทำงานแบบกลุ'มและเครือข'ายแบบ Co - Creation of Knowledge
เพื่อสรFาง “ปฏิสัมพันธb” และลด “ความโดดเดี่ยว” โดยการสรFางความร'วมมือกับมหาวิทยาลัยต'าง ๆ
หัวหนFาแผนกิจกรรมยกระดับฯ ใน 4 ภูมิภาค เครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำ
เชิงพื้นที่ ผูFประสานงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทFองถิ่น 4 ภูมิภาค ผูFประสานงานวิจัยเพื่อทFองถิ่น
4 ภูมิภาค และเครือข'ายนักวิจัยเพื่อทFองถิ่น สอดคลFองกับ พระมหาสุทิตยb อาภากโร (2547) ไดF
กล'าวถึงกระบวนการทางานของเครือข'ายว'ามีลักษณะร'วมกันใน 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการ
ทำงานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสู'หน'วยใหญ' 2) การรักษาสัมพันธภาพที่สรFางความรูF
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ความหมายและโลกทัศนbร'วมกัน 3) การเสริมสรFางกระบวนการเรียนรูFและการปรับตัว และ4) การ
พัฒนากิจกรรมและความเคลือ่ นไหวเพื่อสรFางกระบวนการทำงาน นวัตกรรมและการพัฒนา
โดยพบว'ากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFาง
ผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่หรือ THE GREAT+ Model เปkนกลไก
ระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคม
และลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ตามเปéาหมายที่ตั้งไวFคือ 1) สรFางรูปธรรมของวิชาการเพื่อทFองถิ่นที่
สามารถลดความเหลื่อมล้ำไดFจริง 2) สังเคราะหbความเปkนวิชาการของวิชาการเพื่อทFองถิ่นที่สามารถ
ลดความเหลื่อมล้ำไดFอย'างเปkนรูปธรรม และ3) การสรFางเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่น และนอกจากนี้
กระบวนการดังกล'าวยังเปkนกลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบ two way communication คือ 1) การลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และ2) “โอกาส” ในการขอกำหนด
ตำแหน'งทางวิชาการโดยใชFผลงานวิชาการรับใชFสังคม
และนอกจากนี้ยังพบว'ามีเงื่อนไขความสำเร็จในการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคม
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ประกอบดFวยการเสริมพลังใน 3 ประเด็นคือ 1) พลังนโยบาย 2) พลังเครือข'าย และ3) พลังวิชาการ
โดยมีป"จจัยที่ส'งเสริมการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อ
การสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่คือ 1) ป"จจัยส'งเสริมในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะ และ2) ป"จจัยส'วนบุคคล
ซึ่งผลการพัฒนากลไกระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เอื้อต'อการ
สรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ สอดคลFองกับ ชรินทรb มั่งคั่ง และคณะ
(2564) ที่ไดFกล'าวว'า กลไกขับเคลื่อนที่สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ประกอบดFวย 3
ประเด็นคือ 1) พลังนโยบาย พบว'า ผูFบริหารจะตFองสนับสนุนในเชิงยุทธศาสตรbและนโยบาย และครู
และบุคลากร จะตFองปรับตัวเขFากับนโยบายระดับนโยบาย (Policy level) ใหFไดF 2) พลังเครือข'าย
สถาบันอุดมศึกษาตFองสนับสนุนในดFานวิชาการ การจัดกิจกรรม เครือข'ายทางการศึกษา ตลอดจนการ
เปkนพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Coaching & Mentoring) เพื่อสรFางชุมชนการเรียนรูFระหว'างนักวิชาการทาง
การศึกษา การจัดการความรูF (Knowledge management) และ3) พลังวิชาการ โดยใชFวัฏจักรการ
เรียนรูF 4 ขั้น (AAAR model) เขFามาเปkนกรอบในการเสริมสรFางความเขFมแข็งในการพัฒนาสมรรถนะ
ครู ซึ่งวัฏจักรการเรียนรูFทั้ง 4 ขั้น จะตFองถูกปรับใชFในลักษณะยืดหยุ'น (Flexible) ใหFเหมาะสมกับ
พื้นที่ ซึ่งมีความแตกต'างและมีอัตลักษณbเฉพาะตัว
5.3 ขJอเสนอแนะ
5.3.1 ขJอเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย
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ขFอคFนพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผูFวิจัยมีขFอเสนอแนะเพื่อนำไปใชFเปkนแนวทางการพัฒนาการ
เสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นในการลดความเหลื่อมเชิงพื้นที่คือ
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏส'วนใหญ'ยังไม'มีผูFบริหารที่รับผิดชอบในงานวิจัยรับใชFสังคมโดยตรง
ทำใหFการขับเคลื่อนงานวิจัยรับใชFสังคมตFองการทิศทางที่แน'นอนและชัดเจน ส'งผลต'อกลไกการ
ดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงยุทธศาสตรbและนโยบาย รวมถึงในระดับคณะที่ควรมีการ
มุ'งเนFนทิศทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานวิจัยรับใชFสังคม
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏส'วนใหญ'ยังไม'มีระบบกลไกกลางสนับสนุนงานวิชาการรับใชFสังคม
การทำงานวิจัยขึ้นจึงอยู'กับความสนใจของผูFวิจัย ซึ่งผลจากการเดินการครั้งนี้เชื่อมั่นว'ามหาวิทยาลัย
จะเขFามามีบทบาทในการสรFางระบบและกลไกโดยในการทำงานวิจัยรับใชFสังคม
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏยังขาดพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน จึงทำใหFอาจารยbยังไม'เห็นโอกาส
ช'องทาง และยังไม'สามารถใชFประโยชนbจากกงานวิจัยรับใชFสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการ
ซึ่งหลังจากการวิจัยครั้งนี้ อาจารยbและนักวิจัยที่ผ'านกระบวนการสามารถเปkนพี่เลี้ยงใหFแก'อาจารยb
และนักวิจัยอื่นๆที่ ตFองการทำงานวิชาการรับใชFสังคมไดF
5.3.2 ขJอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต,อไป
ขFอคFนพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผูFวิจัยมีขFอเสนอแนะเพื่อนำไปใชFเปkนแนวทางการพัฒนาการ
เสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นในการลดความเหลื่อมเชิงพื้นที่ในครั้งต'อไปคือ
1) ควรจะมีการขยายผลการทำงานวิจัยรับใชFสังคมร'วมกันระหว'างมหาวิทยาลัยอื่น ๆ กับ
หน'วยงานภายนอก เพราะหากต'างคนต'างทำวิจัย ไม'มีการบูรณาการงานวิจัย จะทำใหFเกิดป"ญหาการ
ทับซFอนของการวิจัย ที่ส'งผลต'อชุมชนในอนาคต
2) ควรมีการจัดทำระบบฐานขFอมูลของวิจัยรับใชFสังคมของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อ
สนับสนุนเครือข'ายการทำงานวิชาการรับใชFสังคมใหFเขFมแข็ง
3) การพัฒนาโจทยbวิจัยจากป"ญหาเชิงพื้นที่ในประเด็นใหม' ๆ ที่สอดคลFองกับชุมชนทFองถิ่น
ที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปอย'างรวดเร็วในป"จจุบัน ยังเปkนเรื่องสำคัญที่สำนักงานการวิจัยแห'งชาติ (วช.)
ยังตFองมีการวิจัยและพัฒนาดFานการบริหารจัดการโครงการใหFเกิดประสิทธิภาพอย'างต'อเนื่อง
4) การถอดบทเรียนความสำเร็จในการขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการดFวยงานวิชาการรับใชF
สังคม
5) การพัฒนาเกณฑbมาตรฐานและตัวชี้วัดงานวิชาการรับใชFสังคมที่ที่มีคุณภาพและเปkนสากล
ที่สามารถใชFเปkนเงื่อนไขเดียวกันทั่วประเทศ
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Team+ทํ างานเป็ นกลุ่มและเครือข่ายแบบ Co-Creation of Knowledge ซึง5 สามารถนํ ากรอบคิดนี>ไปใช ้
ทํางานเพือ
5 ตอบโจทย์ทน
ี5 อกเหนือจากการลดความเหลือ
5 มลํ>า เช่น เรือ
5 งการพัฒนาทีย
5 ั5งยืน ได ้อีกด ้วย 2.
องค์ความเรือ
5 งการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งทางวิชาการ ทีเ5 อือ
> ต่อการสร ้างผลงานวิชาการรับใช ้สังคม 3.
องค์ความรู ้เรือ
5 งการพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพือ
5 สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5 ว่า “Rajabhat Model” ที5นํ า ศาสตร์
โดยองค์ค วามรู ้ที5 2 และ 3 ผ่า นการออกแบบกรอบคิด ชือ
วิชาการจาก 3 ส่วนมาบูรณาการกันคือ 3.1 ศาสตร์และปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทีก
5 ล่าวถึงการ
เป็ นมหาวิทยาลั ยเพื5อการพั ฒนาท ้องถิน
5 3.2 ศาสตร์การทํ า งานทีเ5 กีย
5 วกับการรั บใช ้สัง คม และการขอ
กํ าหนดตํ าแหน่ งทางวิชาการทีส
5 ูงขึน
> ของทีมงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.3 ศาสตร์เรือ
5 งวิชาการรั บใช ้
สังคม มาช่วยในการทํ างานประเด็นการลดความเหลือ
5 มลํ> าเชิงพืน
> ที5 ทีม
5 ก
ี ารร่วมคิดร่วมทํ าแบบพันธมิตร
และหุ ้นส่วน / เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู ้เกีย
5 วข ้องทุกฝ่ าย / เกิดการเรียนรู ้ร่วมกันและเกิดผลงานวิชาการ
มาร่วมพลังหนุนเสริม
5 มั5นในการทํ างาน ทํ าให ้เกิดเครือข่ายวิชาการเพือ
ซึง5 จะสามารถเสริมความเชือ
5 ท ้องถิน
5 ในระดับ
มหาวิทยาลัยและในระดับประเทศ โดยมีการพัฒนากลไกการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการทีส
5 งู ขึน
> ด ้วย
ผลงานวิชาการรับใช ้สังคมในระดับมหาวิทยาลัยทีช
5 ว่ ยเอือ
> อํ านวย จะทํ าให ้งานวิชาการรับใช ้สังคมของ
ประเทศไทยรุดหน ้าไปอย่างก ้าวทันเครือข่ายในระดับนานาชาติตอ
่ ไป ทัง> นี>ยังสามารถสร ้างงานวิชาการ
วิช าการรั บ ใช ้สั ง คม “ในบริบ ทไทย” ซึง5 มีฐ านจากการทํ า งานวิจั ย เพื5อ ท ้องถิ5น (CBT) มาใช ้ในการ
ขับเคลือ
5 นประเทศต่อไป
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ภาคผนวก ค
แบบฟอร?มสรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด
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แบบฟอร?มสรุปผลงานวิจัย
1. ชื่อผลงาน/โครงการ

2. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย
3. ที่อยู,ที่ติดต,อไดJ

4. ชื่อหน,วยงาน
5. ปáพ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ
6. คำคJน keyword
7. อJางอิง

การเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นในการ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
Empowering the Societal Engagement Network for
Social Equity in the Area-based Aspect
รองศาสตราจารยb ดร.วรลัญจกb บุณยสุรัตนb
ผูFอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
239 ถ.หFวยแกFว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม'
โทรศัพทb 053-942581 โทรสาร 053-942572
โทรศัพทbมือถือ 081-783-8894
Email: woralun@gmail.com
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม'
2564
การเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่น, เครือข'ายวิชาการเพื่อ
ทFองถิ่น, วิชาการรับใชFสังคม, แนวทางลดความเหลื่อมล้ำ

https://drive.google.com/drive/folders/1kmBMUyj2UOBY
8lQIPnvEIH4sYofFQcR_?usp=sharing

8. รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว
9. คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular)

“การเสริมพลังเครือข่ายวิชาการเพือ
5 ท ้องถิน
5 ในการลดความเหลือ
5 มลํ>าเชิงพืน
> ที”5 เป็ นงานวิจัยที5
5 มโยงกับแผนการวิจัย “การ
ได ้รั บการสนั บสนุ นจากสํ านั กงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็ นการเชือ
พัฒนาและประสานงานวิชาการเพือ
5 ท ้องถิน
5 และลดความเหลือ
5 มลํ>าเชิงพืน
> ที”5 ทีด
5 ําเนินการโดยผู ้บริหารและ
คณาจารย์ ของ 23 โครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห่งใน 4 ภูมภ
ิ าค โดยมีจุดเน ้นในการเสริม
กระบวนการทํางานทีส
5 ามารถนํ าผลงานวิจัยเพือ
5 ท ้องถิน
5 ในการลดความเหลือ
5 มลํ>าเชิงพืน
> ที5 มาขอกําหนด
ตํ าแหน่ งทางวิชาการทีส
5 งู ขึน
> ต่อจากการทํ างาน เพือ
5 ให ้เกิดรูปธรรมการยกระดับการทํ างานวิชาการเพือ
5
ท ้องถิน
5 ให ้สูงขึน
>
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10. สรุปงานในรูปแบบ info graphic โดยใหJมีตราสัญลักษณ[ของ วช. และหน,วยงานที่เกี่ยวขJอง
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11. นำเขJาขJอมูลมสรุปผลงานวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ Explore ผ,านทางเว็บไซด[ www.thaiexplore.net
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ภาคผนวก ง
แบบฟอร?มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช1ประโยชน?อยOางเปPนรูปธรรม
ที่ได1รับการจัดสรรงบประมาณ
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แบบฟอร?มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช1ประโยชน?อยOางเปPนรูปธรรม
ที่ได1รับการจัดสรรงบประมาณ
ส,วนที่ 1 ขJอมูลทั่วไป
ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย

การเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นในการ
ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
Empowering the Societal Engagement Network
for Social Equity in the Area-based Aspect
ชื่อนักวิจัย
รองศาสตราจารยb ดร.วรลัญจกb บุณยสุรัตนb
ผูFอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
หน,วยงาน
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม'
งบประมาณที่ไดJรับการสนับสนุน (บาท) 1,646,000 บาท (หนึ่งลFานหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถFวน)
ปáงบประมาณที่ไดJรับการสนับสนุน
2563
วัน/เดือน/ปá ที่ดำเนินการวิจัยแลJวเสร็จ สิงหาคม 2564
เป•าหมายดำเนินการ
1) พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการเสริมพลังเครือข'าย
วิชาการเพื่อทFองถิ่น
2) สรFางความเขFมแข็งระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัยโดยเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่น
3) พัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของที่
เอื้อต'อการสรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคมและลดความ
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พื้นที่การใชJประโยชน[
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห'ง 4 ภูมิภาค
ส,วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใชJประโยชน[อย,างเป¶นรูปธรรม
2.1 การนำไปใชJประโยชน[อย,างเป¶นรูปธรรม (สามารถตอบไดFมากกว'า 1 มิติ)
þ มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความตFองการ หรือการนำขFอมูล
และแนวทางแกFไข ซึ่งไดFจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐbและนวัตกรรมมาใชFประกอบการแกFไขป"ญหา
สำคัญและป"ญหาเร'งด'วนของประเทศในองคbกร หรือหน'วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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- ป"ญหาสำคัญ/ป"ญหาเร'งด'วนของประเทศ
การดำเนินงานโครงการวิจัยสอดคลFองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
เกิดการนำผลงานไปใชFประโยชนbที่ตอบโจทยbยุทธศาสตรbการพัฒนาวิทยาศาสตรb
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ที่ระบุไวFในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ
ฉบับที่ 12 ที่เนFนในเรื่องการเพิ่มความเขFมแข็งดFานวิทยาศาสตรbและเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกตbใชFวิทยาศาสตรbเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข'งขันของภาคการผลิตและบริการและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดแนวทางสำคัญประการหนึ่งคือ การลงทุน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 20 แห'งที่เขFาร'วม
โครงการ ไดFนำผลงานองคbความรูFจากงานวิจัยไปปรับใชFกับงานวิจัยรับใชFสังคมที่
ดำเนิ นการอยู ' รวมถึ งสรF างและหนุ นเสริ มเชิ งนโยบายต' อระบบและกลไกที ่ จะ
เอื้ออำนวยใหFเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในทางวิชาการและขับเคลื่อน
ชุมชนหรือพื้นที่วิจัยตามยุทธศาสตรbดFานการสรFางความเปkนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคมที่ใหFความสำคัญในการมุ'งลดป"ญหาความเหลื่อมล้ำดFานรายไดFของ
กลุ'มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต'างกัน แกFไขป"ญหาความยากจน เพิ่ม
โอกาสการเขFาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากใหFมีความเขFมแข็ง เพื่อใหFชุมชนพึ่งพาตนเองและไดFรับส'วนแบ'ง
ผลประโยชนbทางเศรษฐกิจมากขึ้น
นอกจากยุทธศาสตรbการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห'งชาติแลFว โครงการยังมุ'งเนFนใหFความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาภายใตFแนวคิด
เปé าหมายเพื ่ อการพั ฒนาที ่ ยั ่ งยื น (Sustainable Development Goals –SDGs)
ซึ่งทางโครงการไดFเสริมพลังการขับเคลื่อนใหFกับโครงการย'อยทั้ง 23 โครงการจาก
20 มหาวิทยาลัย ใหFมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผลงานของโครงการย'อยที่ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการสอดคลFอง SDGs เช'น เปéาหมายที่ 2, 4, 8, 10, 12,
15
- ชื่อองคbกรหรือหน'วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่นำงานวิจัยไปใชFประโยชนb
ผูFใชFประโยชนbผลงานวิจัยในมิตินโยบายลำดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เขFาร'วมในโครงการ จำนวน 20 แห'ง ใน 4 ภูมิภาค ต'อมาเกิดการขยายผลไปสู'
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ใหFความสนใจ เล็งเห็นถึงประโยชนbต'อขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ตอบโจทยbการพัฒนาประเทศไปพรFอมกับการพัฒนาศักยภาพและคุณค'าของงานวิจัย
244

งานบริการวิชาการ เช'น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู'บFานจอมบึง และมหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนคร ที่ไดFประสานความร'วมมือมาอย'างเปkนทางการในการขอใชFประโยชนb
จากผลงานวิจัยชิ้นนี้
- ช'วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใชFประโยชนb (วัน/เดือน/ป{)
- อยู'ในช'วงระหว'างการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัย
- ลั ก ษณะการนำงานวิ จ ั ย ไปใชF ป ระโยชนb (โปรดใหF ค ำอธิ บ าย พรF อ มแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)
- อยู'ในช'วงระหว'างการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัย
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต'อองคbกร หรือหน'วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โปรดใหF
คำอธิบาย พรFอมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)
- อยู'ในช'วงระหว'างการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัย
þ มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอFางอิง (Citation) บทความวิจัย ที่ไดFรับ
การตีพิมพbในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอFางอิง)
การนำผลงานวิจัยไปใชFประโยชนbในมิติวิชาการในช'วงระหว'างการดำเนิน
งานวิจัยและเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยในระยะแรก อาจยังไม'เปkนในลักษณะของการ
ตีพิมพbบทความวิจัยในวารสาร อย'างไรก็ดีทางโครงการไดFพยายามอย'างยิ่งเพื่อใหFเกิด
การเผยแพร'ผลงานวิชาการตรงสู'กลุ'มเปéาหมายที่ไดFใชFประโยชนbอย'างแทFจริงใน
รูปแบบที่เหมาะสมสอดคลFองกับการนำไปใชFงานไดFอย'างมีประสิทธิภาพ โดยไดF
ดำเนินการ
1) สกัดและสรFางองคbความรูFในรูปแบบสื่อเผยแพร'เพื่อใหFเกิดการนำไปใชF
ประโยชนbในวงกวFาง ไดFแก' คู'มือ วีดีทัศนb คลิปวิดีโอ แผ'นพับ โปสเตอรb หรือสื่อภาพ
infographic เปkนตFน
2) ตลกผลึกองคbความรูFสู'การสรFาง Model กรอบแนวคิดใหม'ในงาน
วิชาการรับใชFสังคมที่บูรณาการผสมผสานศาสตรbการพัฒนาในมิติดFานต'าง ๆ อย'าง
เปk น องคb ร วม จนสามารถถอดบทเรี ย นจากการทำงานวิ จ ั ย เพื ่ อ เผยแพร' ไ ปยั ง
กลุ'มเปéาหมาย มหาวิทยาลัยเครือข'าย และคลื่นลูกใหม'ไดFต'อยอดในทางวิชาการ
ต'อไป
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เอกสารอFางอิงประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1kmBMUyj2UOBY8lQIPnvEIH4sYofFQcR_?usp=s
haring
þ มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความตFองการเขFารับ
การถ'ายทอดความรูFของชุมชน ทFองถิ่น หรือองคbกร (ไม'ใช'หน'วยงานตFนสังกัดของนักวิจัย/หน'วยงานใหF
ทุน) ที่แสดงใหFเห็นถึงการนำงานวิจัยไปใชFประโยชนb และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต'อชุมชน
ทFองถิ่น องคbกร
- ชื่อชุมชน ทFองถิ่นหรือองคbกร ที่นำงานวิจัยไปใชFประโยชนb
- ช'วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใชFประโยชนb (วัน/เดือน/ป{)
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใชFประโยชนb (โปรดใหFคำอธิบาย พรFอมแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน ทFองถิ่น องคbกร (โปรดใหFคำอธิบาย พรFอมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)
1. ผูFบริหารและคณาจารยb ของ 23 โครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห'งใน
4 ภูมิภาค
การนำผลงานวิจัยไปใชFประโยชนbทั้งต'อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แห'งและ
ชุมชน 23 แห'ง เกิดขึ้นอย'างต'อเนื่องสม่ำเสมอตั้งแต'เริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่
12 มกราคม 2564 ทั้งในรูปแบบเปkนทางการและไม'เปkนทางการ เช'น การประชุม
ถ'ายทอดขFอมูลองคbความรูF การใหFคำปรึกษา แนะนำ ทั้งนี้จากสถานการณbการ
แพร'ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางโครงการไดFปรับแผนการดำเนินงานเปkนลักษณะ
แบบออนไลนbซึ่งตFองใชFระยะเวลาและเทคนิควิธีการในการถ'ายทอดและสรFางความ
เขFาใจกับผูFใชFประโยชนbงานวิจัยพอสมควร โดยทุกฝûายไดFเรียนรูFไปพรFอมกับรูปแบบ
การดำเนินงานวิจัยแบบใหม'
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใชFประโยชนb ผูFดำเนินงานหลักคือคณะทำงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม' ที่มีชื่อว'า CMU Societal-Engagement Academy:
CMU SE Academy) โดยนำประสบการณbของทีมสนับสนุนวิชาการรับใชFสังคม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม' (CMU SE Academy) มาดำเนินการเชิงรุก ในการใหF
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ความรูF สรFางแรงบันดาลใจ สรFางความเขFาใจ ชี้แนวทางในลักษณะการหนุนเสริม
ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาการรับใชFสังคม (Socially-engaged Scholarship) มา
แกFป"ญหาและชี้ประเด็นความเชื่อมโยงระหว'างศาสตรbเฉพาะทางของคณาจารยb
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 โครงการในการแกFป"ญหาการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
การวิจัยมี การออกแบบ “กรอบแนวทางการดำเนินการ” ที่สรFางความ
เขFมแข็งเชื่อมโยง ระหว'างงานวิชาการวิจัยเพื่อทFองถิ่น (CBR) เชื่อมโยงกับแนวทาง
วิชาการรับใชFสังคม เพื่อใหFเกิดการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนทำงานวิชาการ
รับใชFสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานการขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น นำร'องจากคณาจารยbใน 23 โครงการย'อยนี้
การดำเนินการไดFองคbความรูF 3 เรื่อง คือ
1. องคbความรูFว'าดFวยแนวทางเสริมพลังเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นของ
มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ โดยมีก ารออกแบบกรอบคิด ที่ใชFช ื่อ ว' า “The Great+
Model” ที ่ซ ึ่ ง มี ค วามหมายดั ง นี้ T: Trust เชื ่อ ใจ, H: Holistic กระบวนการ
ท ำ ง า น แ บ บ อ ง ค b ร ว ม , E: Engagement เ ส ร ิ ม พ ล ั ง , G: Goals/
Global/Government เปéาหมาย, โลก, ราชการ R: Reality/Resolution สะทFอน
ความเปk นจริ ง ในทุ ก มิติ E: Equality in Society ความเท' า เที ย มในสั ง คม, A:
Apply Research to Practice (ARP) ปรับใชFงานวิจัยสู'การปฏิบัติ, T+: Team+
การทำงานเปkนกลุ'มและเครือข'ายแบบ Co-Creation of Knowledge ซึ่งสามารถ
นำกรอบคิดนี้ไปใชFทำงานเพื่อตอบโจทยbที่นอกเหนือจากการลดความเหลื่อมล้ำ
เช'น เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดFอีกดFวย
2. องคbความเรื่องการเสริมสรFางความเขFมแข็งทางวิชาการที่เอื้อต'อการ
สรFางผลงานวิชาการรับใชFสังคม
3. องคbความเรื่องการพัฒนากลไกของระบบนิเวศวิชาการเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยองคbความรูFที่ 2 และ 3 ผ'านการออกแบบกรอบคิดชื่อว'า
“Rajabhat Model” ที่นำศาสตรbวิชาการจาก 3 ส'วนมาบูรณาการกันคือ
3.1 ศาสตรbและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่กล'าวถึงการ
เปkนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทFองถิ่น
3.2 ศาสตรb ก ารทำงานที ่ เ กี ่ ย วกั บ การรั บ ใชF ส ั ง คม และการขอ
กำหนดตำแหน'งทางวิชาการที่สูงขึ้นของทีมงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม'
3.3 ศาสตรbเรื่องวิชาการรับใชFสังคม มาช'วยในการทำงานประเด็น
การลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ที่มีการร'วมคิดร'วมทำแบบพันธมิตรและหุFนส'วน /
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เกิดประโยชนbร'วมกันแก'ผูFเกี่ยวขFองทุกฝûาย / เกิดการเรียนรูFร'วมกันและเกิดผลงาน
วิชาการ มาร'วมพลังหนุนเสริม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน ทFองถิ่น องคbกร สามารถเสริมความ
เชื่อมั่นในการทำงาน ทำใหFเกิดเครือข'ายวิชาการเพื่อทFองถิ่นในระดับมหาวิทยาลัย
และในระดับประเทศ โดยมีการพัฒนากลไกการขอกำหนดตำแหน'งทางวิชาการที่
สูงขึ้นดFวยผลงานวิชาการรับใชFสังคมในระดับมหาวิทยาลัยที่ช'วยเอื้ออำนวย จะทำ
ใหFงานวิชาการรับใชFสังคมของประเทศไทยรุดหนFาไปอย'างกFาวทันเครือข'ายใน
ระดั บนานาชาติ ต ' อ ไป ทั ้ ง นี ้ ย ั ง สามารถสรF า งงานวิ ช าการวิ ช าการรั บใชF ส ั ง คม
“ในบริบทไทย” ซึ่งมีฐานจากการทำงานวิจัยเพื่อทFองถิ่น (CBT) มาใชFในการ
ขับเคลื่อนประเทศต'อไป โดยในช'วงการดำเนินงาน (มกราคม 2564 - สิงหาคม
2564) มีการแพร'ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำใหFเปkนอุปสรรคและเงื่อนไขในการ
ดำเนินงาน ซึ่งเปkนขFอจำกัดสำคัญ โดยมีการปรับแผนเปkนแบบ Online ซึ่งตFองใชF
เวลาในการสรFางความเขFาใจกับชุมชนในการใชFสื่อ Online นี้ดFวย
2. มหาวิทยาลัยแม'ฟéาหลวง
จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำป{งบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่งมีกำหนดการจัดจัดโครงการในเดือนกันยายน 2564 โดยเปkนการบรรยายผ'าน
ระบบออนไลนb ผ'านโปรแกรม Zoom มีระยะเวลาการบรรยายประมาณ 3 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ส'วนการเจFาหนFาที่ จึงเห็นควรเรียนเชิญท'านอาจารยbเปkนวิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการทางดFานสังคมศาสตรbและมนุษยศาสตรb
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ใหFมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสามารถนำไปใชFในการขอตำแหน'งทางวิชาการไดF
รวมถึงการสรFางองคbความรูFใหม' การพัฒนาศักยภาพทั้งในดFานทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ นอกจากนี้ ขอความอนุเคราะหbท'านอาจารยbเผยแพร'ประสบการณb และอาจ
มีการถาม-ตอบระหว'างผูFฟ"งกับท'านอาจารยb
¨ มิ ติ พาณิ ชย[ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความตFองการในการนำ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐbและนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน'ายในภาคการ
ผลิตและภาคอุตสาหกรรม
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ที่นำงานวิจัยไปใชFประโยชนb
- ช'วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใชFประโยชนb (วัน/เดือน/ป{)
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใชFประโยชนb (โปรดใหFคำอธิบาย พรFอมแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ)
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน ทFองถิ่น องคbกร (โปรดใหFคำอธิบาย พรFอมแนบ
เอกสาร/ภาพประกอบ)
2.2 ทรัพย[สินทางป'ญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ป{ ที่ยื่นขอและไดFรับ)
2.3 ผูJไดJรับผลประโยชน[อย,างเป¶นรูปธรรม (โปรดระบุหน'วยงาน บุคคล หรือพื้นที่ที่นำงานวิจัยไปใชF
ประโยชนb
2.4 ป'ญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยที่แลFวเสร็จ)
¨ ไม,มีป'ญหาและอุปสรรค
¨ มีป'ญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ)
2.5 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใชJประโยชน[ (งานวิจัยที่แลFวเสร็จ)
¨ ไม,มีผลกระทบ
¨ มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ)

รองศาสตราจารยb ดร. วรลัญจกb บุณยสุรัตนb
ตำแหน,ง ผูFอำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม'
หัวหนFาโครงการฯ
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