บทคัดย่อ
โครงการ ‘การพัฒนาระบบวิจยั เพื่อสนับสนุ นการสร้างความรูแ้ ละนักวิจยั รุ่นใหม่ดา้ นการจัดการ
สังคมและนวัตกรรมสังคมสาหรับพืน้ ทีช่ ายแดน’ (ระยะที่ 2) มีขอ้ ค้นพบว่า การดาเนินโครงการวิจยั ฯ
ต่อเนื่องเป็ นปีท่ี 2 สามารถบรรลุเป้าหมายในปี ท่ี 2 กล่าวคือ มิตกิ ารพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจยั
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดตัง้ ‘ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่’ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อน ซึ่ง
สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป กล่าวคือ มหาวิทยาลัยฯ โดยรองอธิการบดีฝ่าย
วิจยั ได้ให้ความสาคัญกับ ‘ส่วนบริการงานวิจยั ’ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานกลางของมหาวิทยาลัยด้านกิจการ
งานวิจยั ให้แสดง ‘บทบาทเชิงรุก ’ มากขึ้น ส่วนบริการงานวิจยั ทาหน้ าที่เป็ น ‘ข้อต่อเชื่อม’ ระหว่าง
ศูนย์วจิ ยั ฯ/สานักวิชาต่างๆ กับระดับนโยบายและแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยด้านการวิจยั ซึ่ง ‘ส่วน
บริการงานวิจยั ’ ทาให้ศูนย์วจิ ยั ฯ/สานักวิชาต่างๆ และนักวิจยั รับทราบนโยบายการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ฯ ในทิศทางเดียวกันคือการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม ซึง่ สามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิตกิ ารดาเนินงานด้านการวิจยั เพื่อตอบโจทย์เชิงพืน้ ทีแ่ ละผลลัพธ์ในปีท่ี 2 พบว่ายังมีขอ้ จากัด
บางประการโดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนพื้นที่ เพราะมีเพียงโครงการวิจยั ที่ดาเนินการเสร็จสิ้น 4
โครงการ แต่กส็ ามารถแก้ไขให้เป็ นรูปธรรมมากขึน้ เมื่อโครงการวิจยั ทีเ่ หลือได้ดาเนินการเสร็จสิน้ และ
จะมีการร้อยโครงการวิจยั ใน 4 กรอบวิจยั คือ ชายแดนศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ภัย
พิบตั ิ และคนพืน้ ที่สูง เข้าเป็ นชุดโครงการว่าด้วยการพัฒนาเชียงรายอย่างยังยื
่ น ต่อไป แม้กระนัน้ ศูนย์
วิจยั ฯ กาลังดาเนินการจัดทาหนังสือรวบรวมบทความจากข้อค้นพบการวิจยั เพื่อสร้างคุณูปการกับแวด
วงวิชาการด้า นการวิจ ยั เชิง พื้น ที่โ ดยเฉพาะผลกระทบของการพัฒ นาของรัฐ ต่ อ ชุม ชนในพื้นที่แ ละ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปญั หาเหล่านัน้ ซึง่ คาดว่าโครงการจัดพิมพ์หนังสือจะแล้วเสร็จใน
เดือนธันวาคมนี้ โครงการวิจยั ต่างๆ ยังสนองตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยประยุกต์กบั
ด้านการเรียนการสอนสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้านการบริการวิชาการ และการจัดเวทีสมั มนา
สาธารณะ
ศูนย์วจิ ยั ฯ เริม่ มีความเป็ น ‘สถาบัน’ มากขึน้ เพราะได้รบั การยอมรับจากชุมชนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยฯ ทัง้ นี้ ศูนย์วจิ ยั ฯ ประสบความสาเร็จในการสร้างนักวิจยั รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในปลายปีท่ี 2 นักวิจยั จากสานักวิชาต่างๆ ได้ยน่ื ข้อเสนอโครงการวิจยั เป็ นจานวนมากขึน้ กว่าปีท่ี 1 และ
ข้อเสนอโครงการวิจยั เหล่านัน้ มาจากสาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
นามาซึง่ ความเป็นสหวิทยาการด้านการวิจยั เชิงพืน้ ที่ และศูนย์วจิ ยั ฯ ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุ น
การสร้างนักวิจยั และโครงการวิจยั เชิงพืน้ ที่ ในท้ายสุด ศูนย์วจิ ยั ฯ ยังมีคุณค่าของการเป็ น ‘องค์กรแห่ง
การเรียนรู’้ เพราะการสานสัมพันธ์กบั ภาคประชาสังคมในพืน้ ทีเ่ พื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ทัง้
ด้านวิชาการ การวิจยั และประสบการณ์ด้านงานพัฒนาเชิงพืน้ ที่ จนขยายออกเป็ นเครือขายการทางาน
ร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์วจิ ยั ฯ คณาจารย์จากต่างสานักวิชา จังหวัด องค์กรพัฒนาเอกเชน และ
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ปราชญ์ท้อ งถิ่น ซึ่งมีผ ลให้ก ารพัฒนาในพื้นที่ ผ่ านการวิจยั มีค วามยังยื
่ นในอนาคตเพราะการมีส่ ว น
ร่วมกับภาคีหลักในพืน้ ที่
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Abstract
The Project entitled ‘Social Entrepreneurship and Social Innovation’ (Phase II) was
achieved its objectives. In terms of the ‘University Research System Management’, The Center
was a mechanism to drive the improvement of the university research system, albeit gradual
change. The University, by the vice-president, gave importance to the ‘Research Service Unit’
and it served as a ‘connector’ between all the centers and schools within the University and the
University’s research policy level. This helped all the parties working in line with the university
policy towards the research and development for knowledge and innovation, which helped to
improve the community and the country effectively.
In aspect of the ‘Area-based Research for Driving Community’, The Center had yet its
limitation due to the fact that there were only 4 research projects finished. There were still other
research projects being now undertaken. However, when all those research projects—those
under the 4 clusters: Border Studies, Natural Resources and Management, Disaster
Management and Highlanders— have finished, they would be tied-up under the so-called
‘Moving Chiang Rai toward Sustainable Development’. Moreover, the Center was under the
book publication preparation, based on research findings. It implied the state-led development
projects and their unintended consequences on local communities, including practical solutions
or policy recommendation. The book would make contribution to academic circle.
The Center is becoming ‘institutionalized’ because it was accepted within the ‘scientific
community’ of the University and also successful in producing new researchers. This was
evident by the fact that there were an increasing number of research proposals from various
schools and from different fields of study including sciences, social sciences and liberal arts
and humanities. This would make a contribution to interdisciplinary research. The Center had
also carried out extra activities, aiming to create new researchers and area-based research
proposal projects. In the final analysis, the Center was attributed its value to the ‘Learning
Organization’, which brought about cooperation among different and diverse agencies in Chiang
Rai local communities, which included The Research Center, faculty members, provincial
administrative organization, NGOs and local scholars, by means of exchanging of ideas and
area-based working experiences. This value would contribute to sustainable development
objective in the long run, based on civil participation.
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