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สารจากอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

วิทยาลัยนครราชสีมา และภาคีเครือขายทางวิชาการ ได

กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา 

ครั้งที่ 9 ประจำป พ.ศ.2565 หัวขอ “งานวิจัยทางสุขภาพและ

การบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ดวยถือเปนภารกิจสำคัญในฐานะที่ เปน

สถาบันอุดมศึกษาในการผลิต และเผยแพรผลงานวิจัย ซึ่งจากการ

จัดประชุมวิชาการครั้งที่ผานมา ไดรับความสนใจอยางมากจาก

อาจารย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูที่สนใจ 

เขารวมงานเปนจำนวนมาก 

ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำป พ.ศ.2565 โดย

วิทยาลัยนครราชสีมาและสถาบันรวมจัด 13 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอรทเทิรน 

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สถาบันวิทยาการประกอบการแหงอโยธยา 

มหาวิทยาลัยแพทยจีนเฉิงตู และมหาวิทยาลัยซานดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วิทยาลัยนครราชสีมาในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศึกษา การไดจัดประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งน้ี ถือวาเปนการทำหนาที่ทางวิชาการที่เปนประโยชนอยางย่ิง เปนการเปด 

เวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานสรางสรรค ตลอดจนการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูและสรางความรวมมือทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย ใน

สถาบันการศึกษา รวมถึงหนวยงานตางๆ อันจะนำไปสูการประยุกตใชเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติ นับไดวาเปนการสรางคุณประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศชาติเปนอยางย่ิง  

ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพรระบาด

อยูในหลายพ้ืนที่อยางตอเน่ือง คณะผูจัดงานจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ จากเดิม

เปนการเขารวมการประชุมวิชาการ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา เปลี่ยนเปนการประชุมวิชาการและ

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  

ขอขอบคุณทุกทาน ทุกฝายที่มีสวนรวมและสนับสนุน ทั้งวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ผูนำเสนอ

ผลงานวิจัย ผูเขารวมงาน จนทำใหการจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งน้ี 

สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ ในนามวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาส

น้ี และหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนดวยดีในโอกาสตอไป  

 

 

รองศาสตราจารย ดร.วิภาส ทองสุทธ์ิ 

อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

โครงการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย 
 

หลักการและเหตุผล  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งถือเปนภารกิจสำคัญ

ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือชวยใหนักวิชาการและบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสเผยแพรองคความรูที่ไดจากการ

ดำเนินการวิจัยของตนเอง เปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิ 

นักวิจัยและนักวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้งนักศึกษาและผูที่สนใจ นอกจากน้ี ยังนับเปนโอกาสที่จะสราง

เครือขายความเขมแข็งทางวิชาการ การเผยแพรผลงานวิจัยใหแกองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

ไดนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในองคกรไดอยางกวางขวาง ซึ่งถือเปนกลไกที่สนับสนุนใหมีการใชองค

ความรูที่ไดจากงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการผลิตและการเผยแพรผลงานวิจัยและ

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 มุงเนนการรวบรวมผลงานวิจัยอันทรงคุณคาเพ่ือใหเกิดการเผยแพรสูการนำไปใชประโยชน

อันเปนที่ประจักษตอสังคมและชุมชนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทยการแกไขปญหาในสังคมและเปนพ้ืนฐานใน

การพัฒนานวัตกรรมอยางสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ซึ่งภายหลังจากการ

นำเสนอผลงานวิจัย จักมีการตีพิมพบทความวิจัยที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะในรูปแบบบทความ

วิจัยฉบับสมบูรณ (Proceedings) ตอไป 

 

วัตถุประสงค  

 1 เพ่ือเปนเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารยและผูที่สนใจ ของวิทยาลัยและหนวยงานที่เปนสถาบันรวมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 2. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานภายนอก 
 

 

 

 



 
 

  

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 

 

การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารสบืเนื่องการประชุมวิชาการ 

พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/ผูชวยศาสตราจารย/รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย ที่เปนที่ยอมรับในกลุมสาขาน้ันๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน 

พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม  

ภายหลังจากการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ จักมีการรวบรวมบทความวิจัยที่ไดปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะเปนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full paper) เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารสืบเน่ือง
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กำหนดการ 
การประชุมวชิาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสมีา ครัง้ท่ี 9 ประจำป พ.ศ.2565  

“งานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพืน้ท่ี” 

วันเสารท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ผานระบบออนไลน Google Meet และ Google Classroom 

 
 

  เวลา           

 08.30–09.00 น.   ลงทะเบียนชวงเชา 

         Scan QR Code ลงช่ือเขารวมงาน 

 

 09.00–09.30 น.   พิธเีปดการประชุมวิชาการระดับชาติ   

         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.            พักรบัประทานอาหารกลางวัน 

 

 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 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 
 

ภาคบรรยาย : การศึกษาและวัฒนธรรม   OED1   (หองประชุมปกธงชัย ช้ัน 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 ช้ัน 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 ช้ัน 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 ช้ัน 7) 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.อำพล นววงศเสถียร, ผศ.ดร.สำราญ บุญเจรญิ และ อ.ดร.ปรียาณัฐ เอ๊ียบศิริเมธี 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0MDQ3Njg4?cjc=7wivu3p 

ภาคบรรยาย : บริหารธุรกิจ โลจิสติกส และการทองเที่ยว   OBA2   (หองประชุมโกสุมพิสัย ช้ัน 7) 

ผูทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร.วัลลี พุทโสม, อ.ดร.สวุรรณ เดชนอย และ อ.ดร.วิศาล ภุชฌงค 

ลิงกคลาส  https://classroom.google.com/c/NTEzOTI0NjM5OTg2?cjc=cut243p 

ภาคบรรยาย : กฎหมาย การเมือง และการปกครอง   OLA   (หองประชุมคณะรปศ. ช้ัน 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.ถนอมศักด์ิ โสภณ, อ.ดร.ณัฐพล พันนุรัตน และ ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร 

ผูทรงคุณวุฒิ (วิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ) :  

      อ.ดร.คงศกัด์ิ 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 ช้ัน 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 

ต้ังแตเวลา 09.30–16.30 น. 
 

PED : การศกึษาและวัฒนธรรม 

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 : บรหิารธุรกิจ 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 แสสนธ์ิ 

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 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนวิสัยทัศนประเทศไทย เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอัน

ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ และ

ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทาง

สังคมทามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ

ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน

ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีการพัฒนาประเทศ 

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง 

และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 1) ความอยู ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 2) ขีด

ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 3) การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของประเทศ 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ 

คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  

การยกระดับการพัฒนาประเทศไทยใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จำเปนตอง     

กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทำใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและ

อธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ

ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสู

การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของ

ประชาชนในภาพรวมและกระจาย ผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการ



 
 

  

พัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน สวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ 

“รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเน่ือง สามารถเขาถึง บริการ พ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ

กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง การพัฒนาประเทศในชวง

ระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เพ่ือพัฒนาประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการ

บริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ

เรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแต ระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถ รับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และ

ทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา

สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก   

ธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถ

ขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด  

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ ไดแก (1) การมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชี วิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอด

รับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (2) การปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

(3) การเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการพัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอ

ความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและ

ปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย สามารถสรางฐานรายได

และการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได 

และการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราว

เดียวกัน  

3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพ่ือพัฒนาคนในทุก

มิติและในทุกชวงวัย ใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มี

พัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุก ชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 



 
 

  

มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของ ชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มี

ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษา 

ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสู 

เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือดึงเอาพลังของภาค

สวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว

ของประชาชนในการรวมคิดรวมทำ เพ่ือสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก

บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ

การเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดลอมใหเปน

ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด 

โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง  

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเพ่ือให

เกิดความยั่งยืนในทุกมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความ

รวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนที่เปนตัวต้ังในการกำหนดกล

ยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวม ในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปไดโดยเปน การดำเนินงานบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

และคุณภาพชีวิต  

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทำ

หนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก     

ธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และ

พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการนำนวัตกรรม 

เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงาน

เทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขา

มามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุก

ภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตย สุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสำนึกในการ

ปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากน้ันกฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง

เทาที่จำเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำ และ

เอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ



 
 

  

การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

การที่ประเทศตางๆ เรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเพราะตองการยกระดับมาตรฐาน

การครองชีพ (Standard of Living) และความเปนอยูของประชาชน (Well-being) ใหดีขึ้น ขณะที่การ

พัฒนาเศรษฐกิจตางก็มีจุดหมาย เพ่ือตองการเพ่ิมระดับรายไดประชาชาติในอัตราที่สูงกวาการเพ่ิมขึ้น

ของประชากรในประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากการพัฒนาประเทศจะเปนไปไดมากนอยเพียงใดตางก็ขึ้นอยูกับ

ปจจัยดานโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ ประเทศที่พัฒนาแลวตองการรักษามาตรฐานการ

ครองชีพที่ดีและความมั่งคั่งของประเทศไว ดวยการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและ

เพ่ิมความมั่งคั่งของประเทศใหเทียบเทาประเทศที่พัฒนาแลว ประเด็นปญหาความตองการของ 

ประชาชน สามารถแบงเปน 6 ดานหลักๆ ไดแก 1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2) ดานการสงเสริมอาชีพ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) ดานการเกษตร 4) ดานความมั่นคง 5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และ 6) ดานการสาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ประเทศที่ พัฒนาแลวจะมีการกำหนดยุทธศาสตรการวิจัยทั้งดานบุคลากร งบประมาณ 

กฎหมายและปจจัยเอ้ือตอระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับ

ประเทศไทยมีการยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศ ดังน้ี  

1) ดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร

การวิจัยและนวัตกรรม สอดคลองและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติมีทิศทางการวิจัย

ที่ชัดเจน เห็นผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถใชประโยชนและ commercialize ไดจริง โดยคำนึงถึง

ความตองการของผูใช จัดลำดับความสำคัญ โดยมีวาระเรื่องใหญๆ ที่มุงเนนรายประเด็นที่ชัดเจน และมี

กลไกการขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ใหความสำคัญกับมิติทั้งดานสังคมและอุตสาหกรรม โดยการวิจัย

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได 

2) ดานบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม มีนักวิจัยและนวัตกรรมที่เพียงพอ และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับประเด็นมุงเนนตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม มีฐานขอมูลกลางดานกำลังคน 

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีการสรางและสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการ

วิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของภาคสังคมและอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต 



 
 

  

3) ดานระบบงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม มีการปรับระบบใหเกิดบูรณาการการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณการวิจัยเปนรูปแบบ Strategic Allocation 

ตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม และแบบเปนกอน (Block Grant) ใหเกิดความตอเน่ือง โดย

สามารถติดตามและประเมินผลไดมีการทบทวนบทบาทของกองทุนที่ทำหนาที่สนับสนุนวิจัยให

สอดคลองกับยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

4) ดานกฎหมาย ปจจัยเอ้ือการวิจัยและนวัตกรรม โดยปรับปรุงและจัดทำกฎหมายรองรับการ

ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงสรางหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมใหเปนเอกภาพ มี

บทบาท ภารกิจที่ชัดเจน ไมซ้ำซอน และไมมีปญหาทับซอนเชิงผลประโยชนโดยมีบทบาทหลักของแตละ

หนวยงานเพียงบทบาทเดียว มีตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและชัดเจน ปลดล็อคขอจำกัดและอุปสรรคของระบบ

หรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน โดยเฉพาะระบบมาตรฐาน การ

ตรวจวิเคราะห และการจัดการทรัพยสินทางปญญา และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในระบบวิจัยและ

นวัตกรรมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 

 

การวิจัยเพื่อพฒันาชุมชนทองถ่ิน 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นจัดมีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากการทำวิจัยประเภทอ่ืนๆ 

เริ่มต้ังแตการต้ังหัวเรื่องและปญหาการวิจัย (research problem) การออกแบบวิจัย (research 

design) ไปจนถึงการกำหนดวิธีการวิจัย (research methods) โดยตลอดทั้งกระบวนการทำวิจัยอาจ

จำเปนตองใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนทองถิ่นมากกวาบทบาทการดำเนินการโดย

นักวิจัยฝายเดียว นอกจากน้ีการทำความเขาใจปญหาขอเท็จจริงของชุมชนทองถิ่นอยางลึกซึ้ง อยูใน

พ้ืนที่ในระยะเวลาที่นาน และเขมขนเพียงพอเพ่ือใหไดความเขาใจและขอคนพบ (research findings) ที่

สามารถนำไปใชประโยชนทั้งในแงการสรางองคความรูใหม การหักลางความรูเดิม หรือการนำไปตอยอด

วางแนวทางแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นไดจริง นักวิจัยควรพิจารณาใหความสำคัญกับมิติตางๆ 

ตอไปน้ี 

1) ปญหาของทองถิ่นเปนตัวต้ังและมองปญหาอยางเปนองครวม 

2) เขาใจบริบทและมิติความเปนชุมชนทองถิ่น 

3) ไดขอสรุปจากพ้ืนที่วิจัยที่นำไปใชไดจริง 

4) สรางความนาเช่ือถือจากตัวผูวิจัยมากกวาความเช่ือถือไดจากเครื่องมือวัด 

5) ผสมผสานเช่ือมโยงแนวคิดและขอมูลในลักษณะสหวิทยาการ 

6) การตอยอดความรูจากงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยการนำความรูและขอคนพบไป

ปฏิบัติจริง เชน เสนอขอคนพบเพ่ือแสดงใหเห็นวา คน กลุม องคกรในพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่น การวิเคราะห



 
 

  

ใหเห็นประสบการณ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ จนเกิดเปนขอสรุปความรูและวิธีคิดใหมๆ ของชุมชนทองถิ่น

น้ันๆ การยกระดับคุณภาพทั้งในดานชีวิต อาชีพ ระบบคุณคา วัฒนธรรม ภูมิปญญา และทุนเดิมที่มีอยู

ในชุมชนทองถิ่นจนเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม แนวความคิดในการรวมคิด รวม   

ทำ การรับผลประโยชนรวมกันของผูเก่ียวของทุกฝายเปนกุญแจความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

ทองถิ่นที่เปลี่ยนจากระบบการใหบริการวิชาการแกชุมชน มาเปนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

เปนการสรางคน สรางงาน สรางเครือขายสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนหุนสวนกับสังคมอยางแทจริง 

ความรวมมือดังกลาวทำใหเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศนงานวิจัยเปนแบบอยางสำคัญในการพัฒนา

ทองถิ่น เชน เปลี่ยนจากการทำวิจัยตามความตองการของตนเองเปนการทำวิจัยตามความตองการของ

ทองถิ่นและประเทศ เปลี่ยนจากการวิจัยเพ่ือการเผยแพรตีพิมพเปนการวิจัยเพ่ือตอบสนองการพัฒนา

ตามนโยบายประเทศ และสรางความเช่ือมโยงของงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตรเขาดวยกัน ทั้งยังคาดหวังวาผลงานที่เกิดขึ้นจะเปนตนแบบตอไป สงผลใหปรับเปลี่ยน

บทบาทมาเปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม (University Social Engagement) ไดแก บทบาทในการวิจัย

ในพ้ืนที่ (Area-Based Collaborative Research, ABC) บทบาทในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทุน

มนุษยและทักษะในการทำงาน บทบาทในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และบทบาทใน

การสรางความพรอมของพ้ืนที่และภูมิภาค เพ่ือการดำรงอยูในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม การจัดการ

งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ทำใหสามารถบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือ

การพัฒนาพ้ืนที่ไดอยางชัดเจนขึ้น เกิดการพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรูของผูจัดการงานวิจัย 

เกิดชุดโครงการวิจัยพ้ืนที่แบบบูรณาการศาสตรเพ่ือพัฒนาทองถิ่นขึ้นโดยภาคีในพ้ืนที่มีสวนรวมอยาง

แทจริง มีระบบฐานขอมูลทองถิ่นเพ่ือการวิจัยในพ้ืนที่ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น แนวคิดของ 

"การมีสวนรวมของประชาชน" ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่น สามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน 

นำเสนอโครงการวิจัยตอสาธารณชน ผูวิจัยเขารวมในงานเทศกาล การทำงานกับพิพิธภัณฑ / หอศิลป / 

ศูนยวิทยาศาสตรและสถานที่ทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ การใหโอกาสประชาชนไดคำถามเกี่ยวกับการวิจัย 

ความเกี่ยวของกับสาธารณะในฐานะนักวิจัย นักวิจัยและประชาชนทำงานรวมกันเพ่ือแจงนโยบาย การมี

สวนรวมกับคนหนุมสาวในชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
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