
 สํานักบรกิารโครงการสงเสรมิการวจัิยในอุดมศกึษาและพัฒนามหาวทิยาลัยวจัิยแหงชาต ิไดพจิารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ 2558 เรยีบรอยแลว ซึ่งมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีนักวจัิยสงขอเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุน

วจัิยรวม 18 โครงการ โดยมีผูไดรับการจัดสรรทุนวจัิย จํานวน 5 โครงการ รวมเปนจํานวนเงนิ 1,350,000 บาท 

หมายเหต ุ
     1. นักวิจัยผูไดรับทุน บันทึกรายละเอียด

และแนบขอเสนอโครงการวิจัย (ว-1ด) เขา

ระบบ NRPM ของ วช. ระหวางวันที่ 15-28 

พฤศจิกายน 2557  

      2 . จั ด ส ง เ อ ก ส า ร แ บ บ ข อ เ ส น อ

โครงการวจัิย (ว-1ด) จํานวน 1 ชุด พรอมไฟล

บันทกึขอมูล มายังสถาบันวจัิยและพัฒนา  
ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 

 

15 µØÅÒ¤Á 2557 – 15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 

ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย  
ประจําปีงบประมาณ 2558 



 

  

¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾×èÍ¶�ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ 
ÊÙ�ªØÁª¹°Ò¹ÃÒ¡ »ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2558 

 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË�§ªÒµÔ (Çª.) áÅÐÊ¶ÒºÑ¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�áË�§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ (Chinese 

Academy of Social Science, CASS) ä �́Å§¹ÒÁã¹¢�Íµ¡Å§¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÃ�ÇÁ¡Ñ¹ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ

àÊÃÔÁÊÃ�Ò§à¤Ã×Í¢�ÒÂ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ �́Ò¹ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�ÃÐËÇ�Ò§ä·ÂáÅÐ¨Õ¹ ÃÇÁ¶Ö§ÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂ

»ÃÐà ḉ¹»�ËÒ·Ò§ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§»ÃÐà·È ã¹¡ÒÃ¹Õé Çª. áÅÐ CASS ¨Ö§ä �́Ã�ÇÁ¡Ñ¹ÃÔàÃÔèÁâ¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹

¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÏ 

 ã¹¡ÒÃ¹Õé Çª. ä �́à»�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã·Ø¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃÐÂÐÊÑé¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ Ñ́§¡Å�ÒÇ »ÃÐ¨íÒ»� 2558 µÑé§áµ�ºÑ´¹Õé¶Ö§

ÇÑ¹·Õè 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 

 ¼Ù�Ê¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶ Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Ø¹áÅÐ´ÒÇ¹�âËÅ´¢�ÍÁÙÅ¾Ã�ÍÁ¿ÍÃ�Áà¾×èÍ¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒÃ¢ÍÃÑº·Ø¹ä �́¨Ò¡àÇçºä«µ�¢Í§ 

Çª. ·Õè www.nrct.go.th ËÃ×Í½�ÒÂÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¡Ñºµ�Ò§»ÃÐà·È ¡Í§¡ÒÃµ�Ò§»ÃÐà·È â·ÃÈÑ¾·� 0-2561-2445 µ�Í 

456 â·ÃÊÒÃ 0-2561-3049 

     

·Ø¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÃÐÂÐÊÑé¹µÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ�ÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´�Ò¹
ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�ÃÐËÇ�Ò§ä·Â – ¨Õ¹ (NRCT-CASS) »ÃÐ¨íÒ»� 2558 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ 2558 แกเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคตะวันออก โดย
เนนการพัฒนาโจทยวิจัยจากปญหาของชุมชน 
 ผูสนใจสามารถจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัยตาม (TOR) ที่กําหนดจํานวน 12 ชุด พรอม
ไฟลขอมูลมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 
 สอบถามรายละเอียดขอกําหนดไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.039-471056  
หมายเลขโทรศัพทภายใน 3505, 3515 
 *ดาวนโหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยตาม (TOR)  

ไดที่ http://ejournal.buu.ac.th/web2010/uploads/file/tor2558.rar 



 

  

 

¤ÅÔ¹Ô¡ÇÔ¨ÑÂ 
ÇÑ¹·Õè 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 àÇÅÒ 14.00 – 16.00 ¹. 

³ Ë�Í§ 35210 ªÑé¹ 2 ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ 

ËÑÇ¢�Í¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÅÔ¹Ô¡ÇÔ¨ÑÂ 

à»�´ÃÑºÊÁÑ¤ÃáÅ�Ç  

µÑé§áµ�ÇÑ¹¹Õé – 12 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 

ÊÍº¶ÒÁ¢�ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´�·Õè Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃíÒä¾¾ÃÃ³Õ 

â·ÃÈÑ¾·� 039-471056, 039-319111 µ�Í 3505, 3515 

http://www.rbru.ac.th/org/research 

¢ÍàªÔà¢�ÒÃ�ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ 

 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÁ×ÍãËÁ� 

 ¨ÃÃÂÒºÃÃ³¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»�Ò 

ºÃÃÂÒÂãË�¤ÇÒÁÃÙ�ã¹»ÃÐà´ç¹·Õè¹�ÒÊ¹ã¨ ´Ñ§¹Õé 



 

  

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�·´ÅÍ§ãª�§Ò¹°Ò¹¢�ÍÁÙÅ JSTOR 

     �́ÇÂ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáË�§ªÒµÔ (Çª.) Ã�ÇÁ¡ÑºË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ ä �́¨Ñ´§Ò¹ 

�ÇÑ¹¹Ñ¡»ÃÐ ỐÉ°�� »ÃÐ¨íÒ»� 2558 ¢Öé¹ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 2-5 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2558 ³ ÈÙ¹Â�¡ÒÃáÊ´§ÊÔ¹¤�ÒáÅÐ¡ÒÃ

»ÃÐªØÁÍÔÁá¾ç¤ (ÎÍÅÅ� 9) àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ Í.»Ò¡à¡Ãç´ ¨.¹¹·ºØÃÕ 

 â´ÂÀÒÂã¹§Ò¹ä �́¨Ñ´ãË�ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´áÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¼Å§Ò¹ÊÔè§»ÃÐ ỐÉ°�¨Ò¡Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

áÅÐàÍ¡ª¹ ¨íÒ¹Ç¹ 4 ¡ÅØ�Á Ñ́§¹Õé 

1. ¡ÅØ�ÁÊÔè§»ÃÐ ỐÉ°�à¾×èÍÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

2. ¡ÅØ�ÁÊÔè§»ÃÐ ỐÉ°�à¾×èÍÊÑ§¤Á 

3. ¡ÅØ�ÁÊÔè§»ÃÐ ỐÉ°�à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐ¤ÇÒÁà»�¹ÍÂÙ� (Live Style) 

4. ¡ÅØ�Á¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃÊíÒËÃÑºÍ¹Ò¤µ (Creative Thinking for the Futuer) 

ã¹¡ÒÃ¹Õé Çª.¨Ö§¢ÍàªÔªÇ¹ ¼Ù�Ê¹ã¨¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ ¼Å¼ÅÔµ ¼ÅÔµÀÑ³±� ã¹¡ÅØ�ÁàÃ×èÍ§ã´¡ÅØ�ÁàÃ×èÍ§Ë¹Öè§µÒÁ·Õè

¡íÒË¹´¢�Ò§µ�¹ â´ÂÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃ ¡íÒË¹´¡ÒÃ áÅÐáººàÊ¹Í¼Å§Ò¹

ÊÔè§»ÃÐ ỐÉ°�à¢�ÒÃ�ÇÁ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃä �́·Ò§ http://inventors.nrct.go.th áÅÐhttp://rrm.nrct.go.th áÅÐ

Ê�§áºº¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹Ï ÁÒÂÑ§½�ÒÂÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÊÃ�Ò§¤Ø³¤�Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ (Çª.) ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 28 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 

2557) 

 

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ä �́á¨�§Ç�ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ/Ê¶ÒºÑ¹ ¨íÒ¹Ç¹ 78 áË�§ ÀÒÂãµ�¡íÒ¡Ñº/

ÊÑ§¡Ñ´¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁÒÃ¶à¢�Ò·´ÅÍ§ãª�§Ò¹°Ò¹¢�ÍÁÙÅ JSTOR «Öè§à»�¹°Ò¹¢�ÍÁÙÅ

ÇÒÃÊÒÃ¤ÃÍº¤ÅØÁÊËÊÒ¢ÒÇÔªÒ ä �́á¡� �́Ò¹àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ� »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ÃÑ°ÈÒÊµÃ� ÀÒÉÒ ÈÔÅ»Ð ´¹µÃÕ 

¤³ÔµÈÒÊµÃ�áÅÐÊ¶ÔµÔ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ªÕÇÇÔ·ÂÒ ¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ� ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�·ÑèÇä» ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ªÕÇÀÒ¾áÅÐÍ×è¹æ 

«Öè§à»�¹°Ò¹¢�ÍÁÙÅ·Õèà»�¹»ÃÐâÂª¹�¡ÑºÍÒ¨ÒÃÂ� áÅÐ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ â´Âà»�´ãË�à¢�Ò·´ÅÍ§ãª�§Ò¹¢�ÍÁÙÅ Ñ́§¹Õé  

1. JSTOR archive collection ·Ñé§ËÁ´¡Ç�Ò 2,000 ª×èÍ 

2.  ¢�ÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ¡Ç�Ò 2,000,000 ÃÒÂ¡ÒÃ ÍÒ·Ô Global Plant Collection 

3. ÇÒÃÊÒÃ©ºÑº»�¨¨ØºÑ¹ (Current issues) ¡Ç�Ò 230 ª×èÍ 

4. Book at JSTOR ©ºÑºàµçÁ ¨íÒ¹Ç¹ 100 ª×èÍ áÅÐÊ×º¤�¹ä �́¨Ò¡·Ñé§ËÁ´¡Ç�Ò 25,000 ÃÒÂª×èÍ 

ã¹¡ÒÃ¹Õé ¨Ö§¢Í»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÒÃá¨�§à»�´·´ÅÍ§ãª�§Ò¹°Ò¹¢�ÍÁÙÅ JSTOR ÃÐËÇ�Ò§ÇÑ¹·Õè 16 µØÅÒ¤Á - 15 

¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 

â´ÂÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹�âËÅ´°Ò¹¢�ÍÁÙÅ¼�Ò¹àÇçºä«µ�¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃÏ http://www.aritc.rbru.ac.th ËÃ×Í 

http://www.jator.org/ 

ÇÑ¹¹Ñ¡»ÃÐ´ÔÉ°� »ÃÐ¨íÒ»� 2558 



 

 

 

 

 

 

ยุคนี้เปนยุคที่การคนควาหาขอมูลการวิจัยเปนไปอยางสะดวก

รวดเร็ว คณาจารย หรือนักศึกษา ที่สนใจอานรายงานหรือบทความวิจัย

ตองอาศัยขอมูลการวิจัยตาง ๆ ที่เปนปจจุบันเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการ

แกปญหาตาง ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีทักษะ ความรูในการอานเพ่ือประเมินรายงานหรือบทความวิจัย 

อยางไรก็ตามปญหาสําคัญประการหนึ่งในการอานหรือประเมินบทความวิจัย คือ ความรูและเขาใจ

ศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ซึ่งหลายคํามีความหมายใกลเคียงกัน ผูอานที่ไมคุนเคยศัพทเฉพาะเหลานี้ 

อาจเกิดความไมเขาใจลึกซึ้ง หรือแมกระทั่งอาจลดแรงจูงใจของผูอานหรือนักศึกษาในการเรียนได  

ดวยเหตุนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดรวบรวมศัพทเฉพาะทางการวิจัยและสถิติ และความหมายของ

ศัพทมานําเสนอ เพ่ือใหเขาใจไดงายมากข้ึน โดยจะนําเสนอศัพทไลเรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ 

ซึ่งฉบับนี้ ขอนําเสนอศัพทดานการวิจัยและสถิติ ในตัวอักษร E และ F ที่พบเห็นโดยทั่วไป ดังนี้ 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดวิจัย 

Exploratory Research – การวิจัยเชิงสํารวจขั้นตน 

การวิจัยเชิงสํารวจข้ันตน เปนการวิจัยแบบไมทดลองชนิดหนึ่งที่มุงตอบคําถามวา 

“อะไร” “อยางไร” มากกวา “ทําไม” โดยการรวบรวมขอเท็จจริง สภาพปญหา 

สถานการณตางๆ โดยไมมีการต้ังสมมติฐาน แตอาจมีกรอบแนวคิดเปนตัวกําหนด

ขอบเขตของคําถามการวิจัย ตัวอยาง เชน การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ

รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การสํารวจสถานการณการคุมครองผูบริโภคในคนไทย 

การสํารวจสถานการณไขหวัดนกในประเทศไทย 

Focused Group Interview – การสัมภาษณแบบกลุมเนน 

    การสัมภาษณแบบกลุมเนน เปนการสัมภาษณลักษณะหนึ่งที่นิยมในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะ

เปนการเชิญผูใหสัมภาษณมารวมกัน 6-12 คน ที่มีคุณสมบัติหรือสภาพใกลเคียงกัน   

ผูสัมภาษณ ปอนคําถามใหผูใหสัมภาษณอภิปรายประเด็นคําถามนั้นรวมกัน และ 

สรุปคําตอบเปนขอมูลของกลุม ในการวิจัยจะทําแบบนี้หลายๆ กลุม แตละกลุม 

จะไดขอสรุป แลวนํามาประมวลรวมเปนผลการวิจัย 

ขอมูลอางอิง 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540. ปทานุกรมการวิจัย REFERENCE HANDBOOK OF RESEARCH  

   METHOD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศุภกิจ วงศวัฒนนุกิจ. 2550. พจนานุกรมศัพทการวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนํา วารสาร  
เพื่อการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารสหวิทยาการที่เผยแพรบทความวิจัยดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร และดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดอืน (ปละ 3 ฉบับ)  

มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1. เผยแพรผลงานวจิัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

2. เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวชิาการ 

3. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพทางวชิาการของบุคลากร 

และวารสารวิจัยวิจัยรําไพพรรณี ไดรับรองคุณภาพมาตรฐานโดยไดบรรจุอยูในฐานขอมูลศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทย (TCI กลุม 2) เรยีบรอยแลว ระดับคุณภาพผลงานตพิีมพอยูในระดับ 0.60 ตอบทความ 

คาธรรมเนียมการตีพมิพบทความวิจัย บทความละ 1,500 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอรโทรศัพทภายใน 3505, 3515 

http://www.rbru.ac.th/org/research/index.php 

ระเบยีบการตพิีมพ 

1. ผูวจัิยเขยีนบทความวจัิย ตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวจัิยรําไพพรรณี  

(ดาวนโหลดใบสมัคร+รูปแบบการเขียนบทความไดที่ www.rbru.ac.th/org/research) 

2. สงบทความที่สมบูรณตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc ความยาวไมเกนิ 10-12 หนา   

มายังอิเมล research_rbru2010@hotmail.com, anna_24t@hotmail.com 

ผูวจัิยชําระคาธรรมเนยีมในการดําเนนิการตพีมิพบทความวิจัย จํานวน 1,500 บาท โอนเงนิเขาหมายเลขบัญช ี

178-1-48957-9 ชื่อบัญช ีมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรอียุธยา 

(สาขาสี่แยกเขาไรยา) และสงหลักฐานการชําระเงนิไดที่ มายังอิเมล research_rbru2010@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประชุมวชิาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครัง้ที่ 5 

 เม่ือวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ที่ผานมา ทีมผูบริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี นําโดย ดร.ชวัลรัตน สมนึก และอาจารยสุทธินันท โสตวิถี เขารวมจัด

นทิรรศการในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 ในหัวขอ“คุณภาพงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน” ณ โรงแรมวเีวริบ เซอรวสิ อพารทเมนท โฮเต็ล แอนด สปา อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

นทิรรศการภาคโปสเตอร ลงทะเบยีนเขารวมงานประชุมวชิาการ บรรยากาศการบรรยายพิเศษ 

รองผูอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีถายภาพ

รวมกับผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา  

นทิรรศการ มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏบิัติการ 

จัดการเครือขายเรยีนรูการวจิัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเครือขายเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนา

ชุมชนทองถิ่น” ในวันที่ 5 พฤศจกิายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมบานแกว ตึกสํานักงาน

อธกิารบดี โดยไดรับเกยีรตจิาก ผศ.พัชริน ดํารงกิตติกุล ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจิัย (สกว.) รวมแลกเปลี่ยนประสบการณจาการพิจารณาขอเสนอโครงการวจิัย 

 ในการนี้ สถาบันวจิัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณคณาจารยและนักวจิัยที่ใหความรวมมือเปนอยางด ี

ผศ.ไวกูณฑ ทองอราม 

อธกิารบดฯี กลาวเปดการประชุมเชงิปฏิบัตกิาร  

ผศ.พัชรนิ ดํารงกติตกิุล 

ผูทรงคุณวุฒิ จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 

บรรยากาศในหองประชุม  

คณาจารยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ม่ิมกระโทก 

รองอธกิารบดฯี มอบของที่ระลกึผูทรงคุณวุฒิ 



 

 

 

 

 

 
 

งานวจัิยเร่ือง “บูรณาการความหลากหลายทางชวีภาพ กรณศีกึษาการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง

ชวีภาพปาชายเลนพ้ืนท่ีบอกุงรางบานทาใต ดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําและสารสกัดจากสะเดา ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิญญาชาวบาน” เปนผลงานวจัิยของ ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาปงบประมาณ พ.ศ.2557  

ซึ่งงานวจัิยดังกลาวมแีนวคิดมาจาก ปญหาสําคัญของชุมชนบานทาใต อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี คือในอดีตเมื่อ 

20-30 ปท่ีแลวพ้ืนบานทาใตมีความอุดมสมบูรณและเต็มไปดวยทรัพยากรปาชายเลนเปนจํานวนมากแตเมื่อมีการทํานากุง

สงผลใหอาชพีดัง้เดมิของชุมชนไดแกการทํานาขาวและนากกหายไปพ้ืนท่ีปาชายเลนกลายเปนนากุงซึ่งในพ้ืนท่ีบานทาใตไดมีผู

ประกอบอาชพีนากุงจํานวนหนึ่งท้ังของชาวบานและนายทุนรวมเนื้อท่ีประมาณ 500 ไรแตเมื่อกิจการนากุงเร่ิมประสบปญหา

โดยเฉพาะผูเลี้ยงมหีนี้สนิจํานวนมากท่ีดนิสวนใหญซึ่งเคยเปนปาชายเลนไดถูกปลอยท้ิงรางไวจนชาวบานไดมกีารนําพ้ืนท่ีบอกุง

รางมาใชประโยชนในการปลูกปาชายเลนในวาระสําคัญมกีารปลูกคร้ังหนึ่งประมาณ 1,000 ตน ในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมากลับ

พบวาตนกลาไมโกงกางใบเล็กใบใหญท่ีปลูกลงไปนัน้ไมไดเจริญเตบิโตเทาท่ีควร มีเพลี้ย หนอน แมลงกัดกินจนทําใหการฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตปิาชายเลนเปนไปดวยความลาชา 

 ดังนัน้โจทยการวจิัยทําอยางไรท่ีจะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของความ

หลากหลายทางชวีภาพอันจะนําไปสูการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ

ปาชายเลนพ้ืนท่ีบอนากุงรางบานทาใตสรางฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางย่ังยืนและยกระดับคุณภาพชวีติความเปนอยูของประชาชนโดยมี 

 วัตถุประสงคในการวจิัยคือ  

 1. เพ่ือศกึษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของ

ปาชายเลนบานทาใต ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี  

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรชายฝงท่ีเหมาะสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและภูมปิญญาชาวบาน 

 3. เพ่ือศกึษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพขององคกรบริหารสวนตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 4. เพ่ือศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา

ชาวบาน 

 วธีิการวจัิยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสีวนรวม(Participatory Action Research) ในคร้ังนี้ผูวจัิยเร่ิมจาก 1.ขัน้ตอนการเตรียม

ความพรอม เพ่ือสรางความตระหนักถงึปญหา สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงของการลดลงของความหลากหลายทางชวีภาพบาน

 

ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณออสปอนพันธ                  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



ทาใต ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 2.ขัน้ตอนการวางแผนปฏบัิตกิารเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู 3.ขั้นตอน

การถายทอดภูมปิญญาชาวบานสูชุมชนบานทาใต 4.ขัน้ตอนการประเมนิผลสัมฤทธ์ิและการถายทอดผลการวจัิยไปใชประโยชน

5.จัดเวทีคืนขอมูลการวจัิยใหชุมชน 

ผลการวจิัยพบวา  

1. สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของปาชาย

เลนบานทาใต ม ี3 สาเหตุสําคัญไดแก  

สาเหตุเกดิจาก 1.1 ปาชายเลนลดลง 1.2 นากุงเพ่ิมขึ้น 1.3 พ้ืนท่ีชุมชนขยายตัว 

ผลการเปลี่ยนแปลงเปนเหตุให 1.4 ความหลากหลายทางชวีภาพลดลง 1.5 นาขาวนากกหายไป

จากวถิชีวีติ 1.6 คุณภาพชวีติเปลี่ยนไป 

2. รูปแบบวธีิการและการถายทอดภูมปิญญาในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงเปน

การถายทอดภูมปิญญาจากผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน 3. แนวทางการเพ่ิมศักยภาพขององคกรบริหารสวนตําบลตะกาด

เงา กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพพบวาสามารถนํา

กระบวนการวจัิยแบบมสีวนรวม (Participatory Action Research) มาใชกับการเพ่ิมศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลตะกาด

เงา ได 4. ลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติฯ พบวาองคกรชุมชนสามารถนํานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไปขับเคลื่อนได  

ขอเสนอแนะในการวจิัย 

 1.ควรสงเสริมการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research ใหแพรหลายในการอนุรักษ

และฟนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ 

 2.ควรศกึษาวจัิยรวบรวมภูมปิญญาทองถิ่นท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษและการฟนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ 

 3.ควรใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามสีวนรวมในการแกไขปญหาใหมากท่ีสุด 

................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณขอมูลจาก 

ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ ตดิตอ081-683-39997 หัวหนาโครงการวจัิย 

นางสาวนภา  จันทรตร ี ตดิตอ 086-337-8847  และนายพงศธร  จันทรตร ี ผูรวมวจัิย        

นายอานนท   แสงสุวรรณ   นักศกึษาสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ตดิตอ 086-337-8847        

นายเดือน   โชตสิุวรรณ นักวจัิยทองถิ่นตดิตอ  088-527-2257   
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