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  วตัถปุระสงค ์เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารกจิกรรมและผลงานของสถาบนัวจิยัและพฒันาและเปน็สือ่กลาง 

ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งสถาบนัวจิยักบัอาจารย ์นกัศกึษา บคุลากรและผูส้นใจ 

บรรณาธกิารแถลง 

        

     ลมหนาวปีนี้พดัมาพร้อมเรื่องราวมากมายทั้งภัยธรรมชาติที่เตอืนสต ิ

ให้เราไม่ประมาทและตระหนกัถึงส่วนรวมมากขึ้นส าหรับชาวราชภัฏสกลนคร 

ช่วงปลายเดือนพฤศจกิายนลมหนาวยังคงพดักล่ินไอแห่งความสุขมาเยอืนเช่นเคย    

     ขอแสดงความยนิดกีับบณัฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่เขา้ 

รับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2553 จดหมายข่าวฉบบันี้ ไดน้ าข่าวสาร 

กิจกรรมส าคัญ ของสถาบนัวิจัยและพัฒนาในระหวา่งเดือน กนัยายน—

พฤศจิกายน มาเล่าสูก่นัฟ―ง เชน่ การเข้ารว่มน าเสนอผลงานในนทิรรศการ 

มหกรรมจดัการ ความรู้ การคดัเลือกนกัวิจัยดเีด่น สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจัย    

   ชุมชน เปน็ต้น    

สถาบนัวจิยัและพฒันารว่มน าเสนอผลงานในนทิรรศการมหกรรมจดัการความรู ้

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 

       สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมน าเสนอผลงานในนิทรรศการมหกรรม 

จัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2553 

ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยเป็นผลงานเก่ียวกบั 

กระบวนการงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย 

และ งานวิจัยสถาบัน  การร่วมงานมหกรรมการ จัดการความรู้ครั้งนี้ 

สถาบันวิจัยฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการ 

ด าเนินงานซึ่งผลงานที่จัดแสดงมีรูปแบบที่น่าสนใจและได้รับความสนใจ 

อย่างมากจากผู้เข้าชมงาน 

 สถาบนัวจิยัและพฒันาประชมุคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกนกัวจิยัดเีดน่ ประจ าป ี2553 

                       สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

  คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2553 เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย    

  ราชภัฏสกลนคร ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

  ครั้งที่ 2 เรื่อง “การวิจัยท้องถิ่น เพื่อแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชวีิต   

  ของคนในท้องถิ่น” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระหว่างวันที่   

  14—17 มกราคม 2554 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ นักวิจัยดีเด่น    

  ได้แก่ ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน สถาบันวิจัยและพัฒนา   

  จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี ้

บรรณาธิการแถลง 
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การวจิยัชมุชน 
 

การวิจัยชุมชน เป็นเรื่องทีน่ักวิชาการควรหันมามองหรือให้ความสนใจว่า ชุมชนทีเ่ราอยูอ่าศัยเป็นอย่างไร 

เราจะช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างไร เราจะจัดการชุมชนอย่างไรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม แต่ยงัคงไว้ทั้งวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ไม่เน้นเทคโนโลยีมากเกินไป และเราจะเสริมแรงอะไรให้กับชุมชน สิ่งต่างๆเหล่านี้นับว่าน่าสนใจ 

อย่างยิ่ง 

ความหมาย “การวจิยั การพฒันา และการวจิยัชมุชน” 

การวจิยั คือ กระบวนการในการสร้างความรู้ การค้นหาความรู้ความจริงทีเ่ช่ือถือได้  

การพฒันา คือ กระบวนการในการใชค้วามรู้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

การวจิยัชมุชน คือ กระบวนการสร้างความรู้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อแกป้―ญหาหรือส่งเสริม

ศักยภาพของชุมชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ีขึ้น  

 การวิจัยชุมชนเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้ฐานคิดที่ว่าเมื่อมีป―ญหาเกิดขึ้นในชุมชน ค าตอบที่ใชใ้นการ

แก้ป―ญหาก็ควรมาจากคนในชุมชน เพราะในชุมชนมีทุนที่สามารถน ามาช่วยแกป้―ญหาได้ เชน่ ทุนทางทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ ภูมิป―ญญา การมีกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ทุนทางสังคม ประเพณี และทุนที่เป็นตัวเงิน 

 ลักษณะของการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นวิธีวิทยาการ กล่าวคือมีขั้นตอนและกระบวนการ  โดยเน้นกระบวน 

การที่สามารถสร้างความรู้ใหม่เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกง่ขึ้น มัน่ใจขึ้น และเกิดกลไกการ

จัดการป―ญหาในชุมชน โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน คนในชุมชนอาสามาเป็นนักวิจัย ทดลองท าวิจัย ร่วมสร้างความรู้ มีการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  และมีปฏิบัติการของการสร้างความรู้และการใชค้วามรู ้

กระบวนการในการวจิัยชมุชน 

 การวิจัยชุมชนสามารถแบ่งการด าเนินงานได้เป็น 2 ระยะใหญ่ ดังนี้ 

 ระยะกอ่นการวจิัย ประกอบด้วย 1) การคัดเลือกชุมชน  2) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน(ข้อมูลมือ2)   

3) การเข้าชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพและ 4) การประเมินเบื้องต้นทั้งบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ (Rapid Assess-

ment)  ระยะของการท าวจิยั ประกอบด้วย 1) การศึกษาบริบทชุมชนทั้งบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะ  2) การวิเคราะห์

ป―ญหา/ศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ได้ค าถามวิจัย 3) การหาคนที่มีอ านาจในชุมชนที่สมัครใจเป็นทีมวิจัย(Core Team )   

4) การวางแผนการด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 5) การส่งเสริมความรู้ 6) การปฏิบัติตามแผนในลักษณะการเรียนรู้

จากการปฏิบัติ (Action Learning in Action) 7) การติดตามและการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 8) การสรุป

บทเรียนจากการด าเนินงาน และ  9) การขยายผลสู่ชุมชนข้างเคียง 

 

อา้งอิง   

สุจินต์  สิมารักษ์ และภาสกร  นันทพานิช. (2553). เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสตูรนักวจิยัชมุชน. ระหว่างวันที่ 

4 พฤษภาคม 2553 – 7 สิงหาคม 2553  ณ  โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน.ี จัดโดย

เครือข่ายบริหารจัดการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา. 

 

 

สาระนา่รู้เกีย่ว
กบัวจิยั 



หน้า 3  จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ขา่วการพฒันาบคุลากรของสถาบนัวจิยัและพฒันา 

      ในช่วงเดือนกนัยายน—พฤศจิกายน 2553 บุคลากรในสถาบนัวิจัยและพัฒนาเขา้ร่วมประชุม สัมมนา และเข้ารับการอบรม ดังนี ้

 - ผศ.  สมจติต ์รตันอดุมโชค รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและพฒันา เขา้รว่มประชมุทางวชิาการ เรือ่ง “การประเมนิผล 

ความคุม้คา่ของการวจิยั”  ในวนัที ่ ๑๕  กนัยายน  2553  ณ  หอ้งประชมุศรเีมอืงใหม ่ อาคารเครอืขา่ยประสานงานวจิยั  

มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี จดัโดย  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 

 - นางสาวพจิกิา  ทมิสกุใส และ นางสาวดวงฤดี  อิ่มบุญส ุรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเพื่อ

พัฒนาศกัยภาพนักวจิัย ในวนัที่ 17-18 กนัยายน 2553 ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิมหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ี 

จดัโดย มหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ี

 - นางสาวดวงฤด ี อิม่บญุส ุรองผู้อ านวยการสถาบนัวจิัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมหน่วยงานทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณ

กิจกรรม/โครงการภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในวนัที่ 20 กันยายน  2553 ณ ห้องประชุมใหญ ่กรมการพฒันาชมุชน   

ชัน้ 5  อาคารบ ี ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกยีรต ิ 80 พรรษา กรงุเทพมหานคร จดัโดย กรมการพฒันาชมุชน   

 - นางชวพิร มัง่สวุรรณ รกัษาการหวัหนา้ส านกังานผูอ้ านวยการ ไดไ้ปชว่ยราชการ ที ่มหาวทิยาลัยราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ ตัง้แต่

วนัที ่15 กนัยายน 2553 

 - นางสาวพทัธนนัท ์ชมพนูชุ นกัวจิยั ลาศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก สาขาวดัและประเมนิผลการศกึษา  มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 - นางสาวดวงฤด ีอิ่มบุญส ุรองผู้อ านวยการสถาบนัวจิัยและพัฒนา และ นางสาววิภาพร กนัธิยา ผูป้ฏิบตัิงานบริหารเขา้

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจดังานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏ ครั้งที ่2 ในวนัที ่8 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง

ประชุมทีปวิชญ์ ชัน้ 4 อาคารทปีวชิญ ์มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม (สว่นทะเลแกว้) จดัโดย มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม 

 -  ผศ.ดร.วลันกิา ฉลากบาง ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ของการวิจัยสถาบนั 

ระหวา่งวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2553 ณ ศนูย์ประชุมสถาบันวิจัยจฬุาภรณก์รุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนา

อุดมศึกษา   

การประเมนิขอ้เสนอการวจิยัเพื่อขอรบัทนุสนบัสนนุการวจิยั 

ส าหรบับคุลากรมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผน่ดนิ   

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2555 

          คณะกรรมการฯตามค าสั่งมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ที่ 597/2553  ลงวันที ่14 ตุลาคม 2553 และค าสั่ง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ที่ 600/2553  ลงวันที ่15 ตุลาคม 2553 ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวจิัยของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ทีข่อรบัทนุสนบัสนนุการวจิยัส าหรบับคุลากร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร งบประมาณแผน่ดนิ ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 วนัพฤหสับดทีี ่21 ตลุาคม 2553 มผีูท้ีผ่า่นการประเมนิและได้รับการจัดส่งข้อเสนอการวิจัยไปยัง ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต(ิวช.) จ านวน 17 โครงการ เปน็เงนิ 4,611,000 บาท ประกอบดว้ยโครงการวจิยัเดีย่ว (แบบ ว – 1ด) จ านวน 

16 โครงการ  เป็นเงิน 3,398,000 บาท และแผนงานวิจัย (แบบ ว – 1ช) จ านวน 1 โครงการ เปน็เงิน 1,213,000 บาท 

จ าแนกข้อมูลตามหน่วยงานดังแผนภูม ิ 

 แผนภมูิ  แสดงจ านวนและงบประมาณ  ข้อเสนอการวิจัยของบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ที่เสนอขอรบัทุนวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  จ าแนกตามหน่วยงาน 



สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น าผลงานวิจัยของอาจารย์  

ไปร่วมน าเสนอในรูปแบบนิทรรศการ จ านวน 8 เรื่อง และน าเสนอใน รูปแบบ  

โปสเตอร์ 2 เรื่อง ในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2553” (Thailand Research 

Expo 2010) ระหว่างวันที่ 26—30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากผู้เข้าร่วมงาน 

พร้อมนี้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้มอบโล่เพือ่ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ในการน ากิจกรรมการวิจัยเข้าร่วมน าเสนอในงานดังกล่าว  

ปีที่  2 ฉบับที่  7  หน้า 4  

ข่าววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

           วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีก าหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที1่ มกราคม-มิถุนายน  

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านการวิจัย 

และผลการวิจัยของคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เชิญท่านผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที ่

http://rdi.snru.ac.th และขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

ในวารสาร ผลงานที่ลงตีพิมพ์ จะได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

(Peer Review) ในสาขานั้นๆ สนใจส่งบทความได้ที่ งานสารสนเทศฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.snru.ac.th 

   

จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัและพฒันา จดัท าโดย 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 680 หมู ่11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมอืง จังหวดัสกลนคร 47000 

โทรศัพท/์โทรสาร 042-744010  E-mail : rdi_snru@hotmail.com Website : http://rdi.snru.ac.th 

   

 ชื่อ : นายศักดิ์ดา  แสนสุพรรณ  

 ต าแหน่ง นักวิจัย(พนักงานราชการ) สังกัดส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 การศึกษา : ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศกึษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 โทรศัพท์ 081- 547 5908 

สถาบนัวจิยัและพฒันารว่มน าเสนอผลงานวจิยั ในงาน 

“การน าเสนอผลงานวจิยัแหง่ชาต ิประจ าป ี2553” 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา จดัอบรม “การเขยีนขอ้เสนอวจิยัอยา่งไรให้ไดท้นุ” 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอ 

วิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553  

ณ ห้องดุสิตา อาคารเอนกประสงค์ ภูพานเพลซ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

บุคลากรได้ทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับ 

ทุนวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจ านวนทั้งสิ้น 72 คน โดยได้รับ 

เกียรติจากนาย ภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

เป็นวิทยากร 

แนะน าบคุ
ลากรใหม

 ่


