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ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 

สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เขารวมการประชุมวชิาการ 

“ราชภัฏวจิัยครัง้ที่ 3″ ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

ในการนี้ สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีไดนําผลงานวิจัยจํานวน 5 

เรื่อง เขารวมจัดแสดงผลในภาคนทิรรศการ ภายใตหัวขอ “มหัศจรรยหนามแดง”.... 
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 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) ÁÕá¹Ç¤Ô´·Õè¨Ð¢Ñºà¤Å×èÍ¹à¾×èÍÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ

¼ÅÔµ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂâ´Âãª�¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡ã¹ÃÐ´Ñºµ�Ò§æ ¨Ö§¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ´�Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ/¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ »ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2558 ¢Öé¹ à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ÃÙ»áººáÅÐÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂ¹Í¡ 

 ã¹¡ÒÃ¹Õé¨Ö§¢Í»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�àªÔªÇ¹¤³Ò¨ÒÃÂ� ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ Ê�§¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¢ÍÃÑº·Ø¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
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ËÑÇ¢�Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

1. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙ�à¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹´�Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑÂ 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà©¾ÒÐ·Ò§) 

2. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¼ÅÅÑ¾¸�/¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ�Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§»ÃÐà·È 

3. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÑ²¹¸ÃÃÁ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒãË�à¡Ô´¢Öé¹ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ 

4. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÙ»áºº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡ (ÇÔ¸Õ¡ÒÃ á¹Ç·Ò§ ËÃ×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾

ÀÒÂ¹Í¡·Õè´ÕáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ´�Ò¹¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà©¾ÒÐ·Ò§) 

5. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÙ»áºº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼Ù�»ÃÐàÁÔ¹ÀÒÂ¹Í¡ ÇÔ¸Õ¡ÒÃ á¹Ç·Ò§ ËÃ×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡·Õè´ÕáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ã¹ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ´�Ò¹¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà©¾ÒÐ

·Ò§) 

6. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Òà¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÙ»áºº ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ËÃ×ÍÁÒµÃ°Ò¹/µÑÇº�§ªÕé/à¡³±�¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ã¹¡ÅØ�Á

»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ ËÃ×ÍÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ 

7. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áºº á¹Ç·Ò§·Õè¨Ð·íÒãË�à¡Ô´¡ÒÃãª�¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂËÃ×Í¹íÒ¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹/¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡ä»ãª�à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒË¹�ÇÂ§Ò¹µ�¹ÊÑ§¡Ñ´ áÅÐ

ÃÐ´ÑºªÒµÔ 

8. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒâÁà´Å ËÃ×Í·ÄÉ®ÕÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒºÃÔº·áÅÐÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»�¹¨ÃÔ§¢Í§

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÊÑ§¤Áä·Â 

9. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹µ�Ò§»ÃÐà·È 

10. Benchmarking áÅÐ Best Practices ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§»ÃÐà·Èµ�Ò§æ 

11. ¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹·Õè´ÕàÅ×È (Best Practices) áÅÐ/ËÃ×Í ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´�Ò¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº

µ�Ò§æ ä´�á¡� ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ´�Ò¹¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ (·ÑèÇä» áÅÐà©¾ÒÐ·Ò§) ÈÙ¹Â�¾Ñ²¹Òà´ç¡àÅç¡ 

âÃ§àÃÕÂ¹·Ò§àÅ×Í¡ áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Í¡ÃÐººáÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÍÑ¸ÂÒÈÑÂ 

à¡³±�¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ·Ø¹ 

  ·Ø¹ÅÐäÁ�à¡Ô¹ 300,000 ºÒ· ¨íÒ¹Ç¹äÁ�à¡Ô¹ 5 ·Ø¹ 

 àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢ÍÃÑº·Ø¹ 

  - ¨Ñ´·íÒ¢ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃµÒÁáºº¿ÍÃ�Á·Õè ÊÁÈ. ¡íÒË¹´ (´ÒÇ¹�âËÅ´áºº¿ÍÃ�Áä´�·Õè www.onesqa.or.th) 

  - ¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒÃã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº·Ø¹ 10 ªØ´ (ªØ´¨ÃÔ§ 1 ªØ´ áÅÐÊíÒà¹Ò 9 ªØ´) ¾Ã�ÍÁ CD ºÑ¹·Ö¡¢�ÍÁÙÅ 1 á¼�¹ 

- ¨Ñ´·íÒ¢�ÍàÊ¹Íà»�¹ÀÒÉÒä·ÂµÒÁáºº¿ÍÃ�Á (font TH Sarabun PSK ¢¹Ò´ 16) 

¨Ñ´Ê�§·Õè 

 

ประกาศใหทุนอุดหนุนการวจิัยสําหรับนักวจิัย/นักวชิาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

àÃÕÂ¹ ¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) 

 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) 

 ÍÒ¤ÒÃ¾Òä·¾ÅÒ«�Ò ªÑé¹ 24 àÅ¢·Õè 128 ¶¹¹¾Òä· á¢Ç§·Ø�§¾Òä· à¢µÃÒªà·ÇÕ ¡·Á. 10400 

           (¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢ÍÃÑº·Ø¹ÍØ´Ë¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ »ÃÐàÀ·¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ/¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ) 
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ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทัวไปลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2558 (Thailand Research Expo 2015)” จัดขึนในระหว่างวันที 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กร ุงเทพฯ 

ภาคการประช ุม 
พบกับ การประช ุมหลากหลายประเด็น มากกว่า 100 หัวเรือง อาทิ 

• การประช ุมสัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข ้อสําคัญสําหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
• การประช ุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสําคัญของประเทศทีควรเร่งแก้ไข 
• การประช ุมกลุ่มเฉพาะเรือง ในประเด็นเฉพาะทีน่าสนใจ 
• การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการทีเกียวข ้องกับการวิจัย (Twilight Program) 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นําผลงานวิจัย ในกลุ่ม
หัวข ้อ “ผลิตภัณฑ์แปรร ูปจากหนามแดง” จากอาจารย์ก ุลพร พุทธมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข ้า
ร่วมถ่ายทอดความร ู้ ในภาคการประช ุมกลุ่มเฉพาะเรือง เวลา 09.00-12.00 น. 

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนได้ที www.researchexpo.nrct.go.th              
(ลงทะเบียนฟรี) ตังแต่บัดนี ถึงวนัที 27 กรกฎาคม 2558 

ภาคนิทรรศการ 
พบกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจํานวนหลายร้อยผลงาน จากหน่วยงานเครือข่าย

ในระบบวิจัยทั วประเทศ 
โดยนิทรรศการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จะจัด

อยู ่ในกลุ่มงานวิจัยเพือการพัฒนาเกษตรและอ ุตสาหกรรมเกษตรแปรร ูป และผลงานวิจัยทีได้นําเสนอ
ในภาคนิทรรศการได้แก ่

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนามแดง  
อาจารย์ก ุลพร พุทธมี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์นําหนามแดงพร้อมดืม 
อาจารย์ก ุลพร พุทธมี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที : 
ฝ่ายจัดการความร ู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความร ู้การวิจัย  
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์ : 0-2579-1370-9, 0-2561-2445 ต่อ 459, 568, 447, 458  
โทรสาร 0-2579-0455, 0-2579-0109 
 



 

  

งานประชุมวชิาการระดับชาต ิครัง้ที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558”  

เรื่อง “ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ป 2558” 

    สํานักวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จัดโครงการประชุมวชิาการระดับชาติแนะนานาชาต ิ

ครัง้ที่ 3 มหาวทิยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (The 3rd NEU National and International Conference 2015 (NEUNIC 2015): 

Integrated Research Enhances Sustainable Knowledge) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม มหาวทิยาลัย

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเขารวมไดที่ http://www.conference.neu.ac.th    

โทรศัพท 061-9688540, 061-9688541 

สถาบันวจัิยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล จัดงานประชุมวชิาการระดับชาต ิครัง้ที่ 11 “ประชากรและสังคม 

2558” เรื่อง “ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ป 2558 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-

15.00 น. ณ หองราชเทวแีกรนด ชัน้ 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทว ีกรุงเทพฯ 

 โดยผูสนใจสามารถลงทะเบียน พรอมสงสําเนาใบโอนเงนิและแบบฟอรมการลงทะเบยีน ไปยังอิเมลล 

waiwingrob@gmail.com: warawan.tha@gmail.com ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 

 และสามารถลงทะเบียนแบบออนไลน ไดที่ www.ipsr.mahidol.ac.th 

โครงการประชุมวชิาการระดับชาติ และนานาชาต ิครั้งที่ 3 

 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดทําวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ทัง้นี้ขอเชญิชวนผูที่สนใจ สงบทความเพื่อพจิารณาตพีมิพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดติถ  

โดยดูรายละเอียดที่ http://human.uru.ac.th/ พรอมทัง้สงเอกสารตนฉบับไปทางอิเมลล hssurujoural@gmail.com 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

โครงการประชุมวชิาการและวจิัยระดับนานาชาต ิประจําป 2558 

 

    สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยรามคําแหง รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา สํานักงานคณะกรรมการ

วจัิยแหงชาต ิสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย และสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิจัดโครงการ

ประชุมวชิาการและวจัิยนานาชาต ิระหวางวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช 

มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบยีนเขารวมไดที่ www.ruirc2015.ru.ac.th โทรศัพท 02-3108694 



 

 

 

 

 

 

 

ยุคนีเป็นยุคทีการค้นคว้าหาข้อมูลการวิจัยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว คณาจารย์ หรือนักศึกษา ที

สนใจอ่านรายงานหรือบทความวิจัยต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยต่าง ๆ ทีเป็นป ั จจุบ ันเพือใช้ประกอบการตัดสินใจ

ในการแก้ป ั ญหาต่าง ๆ ดังนั นจึงจําเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ในการอ่านเพือประเมินรายงานหรือบทความวิจัย อย่างไรก็ตามป ั ญหาสําคัญ

ประการหนึงในการอ่านหรือประเมินบทความวิจัย คือ ความรู้และเข้าใจศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวิจัยซึงหลายคํามีความหมายใกล้เคียงกัน 

ผู้อ่านทีไม่คุ้นเคยศัพท์เฉพาะเหล่านี อาจเกิดความไม่เข้าใจลึกซึง หรือแม้กระทังอาจลดแรงจูงใจของผู้อ่านหรือนักศึกษาในการเรียนได้

ด้วยเหตุนีสถาบันวิจ ัยและพัฒนาจึงได้รวบรวมศัพท์เฉพาะทางการวิจัยและสถิติ และความหมายของศัพท์มานําเสนอเพือให้เข้าใจได้ง่าย

มากขึนโดยจะนําเสนอศัพท์ไล่เรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ซึงฉบับนี ขอนําเสนอศัพท์ด้านการวิจัยและสถิติ ในตัวอักษร Q และ R ที

พบเห็นโดยทั วไป ดังน ี

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดวิจัย 

ข้อมูลอ้างอิง 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ.ิ 2540. ปทานุกรมการวิจัย REFERENCE HANDBOOK OF RESEARCH  

   METHOD. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศุภกิจ วงศ์วัฒนนุกิจ. 2550. พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิต.ิ กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
 

 Quantitative Research – การวิจ ัยเชิงปริมาณ 

         การวิจ ัยทีมุ่งอธิบาย ทํานาย ควบคุมปรากฏการณ์ทีสนใจศึกษาเพือให้ได้ข้อสรุปทีเป็นเหตุผล มีความ

เทียงความตรงและพิสูจน์ได้ วิธีการดําเนินการวิจัยมีแบบแผนทีแน่นอน ให้ความสําคัญกับการวัดตัวแปรใน

เชิงปริมาณโดยอาศัยเครืองมือทีมีความเทียงและความตรง และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทีเป็นตัวเลขด้วย

วิธีการทางสถิติทีหลากหลาย เพือทดสอบสมมติฐาน แปลผลข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ตัวอย่างการวิจัยเชิง

ปริมาณ ได้แก่ การวิจ ัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจ ัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงพัฒนาการ 

 

Research Proposal – ข้อเสนอโครงการวิจัย   

 ข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นแผนงาน โครงการและกลวิธีในการทําวิจ ัยทีกําหนดไว้ล่วงหน้า 

เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านทีจะต้องมีหรือกําหนดไว้ก่อนสร้างบ้าน เพือจะได้สร้างบ้านได้

ถูกต้องตรงตามความต้องการ ข้อเสนอโครงการโดยทั วไปมีหน้าทีหลัก 2 ประการ คือ เป็นตัวชีนํา 

(guideline) ในการทําวิจ ัยเรืองนั น ๆ ว่ามีแนวความคิด ทฤษฎีอยู่อย่างไร ต้องการหาคําตอบอะไร และจะ

หาคําตอบนั นได้อย่างไร กับเป็นเกณฑ์ในการประเมินงานค้นคว้าวิจ ัยเรืองนั นว่า ประสบผลสําเร็จเพียงใด

  



มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและเครือขายรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราชเปนเจาภาพกําหนดจัดการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาติและ

นานาชาติภายใตชื่อ “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไทย กาวไกลสู

อาเซยีน” “ราชภัฏวจัิย ครัง้ที่ 3″ ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อําเภอ

เมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช  

โดยกจิกรรมประกอบดวยการปาฐกถา การบรรยายพเิศษ การเสวนา การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ระดับชาต ิและนานาชาต ิการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอรและนิทรรศการและกิจกรรมการพัฒนาการจัดการ

เรยีนรูดวยกระบวนการวจัิยปฏิบัตกิารใชชัน้เรยีน 

ในการนี้ สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดนําผลงานวจัิยจํานวน 5 

เรื่อง เขารวมจัดแสดงผลในภาคนทิรรศการ ภายใตหัวขอ “มหัศจรรยหนามแดง” 

1. การพัฒนาผลติภัณฑน้ําหนามแดงพรอมดื่ม  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : อาจารยกุลพร พุทธมี 

2. การพัฒนากลิ่นรสผลติภัณฑน้ําหนามแดงพรอมดื่ม  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : อาจารยกุลพร พุทธมี 

3. การพัฒนาผลติภัณฑกัมม่ีเยลลี่หนามแดง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : อาจารยกุลพร พุทธมี 

4. อิทธิพลของปุยอินทรยีและเคมีตอลักษณะการเจรญิเตบิโตของหนามแดง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร : ดร.วกิันยา ประทุมยศ 

5. ผลของพเีอชและอุณหภูมิตอสขีองน้ําหนามแดง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร: อาจารยจิรพร สวัสดกิาร 

โดยนทิรรศการ “มหัศจรรยหนามแดง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับความสนใจจากบุคคล

ทั่วไป นักวจัิย นักเรยีน นักศกึษา เปนจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวจัิยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

เขารวมการประชุมวชิาการ “ราชภัฏวจัิยคร้ังท่ี 3″  

ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นทิรรศการ “มหัศจรรยหนามแดง” 

ไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไป เปนจํานวนมาก 



นอกจากนี้ยังมีคณาจารยจากมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สงผลงานเขารวมนําเสนอในงานประชุมวชิาการฯ  

ในภาคโปสเตอร อีก 5 ผลงานดวยกัน ไดแก 

     1. การสํารวจพฤตกิรรมและความตองการของนักทองเที่ยวตอการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลบางสระ

เกา อําเภอแหลมสงิห จังหวัดจันทบุร ี

คณะวทิยาการจัดการ : ผูชวยศาสตราจารยธงไชย  ศรเีบญจโชติ 

2. โครงการสํารวจและศกึษาศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวโดยชุมชนตําบลบางสระเกา 

คณะวทิยาการจัดการ : อาจารยนันทภัค  บุรขจรกุล 

3. การศกึษาตัวอยางที่ดเีลศิในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

คณะวทิยาการจัดการ : อาจารยภานติา  โพธิ์แกว 

4.  โครงการศกึษากลยุทธการสงเสรมิการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตําบลบางสระเกา อําเภอแหลม

สงิห จังหวัดจันทบุรี 

คณะวทิยาการจัดการ : อาจารยบุษรา  บรรจงการ 

5. โครงการการวิเคราะหตนทุนการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบางสระเกา อําเภอแหลม

สงิห จังหวัดจันทบุรี 

คณะวทิยาการจัดการ : อาจารยพศิษิฐ  ชัยสุวรรณถาวร  

รวมผลงานวจัิยที่มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดนําไปรวมกจิกรรมครัง้นี้จํานวน 10 ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวจัิยจํานวน 5 เรื่อง จากคณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

รวมนําเสนอในงานประชุมวชิาการฯ ในภาคโปสเตอร 
 



      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดสงนักวิจัยดีเดนเขารวมรับรางวัลนักวิจัยดีเดนในครั้งนี้อีก 1 ทานไดแก 

อาจารย ดร.ชุตาภา  คุณสุข  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยผลงานวิจัยที่เขารวม

รับรางวัล คือ การจัดการทรัพยากรปูมาอยางย่ังยืน กรณีศกึษาอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียานันท  สิทธิจินดาร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี ในการรับมอบโลที่ระลกึรวมนําเสนอผลงานวจัิยในครัง้นี้ 

สถาบันวจัิยและพัฒนา จึงขอขอบพระคุณผูบรหิาร คณาจารย นักวจัิยที่สงผลงานเขารวมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

พรอมทัง้ใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆ จนสําเร็จไปดวยด ีและหวังวาจะไดรับความมือเชนนี้อีกในโอกาสหนา 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวจัิยดเีดน “ดร.ชุตาภา  คุณสุข” 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภักรําไพพรรณี 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรยีานันท  สทิธิจินดาร 

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ในการรับมอบโลที่ระลกึรวมนําเสนอผลงานวิจัยในครัง้นี้ 



 

 

 

 

 

 
 

งานวจัิยเรื่องการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ

และฟนฟูคลองตาสังขดวยปุยอินทรยีชีวภาพชนดิน้ํายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน เปนผลงานวิจัย

ของ อาจารยนภา จันทรตร ีและคณะสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินปงบประมาณพ.ศ. 2557 ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีแนวคิดมาจากปญหา

สําคัญของชุมชนคลองตาสังขตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหมจังหวัดจันทบุรี คือ ปญหามลภาวะของสภาพแวดลอม โดยทั่วไปของชุมชน

โดยเฉพาะในบรเิวณชุมชนที่อยูลกึไปตามลําคลองตาสังขที่มีผูคนอยูอาศัยอยางหนาแนนบานเรือนที่พักอาศัยที่ปลูกติดลําคลองมีอาชีพ

ประมงพาณิชย ประมงพื้นบานและรับจาง ชาวบานสวนหนึ่งทําอาชีพโรงตมปลากะตักเพื่อสงตอไปยังโรงงานแปรรูปเชิงพาณิชย 

ผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนคือมีขยะในลําคลองที่เกดิจากการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน มีเศษถานไม เศษปลากะตักที่ตกหลนลงในน้ํา มี

น้ําเสยีเหลอืทิ้งจากโรงตมปลากะตักลงไปในลําคลองตาสังขโดยตรงสงผลทําใหลําคลองเนาเสยีเกดิกลิ่นเหม็นอากาศเกิดมลพิษจากเขมา

ควันของโรงตมปลากะตักที่สัตวน้ําตางๆที่เคยมีอยูอยางชุกชุมในลําคลองเริ่มหายไปทําใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนทั้งทางตรง

และทางออม 

 ดังนั้นโจทยการวิจัยคือทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของความ

หลากหลายทางชวีภาพอันจะนําไปสูการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลองตา

สังขเพื่อสรางฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน 

 โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ 

 1. ศกึษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดจันทบุร ี 

 2. ศกึษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลองตาสังข ตําบลตะกาดเงา อําเภอทา

ใหม จังหวัดจันทบุร ี 

 3. ศกึษารูปแบบวธิกีารและการถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝง

ชุมชนคลองตาสังข ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรทีี่เหมาะสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมิปญญาชาวบาน 

 4. ศกึษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพขององคการบรหิารสวนตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรกีับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 5. ศกึษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัตโิดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและภูมิปญญาชาวบาน 

 6. ศกึษารูปแบบการสรางเครอืขายชุมชนประมงชายฝงทะเลจันทเพื่อการ บูรณาการจัดการสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณคาความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

วธิกีารเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) ในครัง้นี้ผูวจัิยเริ่มจาก 

1. การเตรียมความพรอมเพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาสาเหตุและผลกระทบของการลดลงของความหลากหลายทาง

ชวีภาพชุมชนคลองตาสังข  

2. ประชุมคณะนักวจัิยรวมกันวางแผนเชญิชวนชาวบานและผูสนใจมาเขารวมทมีวจัิย  

3. รวบรวมขอมูลเดมิของชุมชน 

4.การวางแผนปฏิบัตกิารเพื่อสรางกระบวนการเรยีนรูแกนนําที่ 

 

อาจารยนภา จันทรตรี                  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



5.จัดกจิกรรมเพื่อถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนโดยอาศัยการประชุมเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม 

6.การประเมินผลสัมฤทธิ์และการถายทอดผลการวจัิยไปใชประโยชน 

7.จัดเวทคืีนขอมูลการวจัิยใหชุมชน 

ผลการวิจัยพบวา 1. สาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝงจังหวัดจันทบุร ีมี 4 สาเหตุ ไดแก 

1.1 การกัดเซาะชายฝง 

2.1 ปาชายเลนลดลง 

3.1 นากุงเพิ่มขึ้น 

4.1 ขยะในทะเลและชายฝงเพิ่มปรมิาณมากขึ้นผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชวีติและเศรษฐกจิของครัวเรอืนประมง 

ชายฝงจันทบุร ี 

2. สาเหตุและผลกระทบการลดลงทางชวีภาพของชุมชนคลองตาสังข มี 4 สาเหตุ ไดแก 

1.1 ปรมิาณพื้นที่นากุงเพิ่มขึ้น  

2.1 ปญหาขยะในชุมชน 

3.1 ปาชายเลนลดลง 

4.1 มลภาวะจากโรงตมปลากะตักสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพของคลองตาสังข การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต

และเศรษฐกจิ  

3. พบวาสามารถถายทอดภูมิปญญาชาวบานโดยการบูรณาการการเรยีนการสอนกับการวจัิย  

4. พบวาสามารถนํากระบวนการวจัิยแบบมีสวนรวมมาใชกับการเพิ่มศักยภาพองคการบรหิารสวนตําบลได 

5.พบวาองคกรชุมชนสามารถนํานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไปขับเคลื่อนได  

6.พบวาการในจังหวัดจันทบุรเีครอืขายแกนนํากลุมประมงชายฝงยังพบแกนนํากลุมและเครือขายนอยและที ่

   พบยังไมเขมแข็ง 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ควรสงเสรมิการวจัิยแบบเชงิปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ใหแพรหลายในการอนุรักษและฟนฟู

ความหลากหลายทางชวีภาพ 

 2. ควรศกึษาวจัิยรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับการอนุรักษและการฟนฟูความหลากหลายทางชวีภาพ 

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

ขอขอบคุณขอมูลจาก 

นางสาวนภา จันทรตร ี ตดิตอ 086-337-8847 : หัวหนาโครงการวจัิย                 

ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ และนายพงศธร จันทรตรี : ผูรวมวจัิย 

นายอานนท  แสงสุวรรณ  : นักศกึษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                                       

นางแชมชอย รัตนสุวรรณ  : นักวจัิยทองถิ่น  
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