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จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
จดหมายข่าวสถาบนัวจิยัและพฒันา 

  วตัถปุระสงค ์เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารกจิกรรมและผลงานของสถาบนัวจิยัและพฒันาและเปน็สือ่กลาง 

ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งสถาบนัวจิยักบัอาจารย ์นกัศกึษา บคุลากรและผูส้นใจ 

บรรณาธกิารแถลง 

        

     สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด

พิษณุโลกระหวา่งวันที ่14—17 มกราคม 2554 โดยน าผลงานวิจัยไปร่วมแสดง จ านวน 7 เรื่อง ดังนี ้

      1) วฒันธรรมแห่งการสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดสกลนคร เจา้ของผลงาน ผศ.ทศพล  

สมพงษ์ และนายสุวฒัชัย พอ่เกต ุ 

      2) การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการหนี้สนิของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์บันได 7 ขั้น 

สู่ความส าเรจ็ของกระบวนการแก้หนี้:กรณีศึกษา ต าบลสุวรรณคาม อ าเภอนคิมน้ าอูน จังหวัด

สกลนคร เจ้าของผลงาน นางสาวปริฉัตร ภจูิตร และนายสุวฒัชัย  พอ่เกตุ  

      3) การเสรมิสร้างศกัยภาพกลุ่มสตรีเพ่ือแก้ไขป―ญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง :

กรณีศึกษา บ้านดงชน ต าบลดงชน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน นางปทมุทิพย์  

ม่านโคกสูง และนายสุวฒัชัย พอ่เกตุ   

      4) คนรุ่นใหมก่ับการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างยั่งยืน เจา้ของผลงาน ผศ.ดร.ชนินทร ์วะสีนนท ์ 

      5) โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตหน่อไม้ต้มบรรจุถุงของชุมชนในเขตภูพาน  

เจ้าของผลงาน ผศ.ยุพิน สมค าพี ่ 

      6) การวจิัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการพฒันาครูให้มีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการคดิ:กรณีศกึษาโรงเรียนบ้านท่าวดั “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” สังกดัส านกังาน

เขตพ้ืนที ่การศึกษาสกลนครเขต 1 เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ส าราญ ก าจดัภัย  

      7) การพฒันาศกัยภาพกลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง กรณีศกึษา:หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน 

ผศ.ธวชัชยั  ไพใหล  

      นอกจากการแสดงนทิรรศการดังกลา่วขา้งตน้ยังมกีารแสดงผลงานของนกัวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวนั เรื่อง การพฒันาเครื่อง

ก าเนดิไฟฟ้าเทอรโ์มอิเล็กทรกิ โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผลงานวิชาการในภาคโปสเตอร์ จ านวน 2 เรื่อง คอื 

การศกึษาภูมิป―ญญาท้องถิน่เกษตรกรรม อ าเภอวาริชภูม ิจังหวดัสกลนคร เจ้าของผลงาน ผศ.อังคณา เทียนกล่ า และการศึกษารปูแบบการผลิต

ข้าวอินทรียก์ลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านนาบ่อ ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน ผศ.สุรชาติ เทียนกล่ า ซึ่งผลงาน 

วิจัยทุกชิน้ไดร้ับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก สถาบันวจิัยและพฒันาได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศการโดยให้ผูช้มงาน

หย่อนลูกแก้วลงในกล่องแสดงความคิดเหน็ ซึ่งได้ผลดังนี ้ด ี175 คน พอใช้ 18 คน และ ปรับปรุง 4 คน 

บรรณาธิการแถลง 

สถาบนัวจิยัและพฒันา รว่มจดันทิรรศการในงานประชมุวิชาการ 

ระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏั ครัง้ที ่2 

           พบกันอีกแล้วค่ะกับจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้ได้น าข่าวสารกิจกรรมของสถาบันฯ ใน

ระหว่างเดือนธันวาคม 2553—กมุภาพันธ์ 2554 มาเลา่สู่กันฟ―ง ได้แก่ ร่วมจดันิทรรศการงานวิจัย ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก การให้

ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา 

(บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ข่าวสารงานวิจัย และสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจยั เรื่อง เครื่องมือที่ใช้

ในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

   ปีที่  3 ฉบับที่ 8 (ธันวาคม
 2553 - กุมภาพันธ์ 2554)

        โทรศัพท์/โทรสาร 0-4274-4010 website http://rdi.snru.ac.th 
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เครือ่งมอืที่ใชใ้นการศกึษาวเิคราะหช์มุชนแบบมีสว่นรว่ม 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้นมีหลายชนิด ซึ่งภาสกร นันทพานิช. (2549) 

กล่าวว่าการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนได้มีการใชเ้ครื่องมือต่างๆตามโอกาสและความเหมาะสมในการด าเนินงาน 

เครื่องมือที่นิยมใชกั้นโดยทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ได้แก่ 

 1. แผนที่ความคิด (Mind mapping) เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเป็นแผนที่ความคิดไวเ้พ่ือได้เห็นความ 

ต่อเนือ่งที่เป็นระบบ หลากหลาย ท าให้เห็นภาพได้ชดัเจน อยา่งเป็นระบบ มีความต่อเนือ่ง เห็นการเช่ือมโยงแบบองค์รวม 

 2. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) เป็นเครื่องมือการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่รู้จักและใชกั้นอย่างแพร่หลาย 

ชว่ยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพขององค์กร ท าให้ก าหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร/ชุมชน 

 3. การล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา (Time line) เป็นเทคนิคการศึกษาประวัติชุมชนโดยให้ความส าคัญกับ 

ชว่งเวลา เพ่ือใชแ้สดงถึงพัฒนาการของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการท า Time line จะต้องเตรียมบุคลากรผู้ที่จะเลา่เรื่อง 

ข้อมูลและเอกสารด้านอื่นๆ ให้พร้อมเพ่ือเป็นเครื่องมือยืนยันเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นตามช่วงเวลา 

 4. เทคนิคการ์ดหรือเมตาแพลน (Card technique or meta-plan) เป็นเครื่องมือส าคัญในการประชุมอย่าง 

สร้างสรรค์โดยเฉพาะในกรณีที่โจทย์มีลักษณะเป็นรูปธรรม ชดัเจน และผู้จัดการประชุมต้องการระดมความคิดเห็นจาก    

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในเวลาที่จ ากัดและต้องการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการกระตือรือร้นในการน าเสนอความคิดของตน 

สูท่ี่ประชุมและได้ทราบความคิดเห็น ของคนอื่นไปพร้อมๆกัน 

 5. การท าแผนที่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Participatory mapping) เป็นวิธีการที่ท าให้เห็นภาพรวมของชุมชน 

หรือทรัพยากรของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณข้อมลูมากในระยะเวลาสั้นที ่ท าให้ทราบว่าชุมชนมลีักษณะทาง 

กายภาพทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร 

 6. แผนผังเวนน์ (Venn diagram) เป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความส าคัญขององค์กรหรือผู้เก่ียวข้องในระบบ 

ทั้งหมดและความสัมพันธ์ที่มตี่อกันในมุมมองของผูท้ี่อยู่ตรงศูนย์กลางของแผนผัง 

 7. เมตริกคะแนน (Matrix ranking) เป็นเทคนิคที่ชว่ยในการจัดล าดับความส าคัญของป―ญหาและความต้องการ 

ของชุมชน 

 8. แผนภูมิเช่ือมโยงระหว่างป―ญหากับสาเหตุ (Causal diagrams) เป็นการท าแผนภูมิเป็นการร่วมกัน 

วิเคราะห์สาเหตุของป―ญหาจะท าหลังจากได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันแล้วว่าป―ญหาคืออะไรแล้วช่วยกันวิเคราะห์ 

หาสาเหตุของป―ญหา เพื่อช่วยให้เข้าใจที่มาของป―ญหาได้ดีขึ้น เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขป―ญหา 

 9. แผนผังการถ่ายเททรัพยากรชีวภาพ (Bio-resource flow) เป็นการแสดงภาพจ าลองการถ่ายเทของ 

ทรัพยากรชวีภาพระหว่างกิจกรรมการเกษตรประเภทต่างๆ ของครัวเรือนเกษตรกรโดยใช้ภาพและลูกศร 

 10. ปฏิทินตามฤดูกาล (Seasonal calendar) เป็นการแสดงภาพกิจกรรมของครัวเรือนหรือชุมชนทุกเดือน 

ในรอบ 1 ปี ว่ามีใครท าอะไรบ้าง ชว่ยในการวิเคราะห์ป―ญหา การว่างงาน การแบ่งงานกันท าระหว่างหญิง ชาย 

 11. การวิเคราะห์ภาคตัดขวาง (Transect) เป็นเครื่องมือในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงทางด้านกายภาพของ 

ชุมชน 

 12. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) เป็นเครื่องมือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆของชุมชน 

เพ่ือให้เข้าใจเงือ่นไขการเปลี่ยนแปลงสภาพป―ญหา ความต้องการ และแนวโน้มในอนาคต 

 

อา้งอิง 

       ภาสกร นันทพานิช. (2549). การศกึษาชมุชนเพื่อการวางแผนพฒันาการเกษตร. อบุลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

 

 

สาระนา่รู้เกีย่ว
กบัวจิยั 
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ข่าวการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

          ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 —กุมภาพันธ์ 2554 บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเขา้ร่วมประชุม สมัมนา และเข้า

รับการอบรม ดังนี ้

 - ผศ.สมจติต์ รตันอดุมโชค รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและพฒันา เข้ารว่มประชมุคณะกรรมการอ านวยการเครอืข่ายบรหิาร

การวจิยัและถา่ยทอดเทคโนโลยสีูช่มุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ครัง้ที2่/2553 ในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2553 ณ หอ้ง

ประชมุ 1401 (ชัน้4)  อาคารสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัขอนแกน่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแกน่ จดัโดย 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

 -นางสาวดวงฤด ี อิม่บญุส ุรองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เข้ารว่มประชมุผูบ้รหิารดา้นการวจิยัและ เข้ารว่มการ

ประชมุเสวนาเรือ่ง Thailand Research Expo : Road Show 2011 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในวนัพฤหสับดทีี ่16 ธนัวาคม  

2553  ณ โรงแรมลายทอง  จงัหวดัอบุลราชธาน ี จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ 

 -นางสาวพิจิกา  ทิมสุกใส รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมปรกึษาหารือเพือ่เตรียมข้อมูล

ของหน่วยงานภาครัฐด้านงบประมาณวิจยั ในวันศุกร์ที ่7 มกราคม 2554 ณ ห้องบอลรูม B และ C โรงแรมมารวยการ์เดน 

กรุงเทพมหานคร  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 - ผศ.สมจติต์ รตันอดุมโชค รองอธกิารฝา่ยวจิยัและพฒันา ผศ.ดร.วลันกิา ฉลากบาง ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา  

นางสาวดวงฤด ี อิม่บญุส ุรองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา นางสาวสภุาวด ี สวุรรณเทน นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์และ

นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล เจ้าหน้าทีว่ิจยั เข้ารว่มประชมุวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยั “งานประชมุวชิาการระดบัชาติ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั  ครัง้ที ่2 ในระหวา่งวนัที ่ 14 -17 มกราคม 2554 ณ หอประชมุศรวีชริโชติ  อาคารทปีวชิญ ์มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัพบิลูสงคราม (สว่นทะเลแกว้) จดัโดย มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  

          - ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ นายสุรพิน ขาวขันธ์ นกัวิจยั เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาเข้ารับฟ―งค าชี้แจง ในวันที่ 17 มกราคม 2554 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร  

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ข่าววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

           วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีก าหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบบัที่1 มกราคม-มิถุนายน  

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือเผยแพร่ ความรู้ด้านการวิจัย 

และผลการวิจัยของคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เชิญท่านผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที่ 

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

และสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ ในวารสาร ผลงานที่ลงตีพิมพ์ จะได้รับการตรวจประเมินจาก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ สนใจส่งบทความได้ที ่งานสารสนเทศฯ 

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

   

ข่าวสารงานวิจัย 

     ในช่วงเดือนธันวาคม — กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผา่นมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานโครงการและกิจกรรม 

ต่างๆ และได้จัดท ารายงานผลเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วดังนี้ 1)รายงานการประเมินผล “คาราวานวิทยาศาสตร์และการ

แข่งขันจรวจขวดน้ าระดับประเทศ” ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2553 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 2) รายงานการประเมินผลงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจ าปี 2554  

ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2554 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้า

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



ปี ท่ี  3  ฉ บับ ท่ี  8  หน้ า  4  

จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัและพฒันา จดัท าโดย 

สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 680 หมู ่11 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 47000 

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

   

 ชือ่ : นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล 

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 การศึกษา : วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 โทรศัพท์ 080-755-1838 

สถาบนัวจิยัและพฒันา ขอแสดงความยนิดกีบั นกัวจิยัดเีดน่ระดบัชาต ิ“ผศ.ดร.ทศวรรษ สตีะวนั” 

      สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกบันักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.ทศวรรษ สตีะวนั ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ ในงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 2 จากผลงานวิจัย เรื่อง การพฒันาเครือ่ง

ก าเนดิไฟฟา้เทอรโ์มอเิลก็ทรกิโดยใชว้ตัถดุบิภายในประเทศ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฎราชกุมาร เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2554  ณ หอประชมุศรวีชริโชต ิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณโุลก โดยมนีายป―ญญา มหาชยั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

สกลนคร พรอ้มผูบ้รหิาร คณาจารย์และเจา้หนา้ทีร่ว่มแสดงความยินด ีชืน่ชมผลงานและใหก้ าลงัใจ 
 

การใหท้นุสนบัสนนุการวจิยัส าหรบับคุลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารงุการศกึษา (บ.กศ.) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารงุการศกึษา (บก.ศ.) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  จ านวน 13 โครงการ เปน็เงนิ

จ านวน 490,000 บาท  แบง่เป็นหนว่ยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ดังแผนภมูิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมแิสดงจ านวนเงินทนุวิจัยทีจ่ดัสรรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร   

จากเงนินอกงบประมาณ  งบบ ารงุการศกึษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จ าแนกตามหนว่ยงาน  

แนะน าบคุ
ลากรใหม

 ่


