
 

  
 
  

 แนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย โดยสถาบันอุดมศึกษาที่

 ที่ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 
ด้ วยจิตวิญญาณของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน
ท้องถิ่นที่มีการสานพลัง
ภาคีเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอก  มีผลงาน
แสดงถึงพัฒนาการที่
ยกระดับคุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 

 



 บทเรียนจากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือชุมชน
ท้องถิ่น ที่น าเสนอในหนังสือนี้เป็นรูปธรรมผลงานการสานพลังวิจัย
เครือข่ายมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 

 ซึ่งมีประเด็นหลักคือ

และ  ที่อาจเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางที่หลายภาคส่วน สามารถน าไปเป็นฐานเพ่ือการต่อ
ยอดขยายผล ให้ปรากฏผลงานที่ส่งผลต่อการปฏิรูปชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ ที่มีกลไกเชิงระบบและพัฒนาต่อเนื่องต่อไป



  

 ก่อนปี 2540 สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีผลงานวิจัยที่
สนองต่อยุทธศาสตร์ เป้าหมาย นโยบายและสถานการณ์ ปัญหา 
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ยังไม่ชัดเจนในการเชื่อมโยง
กลไกเชิงบูรณาการกับภาคีเครือข่าย 

 จุด เปลี่ยนส าคัญคือช่วงปี  2540 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยมีการสนับสนุนทุนวิจัยประเมินสถานภาพองค์
ความรู้ระดับจังหวัด มีมหาวิทยาลัยจากทุกภูมิภาคได้รับการ
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุน การด าเนินงานชุดโครงการ
ดังกล่าวได้สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมาก  



 กา รสนั บ สนุ น ขอ ง 
สกว.เป็นการให้ทุนเชิงกลยุทธ์
ที่ไม่ได้ให้เพียงเงินทุน แต่ให้
โอกาสเรียนรู้ จากการร่ วม
กิจกรรมกับผู้มีประสบการณ์
วิจัยสาขาต่างๆ ช่วยให้เกิดการ
แตกแขนงความรู้ และแรง
บันดาลใจที่จะวิจัยเพ่ือชีวิต
อย่างหลากหลายมิติ  
 ช่วงแรกของการวิจัย
เชิงพื้นที่เป็นการเชื่อมชุดโจทย์วิจัยจากพื้นที่ด้วยหลักที่ว่า 

 มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับการสนับสนุนจาก สกว. 
 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งใน

มหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับการสนับสนุน 
  ผลง าน

 ช่วงต่อมาเป็นการร่วมมือกันมากขึ้นระหว่าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยกับชุมชน  
        สิ่งส าคัญที่เรียนรู้ และประทับใจอย่างมากคือกระบวนคิด การ
ท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action 
Research : PAR) ของชาวบ้าน ทั้งในส่วนที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ชาวบ้านกับนักวิชาการ และที่เกิดโดยชาวบ้านโดยตรง ซึ่งจากการถอด
บทเรียน พบว่าชาวบ้านที่มีประสบการณ์ความส าเร็จ มีกระบวนการคิด

(ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  :2540) 



การท างานที่มีวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อ
อาชีพ และการด ารงชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว หรือชุมชนท้องถิ่นทั้งสิ้น 
แม้ชาวบ้านจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์ทาง
วิชาการวิจัย แต่สามารถสื่อสารด้วย

ศัพท์ง่ายๆ ได้อย่างตรงประเด็น ท าให้ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยได้พัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาวิจัยแบบง่าย เพื่อพัฒนาโจทย์ พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย รวมทั้งการติดตามสนับสนุน และการผลักดันผลการวิจัยสู่
การน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยที่ เชื่อมโยงเครือข่ายกับ  อปท. และภาคี  ทุกภาคส่วนใน
มหาวิทยาลัยทั้งภายนอกภายใน โดยมีระบบบูรณาการงานวิจัยกับงาน
บริการวิชาการและงานสอน ทั้ ง ระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา มีรูปธรรมผลงานที่พัฒนาต่อเนื่อง  
   
  



 
  
 
 

 การพัฒนาวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยไทย มีรูปแบบการ
พัฒนาที่หลากหลาย และมีรูปธรรมผลงานมากมาย โดยเฉพาะในช่วงที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบาย 1 มหาวิทยาลัย 1 
จังหวัด 
 

(ศ.นพ.ประเวศ  วะชี  :2554) 



ปี  2 5 5 2 - 2 5 5 7 
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้รับ
กา รสนั บ สนุ นทุ น วิ จั ย เพื่ อ
ด าเนินโครงการพัฒนาต าบลสุข
ภาวะและจังหวัดน่าอยู่จาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต ร ดิ ต ถ์ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ก ลุ่ ม
มหาวิทยาลัยดังกล่าวจากการ
ออกแบบการท างานเพื่อสร้าง
กลไกเชิ งระบบที่ เชื่ อมงาน
ประกันคุณภาพองค์กรกับการ
พัฒนาพื้นที่ เป็นการลดช่องว่าง
ที่เคยขาดการเชื่อมต่อ สิ่งดีๆ 
จากประสบการณ์คนรุ่นเก่าให้มี
ก า รส านพลั ง จ า กทุ กคณะ
ร่วมกับองค์กรภาคี  ช่วยกัน
สานเครือข่ายสิ่งดีเข้าด้วยกันให้
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนากระบวนการคิด วิธีท างานของ
มหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคี เริ่มจากทีมงานที่มีจิตวิญญาณท างานเพื่อ
ชุมชนส่งผลให้เกิดการสานพลังท างานสู่เป้าหมายร่วมกันของพื้นที่ทั้ง
ระดับต าบลและจังหวัด  



 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยความร่วมมือขององค์กรภาคี
อย่างเป็นระบบ  ด้วยการเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยของทุกคณะกับ
งานพัฒนาต าบลต้นแบบสุขภาวะอย่างน้อยคณะละ 3 ต าบล โดยหน่วย
จัดการงานวิจัยของแต่ละคณะจะเชื่อมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากพื้นที่
เพื่อการวิจัยและปฏิบัติพันธกิจขององค์กรแบบบูรณาการอย่างมีส่วน
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี  ผลการบริหารจัดการแบบบูรณาการช่วย
ให้เกิดการพัฒนาต าบลสุขภาวะในช่วงแรก 30 ต าบล  และขยายผลเต็ม
พื้นที่ทั้งจังหวัด เชื่อมโยงการท างานจากเป้าหมายระดับต าบลสู่วิสัยทัศน์
การพัฒนาของจังหวัด  โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่เป็นระบบเชื่อม
งานประกันคุณภาพขององค์กร มีการต่อยอดขยายผลและพัฒนา
ต่อเนื่อง  



จุดเด่นส าคัญของการท างานวิจัยในช่วงนี้ คือ 

เน้นการผนึกก าลังกันจากทุกภาคส่วนมีมหาวิทยาลัย
กับอปท.และภาคีเป็น แกนเชื่อมที่ เป็นกลไกเชิงระบบพัฒนา
ต่อเนื่อง  มีการจัดท าคู่มือ เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัย 
เพ่ือท้องถิ่นทั้งของหน่วยจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย (RMU: 
Research Management Unit) และหน่วยจัดการความรู้และวิจัย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (TRMU: Tambon 
Research Management Unit)

 
 มีการถอดบทเรียนความส าเร็จพัฒนานวัตกรรม 

การขับเคลื่อนงานเป็นฐานการพัฒนาแบบบูรณาการที่เรียกว่า RICN 
Model  
          

 คือ 1) ความมุ่งมั่น
ท างานด้วยใจของทีมที่เกาะติดงานและพัฒนาต่อเนื่อง(มีแกนน าที่
เข้มแข็งจากทุกคณะ) 2) การสนับสนุนและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ทุกระดับ และ 3)  การสนับสนุนเชิ งกลยุทธ์และความเป็น
กัลยาณมิตรของแหล่งทุน  
 เบื้องหลังภาพเส้นทางการท างานของมหาวิทยาลัยคู่ชุมชน
ท้องถิ่น มีเรื่องราวมากมายที่มหาวิทยาลัยได้เกาะเกี่ยวสิ่งดีๆ จากเพื่อน
ร่วมทางที่มีจิตวิญญาณท างานเพื่อชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทาง



ที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและแหล่งสนับสนุนทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย จนเติบโต
เป็นต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลได้ชมระดับหนึ่งในวันนี้ นับเป็นต้นทุนที่จะ
ก้าวต่อไปด้วยกัน อย่างไม่หยุดยั้ง 
 ประสบการณ์ในส่วนนี้ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม
ด้านวิธีวิทยาการวิจัยในวิถีชีวิต เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และการ
ท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างมาก คุณค่าที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะบุคคล แต่
เกิดขึ้นกับองค์กรทั้งในส่วนมหาวิทยาลัย องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง 
และจะมีคุณค่ายิ่งขึ้นหากได้รับการต่อยอดขยายผลได้อย่างเต็มพ้ืนที ่

 
 



 
 
 
 
 

 
ปี 2558 – 2561 สสส. ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน

งานเชิงพ้ืนที่ (Area Based) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่นภายใต้แนวคิด  “มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือของชุมชน
ท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาส
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาวิชาการเพ่ือชุมชนท้องถิ่น 
โดยชุดโครงการนี้ ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในช่วงบุกเบิกมี
มหาวิทยาลัย 10 แห่ง
ได้รับทุนอุดหนุน การ
อ อ ก แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานผ่านกลไก
เ ชิ ง ร ะ บ บ ข อ ง ส อ ง



หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ที่เป็นกลไกหลักของ
มหาวิทยาลัย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กลไกหลัก
ใน พ้ืนที่  โ ดยใช้ งานวิ จั ย เป็นฐานภายใต้ พันธกิจ  นโยบาย 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง  จาก 4 
ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคู่ความร่วมมือ 414 
แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศน าร่องด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่
จะสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย กับมหาวิทยาลัยและภาคีจาก
ทุกภูมิภาค ให้เกิดกลไกเชิงระบบที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อเนื่อง 

การพัฒนากระบวนการคิด วิธีท างานของมหาวิทยาลัยกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือผ่านระบบและกลไกการ
บริหารจัดการวิจัยเพ่ือชุมชนท้องถิ่นที่มีกลยุทธ์การด าเนินงาน               

3 กระบวนหลัก คือ 
กระบวนการต้นทาง
เป็นการสร้างระบบ
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
สนับสนุ น ง าน เชิ ง
พ้ืนที่ที่สามารถสร้าง
การเรียนรู้และน าใช้
ข้ อ มู ล ร่ ว ม กั น



ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน เรียกว่าเป็น กระบวนการท า
แผนที่ทิศทางการวิจัย (Research Mapping) ระหว่างทาง เป็น
กระบวนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Research Project) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
โจทย์ในพ้ืนด้วยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) รวมทั้งกระบวนการติดตามประเมินแบบเสริม
พลั งการขับเคลื่อนงานซึ่ งจะด า เนินงานแบบมีส่ วนร่ วมกับ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป็น
หลัก มีการแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ ร่ ว มกันระหว่ า ง
นักศึกษา อาจารย์ ชุมชน 
และองค์กรภาคีสนับสนุน
ต่างๆ ร่วมกันคิด วางแผน 
ปฏิบัติ แก้ไข/ปรับปรุงจน
ได้ น วั ต ก ร รม และอ ง ค์
ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
พ้ืนที่ ช่วงปลายทางเป็น
การสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือต่อยอดและผลักดันสู่การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย (Public Policy) โดยเชิญผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อน



นโยบายสาธารณะร่วมกับเครือข่าย อปท. อ่ืน ๆ บนฐานนวัตกรรม
องค์ความรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่พร้อมใช้ในประเด็นนโยบายที่เป็น
ประเด็นร่วมของเครือข่ายที่มีการทดลองปฏิบัติแล้วในระดับพ้ืนที่  
อปท. ผลักดันสู่ระดับเครือข่ายระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับประเทศ 

 ผลการด าเนินงานช่วยให้เกิดการสร้างคน สร้างงาน 
สร้างเครือข่าย การท างานเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนงานของกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
มหาวิทยาลัยกับ อปท.และภาคี สองหน่วยงานที่น าไปสู่กลไกชุมชน
จัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะที่เป็นกลไกเชิงระบบพัฒนาต่อเนื่อง 

 
 

 


