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แนวคิดหลกั 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีภารกิจด้านการวิจัย ถูกส่งสอบภารกิจไปยังหน่วยงานใน
สังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันกับสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปที่ค านึงถึงองค์ความรู้ในการ
พัฒนาประเทศผ่านกระบวนการวิจัยอันเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการวิจัยในเชิงท้องถิ่น 
หรือที่เรียกกว่า CBR (Community-based Research) ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ชุมชนและ
ท้องถิ่นเป็นฐานหลัก ซึ่งชุมชนหรือท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ชุมชนที่มีความพร้อมรับมืออย่างสร้างสรรค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนักวิจัยที่มีคุณภาพทราบกระบวนการ ผ่านการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ท าให้ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนได้ปรับบทบาทและศักยภาพของสถาบันไปสู่ความ
พร้อมการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยจากการค้นหาองค์ความรู้พ้ืนฐานไปสู่การวิจัยเชิงการประยุกต์ทางชุมชน
มากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมาย และเพ่ือหาประเด็นปัญหาในชุมชนภายใต้การเข้ามาร่วมท างาน
เป็นทีม วิทยาลัยสงฆ์จึงต้องสร้างกระบวนการรองรับการปรับเปลี่ยนบริบทดังกล่าวด้วย สร้างคนเก่งการวิจัย 
สร้างระบบงานวิจัย สร้างการเรียนรู้วิจัยเชิงชุมชน และอันเป็นจุดก าเนิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
ชุมชนผ่านระบบพ่ีเลี้ยงด้วยกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่าสภากาแฟวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 

การสร้างและการถ่ายทอดความรู ้
  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนได้ถูกหยิบยกองค์กรแห่งความสุขให้เป็นวัฒนธรรมหลักของการท างานที่มีการจัด
กิจกรรมสภากาแฟในทุกเดือนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันแบบเพ่ือนร่วมงาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรในทุก ๆ เรื่องโดยได้มอบหมายให้แต่บุคลากรเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละประเด็นผ่านคัดเลือกผู้ที่
มีผลงานเด่นในด้านนั้นๆ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ บุญรัตน์ มีผลงานที่เด่นชัดและบทบาทในเรื่อง
การวิจัยในเชิงท้องถิ่น หรือที่ เรียกกว่า CBR (Community-based Research) ที่ผ่านการท างานร่วม
สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดล าพูนมาการันตีความเอตทัคคะ ท าให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเพ่ือน
ร่วมงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจนท าให้วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนได้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตวิญญาณนักวิจัยและ
ความเชี่ยวชาญเพ่ืองานวิจัยท้องถิ่นหรือชุมชนได้เป็นผลส าเร็จโดยได้รับทุนการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกมากขึ้นในแต่ละปี 
 



ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 
  เชิงปริมาณ 

  1) ร้อยละ 80 ของทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้รับงานการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาก
ขึ้นจากแผนโครงการชุดจ านวน 6 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น  
  2) จ านวนร้อยละ 80 ของทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมีการยื่นเสนอขอทุนการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบ CBR (Community-based Research) โดยระบุเป้าหมายเชิงพ้ืนที่ใน
จังหวัดล าพูนประจ าปี 2565-2566 เช่น แผนงานโครงการชุด Lamphun Street Arts : การพัฒนาศิลปะ
เชิงสร้างสรรค์บนถนนวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดล าพูน แผนโครงการชุด จิตอาสาชราพิบาล : 
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดล าพูน แผนโครงการชุด Happy 
Community : กระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนการเสริมสร้างพลังการพัฒนา
ชุมชนแห่งความสุขในจังหวัดล าพูน และแผนโครงการชุดนวัตกรรมการจัดการชุมชนกะเหรี่ยงด้านการพัฒนา
สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ต าบลนาทราย อ.ลี้ จังหวัดล าพูน และแผนโครงการ
ชุดการยกระดับคุณภาพสินค้าผ้าย้อมจากสีธรรมชาติด้วยทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต าบลตะเคียนปม 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน เป็นต้น 
  3) ร้อยละ 80 ของทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่มีการพัฒนาแผนโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน
การสนับสนุนงบประมาณจากการรับรองจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ผ่านระบบพ่ีเลี้ยงในสภาพกาแฟเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดในทุกสาขาประจ าปี 2565-2566 
  เชิงคุณภาพ 

  1) ทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจ และมีความมั่นใจเพ่ือขอทุนการสนับสนุน
งบประมาณโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบ CBR (Community-based Research) ผ่านระบบพ่ีเลี้ยง
ในสภากาแฟ 
  2) ทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมีวัฒนธรรมการท างานวิจัยเป็นทีมและมีความสามารถในการเรียนรู้การวิจัย
เพ่ือท้องถิ่นแบบ CBR (Community-based Research) ที่สามารถปรับบทบาทของตนเองไปสู่การเป็น
นักวิจัยชุมชนได้อย่างเต็มตัว 
  3) ความสามารถและศักยภาพของทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่ปรับเปลี่ยนบทบาทการให้ความรู้ไปสู่การ
สร้างความรู้สร้างระบบงานวิจัยชุมชนและการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนได้ 
  4) คุณภาพของทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนในเชิงภารกิจหลักของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูนที่มีระบบพี่เลี้ยงใน
สภาพกาแฟที่สอดแทรกกิจกรรมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบ CBR (Community-based Research) 
  5) คุณภาพของวัฒนธรรมองค์การแห่งสุขที่มีระบบทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมีบรรยากาศท างานฉันท์พ่ีน้อง
มากขึ้นสามารถลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยให้เกิดระบบการเสริมสร้างสุขภาพดีขึ้น
และบุคลากรมีส่วนร่วม ผูกพันองค์กร 
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แผนภายใตก้ารสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แห่งความสุข 

กิจกรรมสภากาแฟ 

องค์ความรู้และบทบาทโค้ช CBR KM 

(ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์) 
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สร้างทีมเก่ง 

สร้างระบบงานวิจัย  

สร้างการเรียนรู้วิจัยเชิงชุมชน  

สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 80 

ได้รับทุนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ของ

คณาจารย์มีการ

ยื่นเสนอขอทุน 

ร้อยละ 80 นักวิจยั

หน้าใหม่มี

ความสามารถพัฒนา

แผนโครงการวิจัย 

กระตือรือร้นมี

แรงจูงใจ และมี

ความมั่นใจ ปรับบทบาทการ
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ท้องถิ่น 

คุณภาพของทีม

วิจัยเพิ่มขึ้น 

ทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

- บรรยากาศท างานฉันท์พ่ีน้อง 

- ลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง 

- เสริมสร้างสุขภาพดีข้ึน 

- บุคลากรมีส่วนร่วม ผูกพันองค์กร 
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ก าหนดการประชุมแบบสภากาแฟ 

 
 
 
 
 



 
 
เป้าหมาย CBR KM ทีมวิจัยวิทยาลัยล าพูน 
  1) การสร้างทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้มีบรรยากาศท างานฉันท์พ่ีน้อง 
  2) การสร้างทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นท่ีสามารถลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง 

3) การสร้างทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ช่วยให้มีการเสริมสร้างสุขภาพดีขึ้น 
  4) การสร้างทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นท่ีท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมและผูกพันองค์กร 
 
กระบวนการ CBR KM ทมีวิจัยวทิยาลัยล าพูน (7Skm) 

 

 
   
  Stock up หมายถึง การสั่งสมความรู้การวิจัยเพ่ือท้องถิ่นของทีมวิจัย ที่เพ่ิมระดับการก าหนดความ
เชี่ยวชาญ เพ่ิมทักษะ และพัฒนาศักยภาพในการท างานการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามความรู้ใหม่ ๆ 
ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพ่ือความสามารถน าความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ปรับใช้กับการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่จะท าให้ทีมวิจัยมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
  Search หมายถึง การแสวงหาการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของทีมวิจัย ซึ่งทีมวิจัยมีการค้นคว้าหาความรู้ และ
สามารถสร้างความรู้ใหม่มาจากการคิด การศึกษา การฝึกฝน และการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส าคัญผ่าน
บทบาทโค้ชที่สามารถแนะน าวิธีการพัฒนาโจทย์วิจัยให้คมชัด การออกแบบโครงการวิจัย เก็บรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบปฏิบัติการ การรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติการ การถอดบทเรียน การสรุป
ผลการวิจัย และรายงานฉบับสมบูรณ์ท าให้ทีมวิจัยสามารถเรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างผู้มีความรู้การวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น 
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  System หมายถึง การสร้างระบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยมีจุดเริ่มต้นที่แนวคิดการพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุขที่มุ่งก่อคุณค่าของทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายได้แก่ การสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง การสร้างงานที่
มีคุณภาพ และการสร้างทีมแห่งการเรียนรู้เพ่ือความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาวผ่านชุดความรู้ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านประสบการณ์ของโค้ช และการพัฒนาชุดฝึกแบบง่ายๆ ด้วยตนเองที่
สร้างแรงจูงใจและความม่ันใจในการท างานด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของทีมวิจัยวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
  Send to หมายถึง ส่งมอบการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น โดยเริ่มจากการให้ความส าคัญของพระครูสิริสุตตานุ
ยุต,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ก าหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขที่มีกิจกรรม
สภากาแฟเป็นจุดเชื่อมความรู้ที่มี ผศ.ดร.สามารถ บุญรัตน์เป็นโค้ชหลักท าหน้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ระดับสารสนเทศประกอบด้วยคู่มือและช่องทางการเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ของทีมวิจัย 
 Succeed to  หมายถึง การสืบสานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จากการพัฒนาวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนมากอย่างต่อเนื่องท าให้ทีมวิจัยวิจัยเพ่ือท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจึงต้องสร้าง
บุคลากรใหม่ให้เข้ามาท าหน้าที่สืบต่อทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งได้โดยวิถีวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
ที่สามารถสืบสานต่อยอดความรู้เพื่อการวิจัยท้องถิ่นต่อไป 
   Study หมายถึง สิกขา เป็นการเรียนรู้การวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงขึ้น
ไปโดยเฉพาะความสามารถทีมวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ความสามารถในการสร้างความรู้ ความสามารถในการจัดเก็บความรู้ และความสามารถการถ่ายโอน
ความรู้และการใช้ประโยชน์ไปยังท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนได้อย่างมั่นใจ 
  Strengthener หมายถึง สร้างทีมให้มีความแข็งแกร่งต่อการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น อันเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
ที่วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าภายใต้แผนการสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขผ่านระบบ
ทีมงานที่มบีรรยากาศท างานฉันท์พ่ีน้อง ลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เสริมสร้างสุขภาพ
ดีขึ้น และบุคลากรมีส่วนร่วม ผูกพันองค์กร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความสัมพันธ์ของกระบวนการ CBR KM ทีมวิจัยวทิยาลัยล าพูน (7Skm) 
Strengthener 

team 
(7Skm) 

CBR KM 
สร้างคนเก่ง สร้างระบบงานวิจัย สร้างการเรียนรู ้

 
สร้างการ

เปลี่ยนแปลง 

Stock up 
(การสั่งสม) 

ทีมเก่งสั่ งสมความรู้
วิจัย CBR 

ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต
ความรู้ภายใต้แผน 

ลงมือท าด้วยตนเอง เปลี่ ยนคน ชุมชน 
และความรู้ 

Search 
(แสวงหา) 

ศั กยภาพการสร้ า ง
ความรู้ใหม่ได้ 

การคิด CBR อย่างเป็น
ขั้นตอน 

การศึ กษาและการ
ฝึกฝน  

การทดลองปฏิบตั ิ

System 
(สร้างระบบ) 

บทบาทโค้ช ยึ ด อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง
ความสุข 

ชุดปฏิบัติการฝึกวิจัย แรงจูงใจและความ
มั่นใจ 

Send to 
(ส่งมอบ) 

ผู้ บ ริ ห า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพ 

กิจกรรมสภากาแฟ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเข้ าถึ งความรู้
สารสนเทศ 

Succeed to 
(สืบสาน) 

เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล วา งแผนทรัพยากร
บุคคล 

วิถีวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความสุข 

ต่อยอดความรู้ เพื่อ
การวิจัยท้องถิ่น 

Study 
(สิกขา) 

พฤติกรรมการเรียนรู้
แบบทีมวิจัย 

ระบบทีมวิจัยแห่งการ
เรียนรู้ 

ค่ านิ ยมการ เ รี ยนรู้  
CBR 

ค ว า ม รั ก ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

 
  


