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ปรัชญา : เป็นองค์กรเพื่อเสริมสรา้งนักวิจัยและงานวิจัยที่มคีุณภาพน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 

วิสัยทัศน ์:  เป็นองค์กรหลักที่มุง่พัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสูส่ากล 
 

     เสริมสร้างนกัวิจยัและงานวิจยัที่มีคณุภาพน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ 

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2558 เวลา 

10.00 – 12.00 น. สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี ต้อนรับคณะ

ศกึษาดูงานด้านการจัดท าวารสารวิจัย จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ หอ้งประชุม 
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ทุนวิจัยมุ่งเป้า 

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

ประกาศรับข้อเสนอการวจิัยมุ่งเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.) ในฐานะหนว่ยงานกลางด้านการวิจัย ได้รว่มกับหนว่ย

ให้ทุนต่างๆ ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สกว.) สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แหง่ชาติ (สวทน.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ด าเนนิงานภายใต้ช่ือ “เครือขา่ย

องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และนอกจากนีย้ังร่วมกับ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดท ากรอบวิจัย เพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจ าปี 2559 จ านวน 2 แผนงาน 

28 กลุ่มเรื่อง 

การเขียนข้อเสนอการวิจัย 

1. ดาวนโ์หลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและกรอบการวิจัยได้ที่ http://www.nrct.go.th หรอื 

http://www.nrms.go.th เพื่อศกึษาเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน และรายละเอียดกรอบวิจัย 

2. ดาวนโ์หลดแบบหนังสือน าส่ง แบบฟอร์มขอ้เสนอการวิจัย และคู่มอืการลงทะเบียน รวมทั้ง

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrms.go.th 

3. เขียนข้อเสนอการวิจัย (font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16) 

- ข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย (Research program) (แบบ คอบช. 1ช) 

- โครงการวิจัยย่อยและโครงการวจิัยเดี่ยว (Research project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด) 

การส่งข้อเสนอการวิจัย 

1. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th พรอ้มแนบไฟล์โครงการวิจัย/แผน

งานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF  

2. หลังจากลงทะเบียนสมบูรณ์แลว้  

- นักวิจัยจัดพิมพ์ขอ้เสนอการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

- แผ่นบันทึกข้อมูลเสนอการวิจัย (MS word และ PDF) จ านวน 2 ชุด 

  
* ทั้งนี้ ขอให้น าส่งข้อเสนอการวิจัย (ต้นฉบับ 1 ชุด + แผ่นบันทึกข้อมูล 2 ชุด) 

มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายในวันท่ี 10 สงิหาคม 2558 

เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการรวบรวมและจัดท าหนังสือน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  

ลงนามโดยอธิการบดี ส่งไปยังส านักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ท่ีเสนอผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ท้ังนี้คณาจารย์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัย 
ได้ท่ีเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://www.rbru.ac.th/org/research/index.php) 

โครงการวิจัย  

1. แบบเสนอโครงการวิจัย + ค าชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (ปี 60) 
2. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย (ปี 60) 
3. * กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย และแนบไฟล์ข้อมูลผ่านระบบ 

NRMS ทางเว็บไซต์ http://nrms.nrct.go.th  

แผนการวิจัย 

1. แบบเสนอแผนงานวิจัย + ค าชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (ปี 60)   
2. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย (ปี 60) 
3. * กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย และแนบไฟล์ข้อมูลผ่านระบบ 

NRMS ทางเว็บไซต์ http://nrms.nrct.go.th  

ทั้งนี้ ขอให้น าส่งข้อเสนอการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  

พร้อมกรอกข้อมูลฯ ผ่านระบบ NRMS (http://nrms.nrct.go.th) 

ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 

สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3505 
 

เปิดรับข้อเสนอการวจิัย เพื่อเสนอของบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

ผ่านส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญนกัวิจยั นกัวิชาการ และผูส้นใจทัว่ไปลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจยัแห่งชาต ิ

2558 (Thailand Research Expo 2015)” จดัขึน้ในระหว่างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวิลด ์กรงุเทพฯ 

ภาคการประชมุ 

พบกบั การประชมุหลากหลายประเด็น มากกว่า 100 หวัเร่ือง อาทิ 

„ การประชมุสมัมนาขนาดใหญ่ ในหวัขอ้ส าคญัส าหรบัการบริหารจดัการงานวิจยัของประเทศ 

„ การประชมุ/สมัมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาส าคญัของประเทศท่ีควรเร่งแกไ้ข 

„ การประชมุกลุม่เฉพาะเร่ือง ในประเด็นเฉพาะท่ีนา่สนใจ 

„ การถ่ายทอดเทคนคิ/กระบวนการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการวิจยั (Twilight Program) 

โดยสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี น าผลงานวิจยั ในกลุม่

หวัขอ้ “ผลิตภณัฑแ์ปรรปูจากหนามแดง” จากอาจารยก์ลุพร พทุธมี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขา้

ร่วมถ่ายทอดความรูใ้นภาคการประชมุกลุม่เฉพาะเร่ือง เวลา 09.00-12.00 น. 

ผูส้นใจ สามารถลงทะเบียนผา่นระบบลงทะเบียนไดท่ี้ www.researchexpo.nrct.go.th              

(ลงทะเบียนฟรี) ตัง้แตบ่ดันี ้ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 

ภาคนทิรรศการ 

พบกบัการจดัแสดงนทิรรศการผลงานวิจยัจ านวนหลายรอ้ยผลงาน  จากหนว่ยงานเครือขา่ย

ในระบบวิจยัทัว่ประเทศ 

โดยนทิรรศการ ของสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จะจดั

อยู่ในกลุม่งานวิจยัเพื่อการพฒันาเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู  และผลงานวิจยัท่ีไดน้ าเสนอ

ในภาคนทิรรศการไดแ้ก ่

1. การพฒันาผลิตภณัฑห์นามแดง  

อาจารยก์ลุพร พทุธมี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. พฒันาผลิตภณัฑน์ า้หนามแดงพรอ้มดื่ม 

อาจารยก์ลุพร พทุธมี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท่ี้ : 

ฝ่ายจดัการความรูก้ารวิจยั กองประเมินผลและจดัการความรูก้ารวิจยั  

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) 

โทรศัพท ์: 0-2579-1370-9, 0-2561-2445 ตอ่ 459, 568, 447, 458  

โทรสาร 0-2579-0455, 0-2579-0109 

 

http://www.researchexpo.nrct.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ด้วยสถาบนัวิจัยและพัฒนา ได้ย้ายส านักงานไปอยู่ที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรตพิระเทพรัตนราชสดุาฯ  

(อาคาร 36) ดงันั้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสมัพันธใ์ห้คณาจารย์และนักวิจัยที่ประสงคจ์ะตดิต่อหรือมารับบริการ 

จึงขอแจ้งรายละเอยีด ดงันี้  

1. ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรตพิระเทพรัตนราชสดุาฯ  (อาคาร 36) (อาคารใกล้ 7-11) 

2. โทรศัพท ์039-319111 ต่อ 3505 โทรศัพทม์อืถอื 086-4402639  

3. เปิดท าการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทติย์) 

ประกาศ !!! 

 

ส านกังาน 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

 

มุมตอ้นรบั 

ส าหรบัผูม้าติดต่อ 

 

มุมสืบคน้งานวิจยั 

 

หอ้งสมุดงานวิจยั 

บริการยมื/คืน งานวิจยั 

 



 

 

 

 

 

 

ยุคนีเ้ป็นยุคที่การค้นคว้าหาข้อมูลการวิจัยเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว คณาจารย ์หรอืนักศกึษา 

ท่ีสนใจอ่านรายงานหรือบทความวิจัยตอ้งอาศัยข้อมูลการวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันเพื่อใชป้ระกอบการ

ตัดสนิใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมทัีกษะ ความรูใ้นการอ่านเพื่อประเมินรายงานหรือบทความวิจัย  อย่างไรก็ตาม

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการอ่านหรือประเมินบทความวิจัย คือ ความรู้และเขา้ใจศัพท์เฉพาะที่ใชใ้นการวิจัยซึ่งหลายค ามี

ความหมายใกล้เคียงกัน ผู้อ่านท่ีไม่คุ้นเคยศัพท์เฉพาะเหลา่นี ้อาจเกิดความไม่เข้าใจลึกซึ้ง หรอืแม้กระทั่งอาจลดแรงจูงใจของผู้อา่น

หรือนักศกึษาในการเรียนได้ดว้ยเหตุน้ีสถาบันวจิัยและพัฒนาจึงได้รวบรวมศัพท์เฉพาะทางการวจิัยและสถิติ และความหมายของศัพท์

มาน าเสนอเพื่อให้เข้าใจได้งา่ยมากขึน้โดยจะน าเสนอศัพท์ไล่เรียงตามตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ซึ่งฉบับนี้ ขอน าเสนอศัพท์ดา้นการวจิัย

และสถิต ิในตัวอักษร S และ T ที่พบเห็นโดยท่ัวไป ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกร็ดวิจัย 

 Survey Research – การวิจัยเชิงส ารวจ 

         การวิจัยแบบไมท่ดลองชนิดหนึ่งท่ีมีจุดมุง่หมายเพื่อส ารวจขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัเร่ืองต่างๆ สถานการณ ์ความรู ้ความ

คิดเห็น ความคาดหวัง เจตคต ิพฤติกรรมตา่งๆ ของประชากรกลุม่ใด  กลุ่มหนึ่ง เพื่อให้ทราบลักษณะของตัวแปรรวมท้ังการ

แจกแจงตัวแปรท่ีสนใจศึกษาตามตัวแปรอื่นๆ  ท่ีต้องการศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือเป็นการบรรยายและอธิบายข้อมูลให้ลกึซึง้ขึน้ โดย

ไมม่กีารควบคุมตัวแปรเพื่ออธิบายและท านายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยไม่มุ่งทดสอบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุ 

โดยท่ัวไปการวจิัยเชงิส ารวจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 1) การส ารวจปัญหา ( need assessment survey) เพื่อศึกษาปัญหา

องคป์ระกอบท่ีเกี่ยวข้อง และประเมินความตอ้งการ หรอื ความจ าเป็นในการแก้ปัญหา 2) การส ารวจเชงิการตลาด (marketing 

survey) เพื่อประเมินลักษณะและระดับความต้องการของผู้บริโภคตอ่ผลิตภัณฑ ์หรอืการให้บริการท่ี   จัดขึ้น 3) การส ารวจ

แบบประเมินผล ( evaluation survey) เพื่อประเมินผลของโปรแกรมหรือนโยบายตา่งๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างการ

วจิัยเชงิส ารวจ เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญท่ีท าขึ้นใหม ่การส ารวจเจตคติต่อการดูแลรักษา

สุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 

 

 

 

ข้อมูลอ้างองิ 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. 2540. ปทานุกรมการวจิัย REFERENCE HANDBOOK OF RESEARCH  

   METHOD. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยมหดิล. 

ศุภกิจ วงศ์วัฒนนุกิจ. 2550. พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพมิพ์. 

 

Test Statistic – สถิตทิดสอบ   

 วิธีการทางสถิตท่ีิใชท้ดสอบสมมติฐานหรือทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิตขิองขอ้มูลท่ีได้

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการค านวณออกมาเป็นค่าสถิติทดสอบ แล้วอาศัยหลักการความนา่จะเป็น 

ทฤษฎีการสุ่ม และการแจกแจงตัวอยา่งว่าจะยอมรับหรือปฏเิสธสมมติฐานท่ีต้ังขึ้นด้วยความเชื่อม่ัน 

หรือยอมให้มคีวามผิดพลาดได้เท่าใด หลังจากนัน้จึงน าค่าสถิตทิดสอบท่ีได้จากกลุ่มตัวอยา่งไปเทียบกับ

การแจกแจงค่าสถิตทิดสอบท่ีท าไวใ้นรูปของตารางมาตรฐาน จุดประสงค์เพื่อน าผลสรุปท่ีได้จากกลุ่ม

ตัวอยา่งไปใชใ้นการตัดสนิใจหรือสรุปผลไปยังประชากร ตัวอยา่งสถิตทิดสอบ ได้แก่   Z-test, t-test, 

F-test/ratio, Chi-square test 

 

 

 



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00  -12.00  น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี. ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการจัดท าวารสารวิจัย  จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 11 คน น าโดยว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พร้อ มด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ 
ณ ห้องประชุม 35412 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ในการนี้ ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ได้กล่าวต้อนรับพร้อมน าเสนอการด าเนินงานด้านการจัดท าวารวิจัยร าไพพรรณี ให้กับคณะศึกษาดู
งาน จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดท าวารสาร
วิจัยร าไพพรรณี การตีพิพม์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



 

 

 

 

 

 
 

 

สถาบันวจิัยและพัฒนา มบีทสังเคราะห์งานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีน่าสนใจมาฝาก ส าหรับฉบับนี้ 

งานวจิัยเกี่ยวข้องกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว งานวจิัยเร่ือง “ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นกับการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครั้งที่ 4 ชุมชน

บ้านน้ ารัก เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภวิรรณ ศิรนิันทนา คณะนิเทศ-

ศาสตร์ 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิพระวรชายาฯ  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ    

สยามมกุฎราชกุมารท่ีทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวอบอุน่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมสงบท่ีร่มเย็นนา่อยู่ในอนาคต

จึงทรงขยายงานจากโครงการสายใยรักจากแม่สูลู่กเป็น  “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯไวใ้นพระราชูปถัมภ ์ทัง้นี้ทรงมพีระ

ประณิธานในการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวและแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยทรงเห็นว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก จะตอ้งเร่ิมแก้ไขที่

สถาบันครอบครัวด้วยการให้ความอบอุน่แก่เด็ก จึงสง่ผลให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวทุกภาคส่วน รวมถึง

องคก์รท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ สืบเนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศกึษาและจัดโครงการบริการแก่สังคมดา้นโครงการสายใยแหง่ครอบครัวมา

อย่างตอ่เนื่อง โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมชนบ้าน น้ ารัก จากผลการสังเคราะห์การจัดโครงการจึงได้ท าการศกึษาประสิทธิภาพของผู้น าท้องถิ่น

กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณศีกึษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ด้วยข้อเสนอท่ีกลุม่เป้าหมายมคีวามคิดเห็นว่า การ

ปฏบัิตงิานของโครงการจะส าเร็จได้น้ันตอ้งอาศัยสื่อบุคคลท าหน้าท่ีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้น าทอ้งถิ่น ต าแหนง่

ผู้ใหญ่บ้าน ตอ้งแสดงบทบาทท่ีดใีนการสื่อสาร การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เป็นต้น ดังนั้นการท่ีผู้น าท้องถิ่นมีความสามารถทาง                  

การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกท่ีส าคัญตอ่การการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสง่ผลให้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ท่ีจะจัดขึ้นในคร้ังต่อ ๆ ไป มีความเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ สมาชกิในชุมชนได้นอ้มน าหลักการของโครงการเพื่อสร้างครอบครัวท่ีเป็น

สุขแบบยั่งยืนสบืไป 

การด าเนนิการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมีการจัดโครงการบริการแก่สังคมก่อนในเบือ้งต้นโดยอาศัย

กระบวนการ วงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏบัิต ิพรอ้มท้ังบูรณาการงานวจิัย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพการสื่อสารและศกึษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นกับการสร้าง

ความเข็มแข็งของชุมชน กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ ครอบครัวท่ีเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่ง

ครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครัง้ท่ี ชุมชนบ้านน้ ารัก จ านวน 30 ครอบครัว  

โดยใช้เครื่องมือวธีิการสัมภาษณแ์นวลึกเป็นหลัก  สัมภาษณ์ประเด็นประสิทธิภาพการสื่อสาร  จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของสื่อ

หรือคุณภาพของผู้สง่สารและด้านทัศนคติต่อการรับข้อมูลขา่วสาร รวมท้ังการสัมภาษณแ์นวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของ

ผู้น าทอ้งถิ่น ท่ีมีสว่นช่วยสร้างความ เข็มแข็งของชุมชน ตอ่การเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการ

จ าแนกข้อมูลและการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบอุปนัย   

ผลการวิจัย  พบว่า ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณศีกึษา โครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครัง้ท่ี 4  ชุมชนบ้านน้ ารัก เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรนิันทนา                   

คณะนิเทศศาสตร ์



จังหวัดจันทบุรี ด้านคุณภาพของสื่อหรือ คุณภาพของผู้สง่สาร พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่ ได้รับข้อมูลขา่วสารจากผู้น าทอ้งถิ่นโดยมกีาร

สื่อสารระหว่างบุคคล  ส่วนใหญ่มคีวามพอใจในการสื่อสารคอ่นข้างนอ้ย และมีความตอ้งการให้มี การปรับปรุง แก้ไขในเร่ืองของการ

สื่อสาร  เพราะผู้น าทอ้งถิ่นขาดการเตรียมตัวในดา้นของภาษาและความรู้ความเข้าใจของโครงการฯ ก่อนการน าเสนอข้อมูล จึงท าให้

เกิดความผิดพลาดบิดเบือนไปจากความจรงิ และควรเพิ่มช่องทางการน าเสนอข่าวสาร เพื่อจะชว่ยท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้

ท่ัวถึงและชัดเจนยิ่งขึน้ ส่วนทัศนคติต่อการรับข้อมูลขา่วสาร  พบว่า ทัศนคติของประชาชนมผีลตอ่การให้ความสนใจในการรับฟัง

ข่าวสารได้มาก และประชาชนเห็นว่าในชุมชนบ้านน้ ารักมีการสื่อสารยังไมท่ั่วถึงมขี้อบกพร่องอยู่มาก  และเพิ่มคุณภาพของการสื่อสาร  

ส่วนแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกรณีศึกษาโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครัง้ท่ี 4 ชุมชนบ้านน้ ารัก เทศบาลต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี   พบวา่ ผู้น าทอ้งถิ่นควรมกีารกลั่นกรองขา่วให้ดีก่อนท่ีจะน ามาอธิบายให้กับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน  

เพราะผู้น าทอ้งถิ่นมผีลตอ่การรับฟังของชาวบ้านในชุมชนบ้านน้ ารัก ดังนัน้ ผู้น าทอ้งถิ่นต้องสื่อสารให้อยูใ่นกรอบเนื้อหาสาระ และต้อง

ใชค้ าพูดท่ีเป็นภาษาแบบไมเ่ป็นทางการ ผู้ฟังจะได้เข้าใจง่าย  

ผลการวจิัยนี้นอกจากผู้วิจัยจะน าไปเผยแพร่ต่อในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครัง้ท่ี 4  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชนครนิทร์วิชาการและวิจัย คร้ังท่ี 7” 

หัวขอ้ “การวจิัยเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นสูป่ระชาคมอาเซียน ” และการประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก ครัง้ท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 14 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา  รีสอร์ท 

จังหวัดชลบุรี  แลว้ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวจิัยให้แก่เทศบาลต าบลท่าหลวง โรงเรียนวัดน้ ารัก (ประชาน้ า

รัก) อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อน าไปปฏบัิต ิจัดกิจกรรมอีกทางหนึ่งเพื่อให้การด าเนนิงานโครงการ

สายใยรักแห่งครอบครัวของชุมชนมคีวามเข้มแข็งและยั่งยืนตอ่ไป  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบคุณข้อมูลดดีี มปีระโยชนจ์าก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศริินันทนา คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ผู้วิจัยและหัวหนา้โครงการวจิัย) 

โครงการบริการวิชาการ : สายใยรักแห่งครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบให้แด่เด็กๆ) ครัง้ท่ี 4 บูรณาการกับการวจิัย 

งบรายได้ คณะนิเทศศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2557 หมายเลขโทรศัพท์ 0890538196  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการสารวิจัยร าไพพรรณี 

ว่าที่เรือโท ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ  อ.เรืองอุไร วรรณโก อ.สุทธินันท์ โสตวิถี อ.ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก  

น.ส.บุศรา สาระเกษ    น .ส.กรรณิกา สุขสมัย น .ส.นิตยา ต้นสาย  น.ส.ปิยาภรณ์ กระจ่างศร ี
น.ส.ชุติมา พิมลภาพ   น.ส.ชุลีรัตน์ ผดุงสิน น.ส.อุไรวรรณ แสนเขียววงศ์    

 โทรศัพท์มือถือ. 086-4402639  โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 3505  
  E-MAIL:  RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM  

WEBSITE:  WWW.RBRU.AC.TH/ORG/RESEARCH/INDEX.PHP 

ขอเชญินักวิจัยที่สนใจ รว่มส่งบทสังเคราะห์งานวจิัยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสารวิจัยร าไพพรรณี 
    ได้ท่ี E-MAIL:  RESEARCH_RBRU2010@HOTMAIL.COM      โทรศัพท์มือถือ. 086-4402639    


