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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย   ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม  
๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมมณีเทวา  โรงแรมภูพานเพลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร   เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการวิจัยให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา  
มหาชัย  อธิการบดี   เป็นประธานพร้อมชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การสนับสนุนการทำ�วิจัยของบุคลากร  และ ผศ.ดร.พนมพร  จินดาสมุทร์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง การทำ�วิจัยเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ  จากนั้น รศ.ดร.ดุษฎี   โยเหลา รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำ�คัญของข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย   และการฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  จำ�นวน ๔๕  คน  

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
จดหมายข่ า วสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ฉบับนี้ นำ�เสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับการวิจัยชุมชน
ซึ่ ง เป็ นการวิ จั ย ที่ ใ ช้ วิ ธีวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) และเหมาะที่จะนำ�มาใช้เพื่อแก้
ปัญหาในชุมชนโดยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ในทุ ก ขั้ นตอนของการวิ จั ย ระหว่ า งนั ก วิ จั ย และ
คนในชุมชน นอกจากนี้ยังเสนอกิจกรรมสำ�คัญ
ของสถาบันฯ ในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน
2554 อันได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางาน
ประจำ�สู่งานวิจัย” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย” และ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยชุมชน” รวม
ถึงการนำ�เสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
งานการนำ � เสนอผลงานวิ จ ั ยแห่ ง ชาติ 2554
ที่ ศู น ย์ ป ระชุ ม บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความ
วิ จั ย และบทความวิ ช าการด้ า นสั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ”
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐                     
ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถเขี ย นบทความวิ จั ย
ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติได้ ทั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม  
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

บรรณาธิการแถลง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำ�
สู่งานวิจัย” (Routine to Research : R to R) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้อง
สร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำ�โครงการการพัฒนางานประจำ�
ที่รับผิดชอบสู่งานวิจัยได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ ผู้อำ�นวย
การสำ�นักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้ารับการอบรมฯ มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๖๐ คน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“การพัฒนางานประจำ�สู่งานวิจัย”
(Routine to Research : R to R)
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยชุมชน”  แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำ�นวน  ๕๐  คน ระหว่างวันที่   ๑๓  - ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์   ห้อง ๑๑๒๖  ชั้น  ๒  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ�วิจัยชุมชน  และสามารถทำ�วิจัยเพื่อเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการได้   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
ฟังคำ�แนะนำ�จากวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคิดเห็นต่อการจัดอบรม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาเชิญวิทยากรมืออาชีพบรรยายในการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยชุมชน” พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

“Thailand Research Expo 2011”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำ�ผลงานวิจัยของอาจารย์ไปร่วมนำ�เสนอในงาน “การนำ�เสนอผลงานวิจยั           
แห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๔” (Thailand Research Expo 2011) ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ผลงานที่นำ�เสนอเป็นผลงานจากโครงการจัดตั้ง           
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 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และนำ�้หมักชีวภาพ
นักวิจัย : ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอยู่ดีมีสุขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง และคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีการนำ�เสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ๑ เรื่อง ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “คนรุ่นใหม่กับ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นักวิจัย : ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ และการนำ�เสนอแบบบรรยาย ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เรื่อง “การพัฒนาเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ”
นักวิจัย : ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
๒. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่นที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเอง (Self-Directed Learning Process) สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” นักวิจัย : ดร.อมรา
เขียวรักษา
พร้อมนี้สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบโล่เพื่อขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนำ�กิจกรรมการวิจัย
เข้าร่วมนำ�เสนอในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๖ -  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์                   
ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3
จดหมายข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในงาน

การวิจยั ชุมชนเป็นการวิจยั ประยุกต์ มีหลักการคล้ายคลึงกับการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research) การวิจยั ชุมชนเป็นการวิจยั ทีด่ �ำ เนินการโดย (by) ชุมชน กับ (with)
ชุมชน และสำ�หรับ (for) ชุมชน ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาชิกชุมชน นักวิจยั และ
หุน้ ส่วนอืน่ ๆ (partnership) เป็นการวิจยั ทีข่ บั เคลือ่ นโดยชุมชน (community-driven)
และเน้นการปฏิบตั กิ าร (action-oriented) โดยผลลัพธ์ทค่ี าดหวังให้เกิดขึน้ ได้แก่ การ
ปฏิบตั กิ ารทางสังคม การเสริมพลังอำ�นาจระดับท้องถิน่ และการสร้างความสามารถของ ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์
ชุมชน   ชุมชนในความหมายของการวิจัยชุมชน หมายถึง ชุมชนที่สมาชิกมีความสนใจ
ในเรือ่ งต่างๆ ร่วมกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั และอยูใ่ นอาณาบริเวณ ที่ใช้ในการวิจัยชุมชนจะต้องสนับสนุนแนวคิดของการมี ส่ ว น
เดียวกัน นอกจากนัน้ ยังหมายถึง กลุม่ ของประชาชนทีถ่ งึ แม้ไม่ได้ ร่วมอย่างเต็มที่ การวิจัยชุมชนมีวิธีดำ�เนินการวิจัยคล้ายคลึง
อยูใ่ นอาณาบริเวณเดียวกัน แต่มคี วามสนใจสิง่ ต่างๆ ร่วมกันหรือ กับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมีความยืดหยุ่นสูง นักวิจัยไม่นิยม
ระบุวิธีวิทยาการวิจัย แบบการวิจัย หรือวิธีการที่ใช้เฉพาะ แต่
มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ปรับเปลี่ยนแบบการวิจัยตามลักษณะคำ�ถามการวิจัย เป้าหมาย
บริบทของชุมชน และปัญหาทางจริยธรรม วิธีการหรือเครื่องมือ
ที่นักวิจัยใช้ในการระบุความเข้มแข็ง ทรัพยากร ประเด็น และ
ปัญหามีหลายวิธี เช่น การเดินสำ�รวจรอบชุมชน (walking and
windshield tours) การสัมภาษณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
การวิจัยชุมชน มีหลักการที่สำ�คัญ 2 ประการคือ ทางการ (interviews with formal and informal) การประเมิน
ประการแรก การวิจยั ชุมชนเน้นการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างสมาชิก ความต้องการจำ�เป็น (community needs assessment) การ
ชุมชนและนักวิจัย ระหว่างดำ�เนินการวิจัย ชุมชนจะได้รับการ ทำ�แผนที่ทรัพยากรชุมชน (community assest maps) และ
เสริมพลังอำ�นาจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งหมายถึง การทำ�แผนที่จุดเสี่ยง (risk mapping) เป็นต้น การวิจัยชุมชน
นักวิจัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของสมาชิกชุมชน และสมาชิก ใช้วิธีการหรือเทคนิคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชุมชนได้รับความรู้และได้ปฏิบัติการวิจัย และประการที่สอง ซึ่งมีประเภทของวิธีการดำ�เนินการหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นกับ
สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการวิจัย บทบาทของ วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยว่าต้องการดำ�เนินการด้วยวิธีการใด เช่น
สมาชิกชุมชนในการมีส่วนร่วมในการทำ�วิจัย มี 3 บทบาท ได้แก่   1) วิธีที่ใช้กับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ AIC, FSC, ZOPP.
1) บทบาทในการเป็นที่ปรึกษา 2) บทบาทในการตัดสินใจ และ Team up  2) วิธีที่ใช้ในชุมชน ได้แก่ SARAR, PRA  3) วิธีเพื่อ
การรับฟังและปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ BA, SCC  4) วิธี
3) บทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน
การวิจัยชุมชนที่สมบูรณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ เพื่อการวิเคราะห์สังคม ได้แก่ SA, GA  เป็นต้น
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คือ สถาบัน
รวม 4 องค์ประกอบที่เรียกว่า 4 P คือ 1) people (ประชาชน)
หมายถึง สมาชิกชุมชนที่เป็นกลุ่ม 2) participation (การมีส่วน อุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ นโยบายและภารกิจต่างๆ จึงต้อง  
ร่วม) หมายถึง สภาพการดำ�เนินงานที่สมาชิกชุมชนและนักวิจัย มุ่งไปสู่การดำ�เนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำ�หรับภารกิจด้านการ
มีบทบาทในการดำ�เนินงานที่เท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน    วิจยั ควรให้ความสนใจกับการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน โดยชุมชน
3) partnerships (หุ้นส่วน) หมายถึง พันธะกรณีระหว่างสมาชิก อาจเป็นสถานศึกษา หมู่บ้าน หรือกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ การ
กลุ่ ม ในการดำ � เนิ น งานร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรในชุ ม ชน วิจัยชุมชนจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายที่รอให้นักวิจัยลงไปดำ�เนินการ
สถาบันวิชาการ องค์กรธุรกิจ องค์กรที่ไม่หวังผลกำ�ไร โดยมี ข้อเขียนในครั้งนี้คงเป็นการจุดประกายให้ท่านหันมาสนใจและ
วัตถุประสงค์การทำ�งานร่วมกัน และ 4) practical tools (เครื่อง เป็นนักวิจัยชุมชนต่อไป
มือปฏิบัติ) หมายถึง การประยุกต์เทคนิคที่สนับสนุนการมีส่วน เอกสารอ้างอิง
ร่วมของชุมชนในการวิจัยและการปฏิบัติการ ซึ่งควรใช้หลายๆ
ดุษฎี  โยเหลา. (2554).  วิธีการและเทคนิคการวิจัยเชิงปฺฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยชุมชน
วิธีประกอบกัน  
ยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2554.
การวิจัยชุมชนตั้งอยู่บนกระบวนทัศน์ของการมีส่วน ณ มหาวิทยาลั
วัชราพร  เชยสุวรรณ.  (2554, กันยายน).  การวิจัยฐานชุมชน.  
ร่วม (participatory paradigm) ใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Community-Based Research) เข้าถึงได้จาก HYPERLINK “http://www.
และวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ หรือผสมผสานทัง้ 2 วิธี แต่ให้ความ navy.mi.th/nnc/PDF/493_5.pdf” http://www.navy.mi.th/nnc/PDF/493_5.
สำ�คัญกับวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพค่อนข้างมาก วิธกี าร (methods) pdf , (19 กันยายน 2554)

สาระน่ารู้

เกี่ยวกับงานวิจัย

จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏสกลนคร

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

ที่ปรึกษา : ผศ.สมจิตต์
รัตนอุดมโชค
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ : ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดทำ� : นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4
จดหมายข่าว

(Community Research)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิ จ ั ย ชุ ม ชน

