ันธ์ 2554)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (ธันวาคม 2553 - กุมภาพ
1 กรกฎาคม 2552
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จดหมายข่าวสถาบันวิจยั และพฒั นา
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วัตถุประสงค์ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาและเป็นสือ่ กลาง
ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างสถาบันวิจยั กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและผูส้ นใจ

พบกันอีกแล้วค่ะกับจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉบับนี้ได้นาข่าวสารกิจกรรมของสถาบันฯ ใน
ระหว่างเดือนธันวาคม 2553—กุมภาพันธ์ 2554 มาเล่าสู่กันฟ―ง ได้แก่ ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก การให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา
(บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ข่าวสารงานวิจัย และสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานวิจยั เรื่อง เครื่องมือที่ใช้
บรรณาธิการแถลง
ในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
บรรณาธิการแถลง

สถาบันวิจยั และพัฒนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครัง้ ที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัย ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลกระหว่างวันที่ 14—17 มกราคม 2554 โดยนาผลงานวิจัยไปร่วมแสดง จานวน 7 เรื่อง ดังนี้
1) วัฒนธรรมแห่งการสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน ผศ.ทศพล
สมพงษ์ และนายสุวฒ
ั ชัย พ่อเกตุ
2) การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหนี้สนิ ของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์บันได 7 ขั้น
สู่ความสาเร็จของกระบวนการแก้หนี้:กรณีศึกษา ตาบลสุวรรณคาม อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัด
สกลนคร เจ้าของผลงาน นางสาวปริฉัตร ภูจิตร และนายสุวฒ
ั ชัย พ่อเกตุ
3) การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขป―ญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง :
กรณีศึกษา บ้านดงชน ตาบลดงชน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน นางปทุมทิพย์
ม่านโคกสูง และนายสุวฒ
ั ชัย พ่อเกตุ
4) คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
5) โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตหน่อไม้ต้มบรรจุถุงของชุมชนในเขตภูพาน
เจ้าของผลงาน ผศ.ยุพนิ สมคาพี่
6) การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด:กรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บารุงวิทย์” สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาสกลนครเขต 1 เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.สาราญ กาจัดภัย
7) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษา:หมู่บ้านรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน
ผศ.ธวัชชัย ไพใหล
นอกจากการแสดงนิทรรศการดังกล่าวข้างต้นยังมีการแสดงผลงานของนักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน เรื่อง การพัฒนาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอผลงานวิชาการในภาคโปสเตอร์ จานวน 2 เรื่อง คือ
การศึกษาภูมิป―ญญาท้องถิน่ เกษตรกรรม อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน ผศ.อังคณา เทียนกล่า และการศึกษารูปแบบการผลิต
ข้าวอินทรียก์ ลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านนาบ่อ ตาบลปลาโหล อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เจ้าของผลงาน ผศ.สุรชาติ เทียนกล่า ซึ่งผลงาน
วิจัยทุกชิน้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศการโดยให้ผชู้ มงาน
หย่อนลูกแก้วลงในกล่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ผลดังนี้ ดี 175 คน พอใช้ 18 คน และ ปรับปรุง 4 คน
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ชมุ ชนแบบมีสว่ นร่วม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้นมีหลายชนิด ซึ่งภาสกร นันทพานิช. (2549)
กล่าวว่าการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนได้มีการใช้เครื่องมือต่างๆตามโอกาสและความเหมาะสมในการดาเนินงาน
เครื่องมือที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ได้แก่
1. แผนที่ความคิด (Mind mapping) เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดเป็นแผนที่ความคิดไว้เพื่อได้เห็นความ
ต่อเนือ่ งที่เป็นระบบ หลากหลาย ทาให้เห็นภาพได้ชดั เจน อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนือ่ ง เห็นการเชื่อมโยงแบบองค์รวม
2. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) เป็นเครื่องมือการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย
ช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพขององค์กร ทาให้กาหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร/ชุมชน
3. การลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา (Time line) เป็นเทคนิคการศึกษาประวัติชุมชนโดยให้ความสาคัญกับ
ช่วงเวลา เพื่อใช้แสดงถึงพัฒนาการของสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นการทา Time line จะต้องเตรียมบุคลากรผู้ที่จะเล่าเรื่อง
ข้อมูลและเอกสารด้านอื่นๆ ให้พร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันเหตุการณ์ท่ีเกิด ขึ้นตามช่วงเวลา
4. เทคนิคการ์ดหรือเมตาแพลน (Card technique or meta-plan) เป็นเครื่องมือสาคัญในการประชุมอย่าง
สร้างสรรค์โดยเฉพาะในกรณีที่โจทย์มีลักษณะเป็นรูปธรรม ชัดเจน และผู้จัดการประชุมต้องการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในเวลาที่จากัดและต้องการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการกระตือรือร้นในการนาเสนอความคิดของตน
สูท่ ี่ประชุมและได้ทราบความคิดเห็น ของคนอื่นไปพร้อมๆกัน
5. การทาแผนที่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Participatory mapping) เป็นวิธีการที่ทาให้เห็นภาพรวมของชุมชน
หรือทรัพยากรของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณข้อมูลมากในระยะเวลาสั้นที่ ทาให้ทราบว่าชุมชนมีลักษณะทาง
กายภาพทางสังคม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร
6. แผนผังเวนน์ (Venn diagram) เป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความสาคัญขององค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องในระบบ
ทั้งหมดและความสัมพันธ์ที่มตี ่อกันในมุมมองของผูท้ ี่อยู่ตรงศูนย์กลางของแผนผัง
7. เมตริกคะแนน (Matrix ranking) เป็นเทคนิคที่ชว่ ยในการจัดลาดับความสาคัญของป―ญหาและความต้องการ
ของชุมชน
8. แผนภูมิเชื่อมโยงระหว่างป―ญหากับสาเหตุ (Causal diagrams) เป็นการทาแผนภูมิเป็นการร่วมกัน
วิเคราะห์สาเหตุของป―ญหาจะทาหลังจากได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันแล้วว่าป―ญหาคืออะไรแล้วช่วยกันวิเคราะห์
หาสาเหตุของป―ญหา เพื่อช่วยให้เข้าใจที่มาของป―ญหาได้ดีขึ้น เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขป―ญหา
9. แผนผังการถ่ายเททรัพยากรชีวภาพ (Bio-resource flow) เป็นการแสดงภาพจาลองการถ่ายเทของ
ทรัพยากรชีวภาพระหว่างกิจกรรมการเกษตรประเภทต่างๆ ของครัวเรือนเกษตรกรโดยใช้ภาพและลูกศร
10. ปฏิทินตามฤดูกาล (Seasonal calendar) เป็นการแสดงภาพกิจกรรมของครัวเรือนหรือชุมชนทุกเดือน
ในรอบ 1 ปี ว่ามีใครทาอะไรบ้าง ช่วยในการวิเคราะห์ป―ญหา การว่างงาน การแบ่งงานกันทาระหว่างหญิง ชาย
11. การวิเคราะห์ภาคตัดขวาง (Transect) เป็นเครื่องมือในการพิจารณาวางแผนปรับปรุงทางด้านกายภาพของ
ชุมชน
12. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) เป็นเครื่องมือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆของชุมชน
เพื่อให้เข้าใจเงือ่ นไขการเปลี่ยนแปลงสภาพป―ญหา ความต้องการ และแนวโน้มในอนาคต
อ้างอิง
ภาสกร นันทพานิช. (2549). การศึกษาชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
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ข่าวการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 —กุมภาพันธ์ 2554 บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม สัมมนา และเข้า
รับการอบรม ดังนี้
- ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการเครือข่ายบริหาร
การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครัง้ ที2่ /2553 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง
ประชุม 1401 (ชัน้ 4) อาคารสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-นางสาวดวงฤดี อิม่ บุญสุ รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เข้าร่วมประชุมผูบ้ ริหารด้านการวิจยั และ เข้าร่วมการ
ประชุมเสวนาเรือ่ ง Thailand Research Expo : Road Show 2011 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม
2553 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
-นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพือ่ เตรียมข้อมูล
ของหน่วยงานภาครัฐด้านงบประมาณวิจยั ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้องบอลรูม B และ C โรงแรมมารวยการ์เดน
กรุงเทพมหานคร จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค รองอธิการฝ่ายวิจยั และพัฒนา ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
นางสาวดวงฤดี อิม่ บุญสุ รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล เจ้าหน้าทีว่ ิจยั เข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั “งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครัง้ ที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14 -17 มกราคม 2554 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
- ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ นายสุรพิน ขาวขันธ์ นักวิจยั เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาเข้ารับฟ―งคาชี้แจง ในวันที่ 17 มกราคม 2554
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวสารงานวิจัย
ในช่วงเดือนธันวาคม — กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผา่ นมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ และได้จัดทารายงานผลเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วดังนี้ 1)รายงานการประเมินผล “คาราวานวิทยาศาสตร์และการ
แข่งขันจรวจขวดน้าระดับประเทศ” ครั้งที่ 9 ประจาปี 2553 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 2) รายงานการประเมินผลงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจาปี 2554
ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2554 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้า
สืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยพัฒนา http://rdi.snru.ac.th

ข่าววารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกาหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้านการวิจัย
และผลการวิจัยของคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เชิญท่านผู้สนใจเข้าไปอ่านได้ที่
http://rdi.snru.ac.th และขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ ในวารสาร ผลงานที่ลงตีพิมพ์ จะได้รับการตรวจประเมินจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขานั้นๆ สนใจส่งบทความได้ที่ งานสารสนเทศฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.snru.ac.th

ปี ที่ 3 ฉบั บ ที่ 8

หน้ า 4

สถาบันวิจยั และพัฒนา ขอแสดงความยินดีกบั นักวิจยั ดีเด่นระดับชาติ “ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน”
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ ในงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2554 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายป―ญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พร้อมผูบ้ ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าทีร่ ว่ มแสดงความยินดี ชืน่ ชมผลงานและให้กาลังใจ

การให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั สาหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บก.ศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จานวน 13 โครงการ เป็นเงิน
จานวน 490,000 บาท แบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิ

แผนภูมแิ สดงจานวนเงินทุนวิจัยทีจ่ ดั สรรให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จาแนกตามหน่วยงาน

รใหม่

แนะนาบคุ ลาก

ชือ่ : นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
การศึกษา : วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ 080-755-1838

จดหมายข่าวสถาบันวิจยั และพัฒนา จัดทาโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-744010 E-mail : rdi_snru@hotmail.com Website : http://rdi.snru.ac.th

