
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”	
เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	-	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๔		ณ	ห้องสร้อยสุวรรณา	อาคาร	๑๐																					

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” 

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	
การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย	 	 ระหว่างวันที่	 ๒๑	 -	 ๒๒	 กรกฎาคม		
๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุมมณีเทวา		โรงแรมภูพานเพลซ		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 	 เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้	 ทักษะด้านการวิจัยให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายปัญญา		
มหาชัย		อธิการบดี		เป็นประธานพร้อมชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การสนับสนุนการทำาวิจัยของบุคลากร	 	และ	ผศ.ดร.พนมพร	 	จินดาสมุทร์		
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 บรรยายเรื่อง	 การทำาวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่ง
ทางวิชาการ	 	 จากนั้น	 รศ.ดร.ดุษฎี	 	 โยเหลา	 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 	 เป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำาคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย	 การออกแบบการ
วิจัย	 	 และการฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	 โดยมีคณาจารย์	 ข้าราชการ	
พนักงาน	และเจ้าหน้าที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้		จำานวน	๔๕		คน		

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนความรู้เกี ่ยวกับการวิจัย” 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ( กรกฎาคม - กันยายน 2554 )

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 โทรศัพท์/โทรสาร 042744010 http://rdi.snru.ac.th

บรรณาธิการแถลง
ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชั้น	 ๓	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร	 มีความรู้ความเข้าใจ	
และสามารถเขียนบทความวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์	 เพื่อเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติได้	 ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก	 รศ.ดร.	 โยธิน	 แสวงดี	
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม		
มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นวิทยากร 

 จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฉบับนี้ นำาเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการวิจัยชุมชน
ซ่ึงเป็นการวิจัยท่ีใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ     
มีส่วนร่วม (PAR) และเหมาะที่จะนำามาใช้เพื่อแก้
ปัญหาในชุมชนโดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในทุกขั้นตอนของการวิจัยระหว่างนักวิจัยและ
คนในชุมชน นอกจากนี้ยังเสนอกิจกรรมสำาคัญ
ของสถาบันฯ ในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน 
2554 อันได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ” 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางาน
ประจำาสู่งานวิจัย” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย” และ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยชุมชน” รวม
ถึงการนำาเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
งานการนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  2554 
ที่ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็น เตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
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	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การวิจัยชุมชน”		แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	
จำานวน		๕๐		คน	ระหว่างวันที่		๑๓		-	๑๕		กันยายน		๒๕๕๔	ณ	ศูนย์คอมพิวเตอร์		ห้อง	๑๑๒๖		ชั้น		๒		เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาวิจัยชุมชน		และสามารถทำาวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการได้	 	 โดย	 	นายปัญญา		มหาชัย		
อธิการบดี	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม		
	 การอบรมเชิงปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.ดุษฎี	 โยเหลา	 ดร.ฐาศุกร์	 จันประเสริฐ	 และ	 ดร.นริสรา	 พึ่งโพธิ์สภ	
จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาและวิธีการวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	พร้อมแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติจริง	ณ	บ้านนางอย	ต.เต่างอย	อ.เต่างอย		จังหวัดสกลนคร		จากนั้นรับ
ฟังคำาแนะนำาจากวิทยากร	ผู้ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคิดเห็นต่อการจัดอบรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การพัฒนางานประจำา
สู่งานวิจัย” (Routine to Research : R to R)	 เมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๔	ณ	ห้อง
สร้อยสุวรรณา	 อาคาร	 ๑๐	 ชั้น	 ๓	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความเข้าใจ	 และสามารถจัดทำาโครงการการพัฒนางานประจำา
ที่รับผิดชอบสู่งานวิจัยได้	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ	์ผู้อำานวย
การสำานักบริหารการวิจัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นวิทยากร	 บุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้ารับการอบรมฯ	มีจำานวนทั้งสิ้น	๖๐	คน		

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย” 
(Routine to Research : R to R)

สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญวิทยากรมืออาชีพบรรยายในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยชุมชน” พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำาผลงานวิจัยของอาจารย์ไปร่วมนำาเสนอในงาน	 “การนำาเสนอผลงานวิจัย										
แห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๔”	 (Thailand	 Research	 Expo	 2011)	 ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ	 ผลงานที่นำาเสนอเป็นผลงานจากโครงการจัดตั้ง											
ศูนย์ต้นแบบหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	ซึ่งประกอบด้วย	๕	โครงการย่อย	คือ	
 ๑. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น 
      นักวิจัย : สัตวแพทย์หญิงอโณทัย แพทย์กิจและคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ๒. โครงการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  
      นักวิจัย : อาจารย์ไวรุจ อิ่มโพ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมแก่ชุมชน : อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน 
      นักวิจัย : อาจารย์สุธิรา จันทร์ปุ่ม และคณะ คณะวิทยาการจัดการ
  ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และนำา้หมักชีวภาพ 
      นักวิจัย : ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ๕. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอยู่ดีมีสุขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
      นักวิจัย : อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง และคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 นอกจากนี้ยังมีการนำาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์	๑	เรื่อง	ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “คนรุ่นใหม่กับ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นักวิจัย : ผศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์	และการนำาเสนอแบบบรรยาย	๒	เรื่อง	ดังนี้
 ๑. ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เรื่อง “การพัฒนาเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ” 
นักวิจัย : ผศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
 ๒. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเอง (Self-Directed Learning Process) สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” นักวิจัย : ดร.อมรา 
เขียวรักษา
	 พร้อมนี้สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ได้มอบโล่เพื่อขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 ในการนำากิจกรรมการวิจัย
เข้าร่วมนำาเสนอในงานดังกล่าว	 ระหว่างวันที่	 ๒๖	 -		 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่านมา	 ณ	 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์																			
ราชประสงค์	กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงาน
 “Thai land Research Expo 2011” 3
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สาระน่ารู้
เกี่ยวกับงานวิจัย

ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์

    ที่ปรึกษา  : ผศ.สมจิตต์     รัตนอุดมโชค 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 
                ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
      ผู้จัดทำา : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน 
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร 042744010 http://rdi.snru.ac.th

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 การวิจัยชุมชนเป็นการวิจัยประยุกต์ มีหลักการคล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research)  การวิจัยชุมชนเป็นการวิจัยท่ีดำาเนินการโดย (by) ชุมชน กับ (with) 
ชุมชน และสำาหรับ (for) ชุมชน ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างสมาชิกชุมชน นักวิจัย และ
หุ้นส่วนอ่ืนๆ (partnership) เป็นการวิจัยท่ีขับเคล่ือนโดยชุมชน (community-driven) 
และเน้นการปฏิบัติการ (action-oriented) โดยผลลัพธ์ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึนได้แก่	 การ
ปฏิบัติการทางสังคม	 การเสริมพลังอำานาจระดับท้องถ่ิน	 และการสร้างความสามารถของ
ชุมชน	 	 ชุมชนในความหมายของการวิจัยชุมชน	 หมายถึง	 ชุมชนที่สมาชิกมีความสนใจ

ในเร่ืองต่างๆ	 ร่วมกัน	 มีปฏิสัมพันธ์กัน	 และอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกัน	 นอกจากน้ันยังหมายถึง	 กลุ่มของประชาชนท่ีถึงแม้ไม่ได้
อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน	 แต่มีความสนใจส่ิงต่างๆ	 ร่วมกันหรือ
มีเอกลักษณ์เฉพาะ

 การวิจัยชุมชน	 มีหลักการที่สำาคัญ	 2	 ประการคือ	
ประการแรก	 การวิจัยชุมชนเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก
ชุมชนและนักวิจัย	 ระหว่างดำาเนินการวิจัย	 ชุมชนจะได้รับการ
เสริมพลังอำานาจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ซึ่งหมายถึง
นักวิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของสมาชิกชุมชน	 และสมาชิก
ชุมชนได้รับความรู้และได้ปฏิบัติการวิจัย	 และประการที่สอง	
สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการวิจัย	 บทบาทของ
สมาชิกชุมชนในการมีส่วนร่วมในการทำาวิจัย	มี	3	บทบาท	ได้แก่		
1)	บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา	2)	บทบาทในการตัดสินใจ	และ	
3)	บทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน	
	 การวิจัยชุมชนที่สมบูรณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ
รวม	4	องค์ประกอบที่เรียกว่า	 4	 P	คือ	 1)	 people	 (ประชาชน)	
หมายถึง	สมาชิกชุมชนที่เป็นกลุ่ม	2)	participation	 (การมีส่วน
ร่วม)	หมายถึง	สภาพการดำาเนินงานที่สมาชิกชุมชนและนักวิจัย
มีบทบาทในการดำาเนินงานที่เท่าเทียมกัน	 มีการเรียนรู้ร่วมกัน			
3)	partnerships	(หุ้นส่วน)	หมายถึง	พันธะกรณีระหว่างสมาชิก
กลุ่มในการดำาเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชน	
สถาบันวิชาการ	 องค์กรธุรกิจ	 องค์กรที่ไม่หวังผลกำาไร	 โดยมี
วัตถุประสงค์การทำางานร่วมกัน	และ	4)	practical	tools	(เครื่อง
มือปฏิบัติ)	 หมายถึง	 การประยุกต์เทคนิคที่สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการวิจัยและการปฏิบัติการ	 ซึ่งควรใช้หลายๆ	
วิธีประกอบกัน		
	 การวิจัยชุมชนตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ของการมีส่วน
ร่วม	 (participatory	 paradigm)	 ใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 หรือผสมผสานท้ัง	 2	 วิธี	 แต่ให้ความ
สำาคัญกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพค่อนข้างมาก	วิธีการ	(methods)	

ที่ใช้ในการวิจัยชุมชนจะต้องสนับสนุนแนวคิดของการมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่	 การวิจัยชุมชนมีวิธีดำาเนินการวิจัยคล้ายคลึง
กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 จึงมีความยืดหยุ่นสูง	 นักวิจัยไม่นิยม
ระบุวิธีวิทยาการวิจัย	 แบบการวิจัย	 หรือวิธีการที่ใช้เฉพาะ	 แต่
ปรับเปลี่ยนแบบการวิจัยตามลักษณะคำาถามการวิจัย	เป้าหมาย
บริบทของชุมชน	 และปัญหาทางจริยธรรม	 วิธีการหรือเครื่องมือ
ที่นักวิจัยใช้ในการระบุความเข้มแข็ง	 ทรัพยากร	 ประเด็น	 และ
ปัญหามีหลายวิธี	 เช่น	 การเดินสำารวจรอบชุมชน	 (walking	 and	
windshield	 tours)	 การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ	 (interviews	 with	 formal	 and	 informal)	 การประเมิน
ความต้องการจำาเป็น	 (community	 needs	 assessment)	 การ
ทำาแผนที่ทรัพยากรชุมชน	 (community	 assest	 maps)	 และ
การทำาแผนที่จุดเสี่ยง	 (risk	 mapping)	 เป็นต้น	 การวิจัยชุมชน
ใช้วิธีการหรือเทคนิคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
ซึ่งมีประเภทของวิธีการดำาเนินการหลากหลายวิธ	ี ทั้งนี้ขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยว่าต้องการดำาเนินการด้วยวิธีการใด	 เช่น	
1)	วิธีที่ใช้กับการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ได้แก่	AIC,	FSC,	ZOPP.	
Team	up		2)	วิธีที่ใช้ในชุมชน	ได้แก่	SARAR,	PRA		3)	วิธีเพื่อ
การรับฟังและปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	BA,	SCC	 	4)	วิธี
เพื่อการวิเคราะห์สังคม	ได้แก่	SA,	GA		เป็นต้น
	 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 คือ	 สถาบัน
อุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน	 นโยบายและภารกิจต่างๆ	 จึงต้อง		
มุ่งไปสู่การดำาเนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	สำาหรับภารกิจด้านการ
วิจัยควรให้ความสนใจกับการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน	 โดยชุมชน
อาจเป็นสถานศึกษา	หมู่บ้าน	หรือกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ	การ
วิจัยชุมชนจึงเป็นภารกิจท่ีท้าทายท่ีรอให้นักวิจัยลงไปดำาเนินการ	
ข้อเขียนในครั้งนี้คงเป็นการจุดประกายให้ท่านหันมาสนใจและ
เป็นนักวิจัยชุมชนต่อไป
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