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สารจากอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือขายทางวิชาการ ได
กำหนดจัดการประชุม วิชาการระดับ ชาติ วิท ยาลัยนครราชสีม า
ครั้งที่ 9 ประจำป พ.ศ.2565 หัวขอ “งานวิจัยทางสุขภาพและ
การบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ด ว ยถื อ เป น ภารกิ จ สำคั ญ ในฐานะที่ เป น
สถาบันอุดมศึกษาในการผลิต และเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งจากการ
จัดประชุม วิชาการครั้งที่ ผานมา ได รับ ความสนใจอยางมากจาก
อาจารย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา และผูที่สนใจ
เขารวมงานเปนจำนวนมาก
ในนามคณะกรรมการจั ด การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ครั้งที่ 9 ประจำป พ.ศ.2565 โดย
วิทยาลัยนครราชสีมาและสถาบันรวมจัด 13 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอรทเทิรน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก
มหาวิ ท ยาลั ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
มหาวิ ท ยาลั ย วงษ ช วลิ ต กุ ล วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเชี ย สถาบั น วิ ท ยาการประกอบการแห ง อโยธยา
มหาวิทยาลัยแพทยจีนเฉิงตู และมหาวิทยาลัยซานดา สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิท ยาลัยนครราชสีม าในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา การไดจัดประชุม วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ ถือวาเปนการทำหนาที่ทางวิชาการที่เปนประโยชนอยางยิ่ง เปนการเปด
เวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานสรางสรรค ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู แ ละสร า งความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของนั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษา คณาจารย ใ น
สถาบันการศึกษา รวมถึงหนวยงานตางๆ อันจะนำไปสูการประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ นับไดวาเปนการสรางคุณประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพรระบาด
อยูในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง คณะผูจัดงานจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ จากเดิม
เป น การเข ารวมการประชุ ม วิชาการ ณ วิท ยาลั ยนครราชสีม า เปลี่ ยนเป น การประชุ ม วิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Online มีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ผาน Google Meet
และแบบโปสเตอร ผาน Google Classroom ใน 6 กลุมสาขา ไดแก ดานการศึกษาและวัฒนธรรม ดาน
บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง ดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และดานวิทยาศาสตร
กายภาพและชีวภาพ
ขอขอบคุณ ทุกทาน ทุกฝายที่มีสวนรวมและสนับสนุน ทั้งวิท ยากร ผูท รงคุณ วุฒิ ผูนำเสนอ
ผลงานวิจัย ผูเขารวมงาน จนทำใหการจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้
สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ ในนามวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาส
นี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนดวยดีในโอกาสตอไป

รองศาสตราจารย ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี

โครงการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย
หลักการและเหตุผล
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งถือเปนภารกิจสำคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อชวยใหนักวิชาการและบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสเผยแพรองคความรูที่ไดจากการ
ดำเนินการวิจัยของตนเอง เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ
นั กวิจัยและนั ก วิชาการอื่ น ๆ รวมทั้ งนั กศึ กษาและผู ที่ ส นใจ นอกจากนี้ ยังนั บ เป น โอกาสที่ จะสราง
เครือขายความเขมแข็งทางวิชาการ การเผยแพรผลงานวิจัยใหแกองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
ไดนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในองคกรไดอยางกวางขวาง ซึ่งถือเปนกลไกที่สนับสนุนใหมีการใชองค
ความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
วิทยาลั ยนครราชสี มา มี นโยบายส งเสริมสนั บสนุ นการผลิตและการเผยแพรผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 9 ประจำป พ.ศ.2565
โดยกำหนด จัดขึ้นในวันเสารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดอยางหนักของ
ไวรัสโควิด-19 กวา 2 ปที่ผานมา สงผลใหการจัดการการดำเนินงานตองเปลี่ยนแปลงไป เปนลักษณะ
ออนไลน โดยนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดวย Google Meet และภาคโปสเตอรดวย Google
Classroom มุงเนนการรวบรวมผลงานวิจัยอันทรงคุณคาเพื่อใหเกิดการเผยแพรสูการนำไปใชประโยชน
อันเปนที่ประจักษตอสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อตอบโจทยการแกไขปญหาในสังคมและเปนพื้นฐานใน
การพัฒ นานวัตกรรมอยางสรางสรรค เพื่อการพัฒ นาประเทศใหเจริญ กาวหนา ซึ่งภายหลังจากการ
นำเสนอผลงานวิจัย จักมีการตีพิมพบทความวิจัยที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะในรูปแบบบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ (Proceedings) ตอไป
วัตถุประสงค
1 เพื่ อเป นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา
อาจารยและผูที่สนใจ ของวิทยาลัยและหนวยงานที่เปนสถาบันรวมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก

การดำเนินงาน
1. รูปแบบการดำเนินงาน
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) ออนไลนสด ดวย Google
Meet และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) คลิปวีดีโอและภาพประกอบ
ออนไลน ดวย Google Classroom
ขอบขายการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ใน 6 กลุมสาขา
ไดแก
1) ดานการศึกษาและวัฒนธรรม
2) ดานบริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว
3) ดานกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
4) ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
6) ดานวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ
2. กลุมเปาหมายและผูรวมโครงการ จำนวน 250 คน ประกอบดวย
2.1 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานจากภาครัฐและ
เอกชน
2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ
2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารยที่ปรึกษา และผูสนใจทั่วไป
3. วันและสถานที่จัดประชุม
14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนำเสนอ
ผลงานผานระบบออนไลน
การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/ผูชวยศาสตราจารย/รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ที่เปนที่ยอมรับในกลุมสาขานั้นๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม
ภายหลังจากการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ จักมีการรวบรวมบทความวิจัยที่ไดปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะเปนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

กำหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ ที่ 9 ประจำป พ.ศ.2565
“งานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพืน้ ที่”
วันเสารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ผานระบบออนไลน Google Meet และ Google Classroom

เวลา
08.30–09.00 น.

ลงทะเบียนชวงเชา
Scan QR Code ลงชื่อเขารวมงาน

09.00–09.30 น.

พิธเี ปดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ผานระบบออนไลน ดวย Google Meet

09.30–12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย Session 1
ภาคบรรยาย ดวย Google Meet
ภาคโปสเตอร ดวย Google Classroom

12.00–13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–15.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย Session 2
ภาคบรรยาย ดวย Google Meet
ภาคโปสเตอร ดวย Google Classroom

15.00–16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย Session 3
ภาคบรรยาย ดวย Google Meet
ภาคโปสเตอร ดวย Google Classroom

หองประชุมนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย
ตั้งแตเวลา 09.30–16.30 น.
ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม OED1 (หองประชุมปกธงชัย ชั้น 8)
ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.กรองทิพย นาควิเชตร, ผศ.ดร.ชวลิต เกตุกระทุม และ อ.ดร.วิรัลพัชร วงศวัฒนเกษม
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NDUyMjc3NTE3NTEy?cjc=egyzsn7
ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม OED2 (หองประชุมพิมาย ชั้น 8)
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.นัฐยา บุญกองแสน, ผศ.ดร.ผดุง เพชรสุข และ อ.ดร.ธิดารัตน สมานพันธ
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3MzI3?cjc=45277g6
ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม OED3 (หองประชุมเทพสถิต ชั้น 8)
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.เสวียน เจนเขวา, ผศ.ดร.อรณิชชา ทศตา และ อ.ดร.ชุติมา พรหมผุย
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3MzUw?cjc=i5ukrpo
ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว OBA1 (หองหนาลิฟท ชั้น 7)
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.อำพล นววงศเสถียร, ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ และ อ.ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3Njg4?cjc=7wivu3p
ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว OBA2 (หองประชุมโกสุมพิสัย ชั้น 7)
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.วัลลี พุทโสม, อ.ดร.สุวรรณ เดชนอย และ อ.ดร.วิศาล ภุชฌงค
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTg2?cjc=cut243p
ภาคบรรยาย : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง OLA (หองประชุมคณะรปศ. ชัน้ 4)
ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต, ผศ.ดร.ญาณวัฒน พลอยเทศ และ ผศ.ดร.รชพล ศรีขาวรส
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTMz?cjc=fcbl7lj
ภาคบรรยาย : คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ OIT และ OSC
ผูทรงคุณวุฒิ (คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ) :
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ โสภณ, อ.ดร.ณัฐพล พันนุรัตน และ ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร
ผูทรงคุณวุฒิ (วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ) :
อ.ดร.คงศักดิ์ บุญยะประณัย, อ.ดร.อรอุมา จันทรเสถียร และ อ.ดร.ธนภัทร สืบราศรี
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3NzQ0?cjc=b57rhgy
ภาคบรรยาย : วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม OHS (หองหนาลิฟท ชั้น 8)
ผูทรงคุณวุฒิ : รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ, รศ.ดร.ทนพญ.ทัศนีย เสาวนะ และ อ.ดร.ภัทราวรรณ ภัทรนิตย
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3NzY1?cjc=3uz7hd3

หองประชุมนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร
ตั้งแตเวลา 09.30–16.30 น.
PED : การศึกษาและวัฒนธรรม
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.วิวัฒน ตูจำนงค, อ.ดร.อดิศร บาลโสง, อ.ดร.วดาภรณ พูลผลอำนวย และ
อ.ดร.ภัทรฤทัย ลุนสำโรง
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NDMw?cjc=fg3golh
PBA : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว
ผูทรงคุณวุฒิ : อ.ดร.นฤชล ธนจิตชัย
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NDUy?cjc=bo3ag5a
PLA : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.รุจินันท วาธีวัฒนารัตน และ อ.ดร.ดิเรก แสสนธิ์
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NTM1?cjc=tpg2xos
PIT : คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ
ผูทรงคุณวุฒิ : อ.ดร.ชาลินี มานะยิ่ง
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NjA4?cjc=bgkbgdl
PHS : วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.ธณกร ปญญาใสโสภณ และ ผศ.พ.อ.หญิง ทนพญ.สุดาลักษณ ธัญญาหาร
ลิงกคลาส https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NzY5NjY3?cjc=kthnjlk

การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
(Area-Based and Community Engagement)
วิสัยทัศนประเทศไทยกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
“ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพั ฒ นาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนวิสัยทัศนประเทศไทย เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอัน
ได แ ก การมี เอกราช อธิ ป ไตย การดำรงอยู อ ย า งมั่ น คง และยั่ งยื น ของสถาบั น หลั ก ของชาติ และ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ
ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ความมั่ น คงทางพลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ภ ายใต ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน
ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีการพัฒนาประเทศ
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง
และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ
พั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ป ระกอบด ว ย 1) ความอยู ดี มี สุ ข ของคนไทยและสั ง คมไทย 2) ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน การพั ฒ นาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 3) การพัฒ นาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การยกระดับการพัฒนาประเทศไทยใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒ นาแลว ดวยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จำเปนตอง
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทำใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสู
การใช เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการสร างมู ล ค าเพิ่ ม และพั ฒ นากลไกที่ ส ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จใหม ที่ จ ะสรางและเพิ่ ม ศั กยภาพในการแข งขั น ของประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ ฐานรายได ข อง
ประชาชนในภาพรวมและกระจาย ผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการ

พัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน สวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ
“รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการ พื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได อยางเท าเที ยมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้ งไวขางหลัง การพั ฒ นาประเทศในชวง
ระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เพื่อพัฒนาประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการ
บริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแต ระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถ รับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิ บ าลเพื่ อเอื้ ออำนวยประโยชน ต อการดำเนิ น การของยุท ธศาสตรชาติด านอื่น ๆ ให ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
2) ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด านการสรางความสามารถในการแข งขั น เพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ ไดแก (1) การมองกลับไปที่ รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒ นธรรม
ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง ความได เปรี ย บเชิ ง
เปรียบเทียบของประเทศในดานอื่นๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) การปูท างสูอนาคตผานการพัฒ นาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) การเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและ
ปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย สามารถสรางฐานรายได
และการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได
และการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราว
เดียวกัน
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกชวงวัย ใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุก ชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น

มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของ ชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มี
ทั ก ษะที่ จ ำเป น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร ภาษาอั งกฤษและภาษาที่ ส าม และอนุ รักษ ภ าษา
ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสู
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อดึงเอาพลังของภาค
สวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว
ของประชาชนในการรวมคิดรวมทำ เพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดลอมใหเปน
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด
โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเพื่อให
เกิดความยั่งยืนในทุกมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความ
รวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกล
ยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม ในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดโดยเปน การดำเนินงานบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิต
6) ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทำ
หน าที่ ในการกำกั บหรือในการให บ ริก ารในระบบเศรษฐกิจ ที่ มีการแขงขัน มีส มรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และ
พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงาน
เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุก
ภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตย สุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการ
ปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง
เทาที่จำเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำ และ
เอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ

การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ
การที่ประเทศตางๆ เรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเพราะตองการยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพ (Standard of Living) และความเปนอยูของประชาชน (Well-being) ใหดีขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเศรษฐกิจตางก็มีจุดหมาย เพื่อตองการเพิ่มระดับรายไดประชาชาติในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาประเทศจะเปนไปไดมากนอยเพียงใดตางก็ขึ้นอยูกับ
ปจจัยดานโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ประเทศที่พัฒนาแลวตองการรักษามาตรฐานการ
ครองชีพที่ดีและความมั่งคั่งของประเทศไว ดวยการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและ
เพิ่ ม ความมั่ งคั่ งของประเทศให เที ย บเท าประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ประเด็ น ป ญ หาความต อ งการของ
ประชาชน สามารถแบงเปน 6 ดานหลักๆ ไดแก 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ดานการสงเสริมอาชีพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) ดานการเกษตร 4) ดานความมั่นคง 5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ 6) ดานการสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว จะมี ก ารกำหนดยุ ท ธศาสตร ก ารวิ จั ย ทั้ ง ด า นบุ ค ลากร งบประมาณ
กฎหมายและปจจัยเอื้อตอระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับ
ประเทศไทยมีการยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1) ดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยและนวัตกรรม สอดคลองและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติมีทิศทางการวิจัย
ที่ชัดเจน เห็นผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถใชประโยชนและ commercialize ไดจริง โดยคำนึงถึง
ความตองการของผูใช จัดลำดับความสำคัญ โดยมีวาระเรื่องใหญๆ ที่มุงเนนรายประเด็นที่ชัดเจน และมี
กลไกการขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหความสำคัญกับมิติทั้งดานสังคมและอุตสาหกรรม โดยการวิจัย
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได
2) ด านบุ ค ลากรการวิจัยและนวัตกรรม มี นั กวิจัยและนวัต กรรมที่ เพี ยงพอ และมี คุณ ภาพ
สอดคลองกับประเด็นมุงเนนตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม มีฐานขอมูลกลางดานกำลังคน
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีการสรางและสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของภาคสังคมและอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต

3) ดานระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม มีการปรับระบบใหเกิดบูรณาการการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณการวิจัยเปนรูปแบบ Strategic Allocation
ตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม และแบบเปนกอน (Block Grant) ใหเกิดความตอเนื่อง โดย
สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลได มี ก ารทบทวนบทบาทของกองทุ น ที่ ท ำหน าที่ ส นั บ สนุ น วิ จั ย ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
4) ดานกฎหมาย ปจจัยเอื้อการวิจัยและนวัตกรรม โดยปรับปรุงและจัดทำกฎหมายรองรับการ
ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงสรางหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใหเปนเอกภาพ มี
บทบาท ภารกิจที่ชัดเจน ไมซ้ำซอน และไมมีปญหาทับซอนเชิงผลประโยชนโดยมีบทบาทหลักของแตละ
หนวยงานเพียงบทบาทเดียว มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน ปลดล็อคขอจำกัดและอุปสรรคของระบบ
หรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน โดยเฉพาะระบบมาตรฐาน การ
ตรวจวิเคราะห และการจัดการทรัพยสินทางปญ ญา และพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นจัดมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากการทำวิจัยประเภทอื่นๆ
เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารตั้ ง หั ว เรื่ อ งและป ญ หาการวิ จั ย (research problem) การออกแบบวิ จั ย (research
design) ไปจนถึงการกำหนดวิธีการวิจัย (research methods) โดยตลอดทั้งกระบวนการทำวิจัยอาจ
จำเปนตองใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นมากกวาบทบาทการดำเนินการโดย
นักวิจัยฝายเดียว นอกจากนี้การทำความเขาใจปญหาขอเท็จจริงของชุมชนทองถิ่นอยางลึกซึ้ง อยูใน
พื้นที่ในระยะเวลาที่นาน และเขมขนเพียงพอเพื่อใหไดความเขาใจและขอคนพบ (research findings) ที่
สามารถนำไปใชประโยชนทั้งในแงการสรางองคความรูใหม การหักลางความรูเดิม หรือการนำไปตอยอด
วางแนวทางแก ไขป ญ หาของชุ ม ชนท อ งถิ่น ได จริง นั ก วิจั ยควรพิ จารณาให ค วามสำคัญ กั บ มิ ติ ต างๆ
ตอไปนี้
1) ปญหาของทองถิ่นเปนตัวตั้งและมองปญหาอยางเปนองครวม
2) เขาใจบริบทและมิติความเปนชุมชนทองถิ่น
3) ไดขอสรุปจากพื้นที่วิจัยที่นำไปใชไดจริง
4) สรางความนาเชื่อถือจากตัวผูวิจัยมากกวาความเชื่อถือไดจากเครื่องมือวัด
5) ผสมผสานเชื่อมโยงแนวคิดและขอมูลในลักษณะสหวิทยาการ
6) การตอยอดความรูจากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยการนำความรูและขอคนพบไป
ปฏิบัติจริง เชน เสนอขอคนพบเพื่อแสดงใหเห็นวา คน กลุม องคกรในพื้นที่ชุมชนทองถิ่น การวิเคราะห

ใหเห็นประสบการณ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ จนเกิดเปนขอสรุปความรูและวิธีคิดใหมๆ ของชุมชนทองถิ่น
นั้นๆ การยกระดับคุณภาพทั้งในดานชีวิต อาชีพ ระบบคุณคา วัฒนธรรม ภูมิปญญา และทุนเดิมที่มีอยู
ในชุมชนทองถิ่นจนเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม แนวความคิดในการรวมคิด รวม
ทำ การรับผลประโยชนรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝายเปนกุญแจความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ทองถิ่นที่เปลี่ยนจากระบบการใหบริการวิชาการแกชุมชน มาเปนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
เปนการสรางคน สรางงาน สรางเครือขายสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนหุนสวนกับสังคมอยางแทจริง
ความรวมมือดังกลาวทำใหเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศนงานวิจัยเปนแบบอยางสำคัญ ในการพัฒ นา
ทองถิ่น เชน เปลี่ยนจากการทำวิจัยตามความตองการของตนเองเปนการทำวิจัยตามความตองการของ
ทองถิ่นและประเทศ เปลี่ยนจากการวิจัยเพื่อการเผยแพรตีพิมพเปนการวิจัยเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ตามนโยบายประเทศ และสรางความเชื่อมโยงของงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตรเขาดวยกัน ทั้งยังคาดหวังวาผลงานที่เกิดขึ้นจะเปนตนแบบตอไป สงผลใหปรับเปลี่ยน
บทบาทมาเปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม (University Social Engagement) ไดแก บทบาทในการวิจัย
ในพื้ นที่ (Area-Based Collaborative Research, ABC) บทบาทในการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาทุน
มนุษยและทักษะในการทำงาน บทบาทในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และบทบาทใน
การสรางความพรอมของพื้นที่และภูมิภาค เพื่อการดำรงอยูในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม การจัดการ
งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ทำใหสามารถบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ไดอยางชัดเจนขึ้น เกิดการพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรูของผูจัดการงานวิจัย
เกิดชุดโครงการวิจัยพื้นที่แบบบูรณาการศาสตรเพื่อพัฒนาทองถิ่นขึ้นโดยภาคีในพื้นที่มีสวนรวมอยาง
แทจริง มีระบบฐานขอมูลทองถิ่นเพื่อการวิจัยในพื้นที่ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น แนวคิดของ
"การมีสวนรวมของประชาชน" ในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น สามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน
นำเสนอโครงการวิจัยตอสาธารณชน ผูวิจัยเขารวมในงานเทศกาล การทำงานกับพิพิธภัณฑ / หอศิลป /
ศูนยวิทยาศาสตรและสถานที่ทางวัฒนธรรมอื่นๆ การใหโอกาสประชาชนไดคำถามเกี่ยวกับการวิจัย
ความเกี่ยวของกับสาธารณะในฐานะนักวิจัย นักวิจัยและประชาชนทำงานรวมกันเพื่อแจงนโยบาย การมี
สวนรวมกับคนหนุมสาวในชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
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