
รองศาสตราจารยบุษบา อารีย  

ผูประสานงาน(MOU) สํานกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัพายัพ 

 



 ความรู้เร่ืองงานวจิัย 

 การวจิัย หมายถงึ กระบวนการในการสร้างและ ใช้ความรู้  

 การวจิัย (1) บนฐานความอยากรู้  
             (2) บนฐานของการแก้ปัญหา  
             (3) เชิงยุทธศาสตร์บนฐานของการพฒันา  
             (4) *เชิงพืน้ที่* 

             (5) ชุมชน     
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 1. เป็นการใช้ศักยภาพและโอกาสให้เป็นประโยชน์ 

       ในการกาํหนดทศิทาง 

 2. ผสมผสานระหว่าง  

   “อะไร”                   “ทาํไม”                “อย่างไร” 

  3. เป็นงานวจิัยที่มุ่งเป้าหมายระยะยาว  

 4. เป็นงานวจิัยที่ต้องร่วมมือกันทาํเป็นทมีงาน 
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* งานวจัิยเชิงพื้นที ่* 

1. เป็นรูปแบบหน่ึงของการวจิัย ตามความต้องการของ 

       คนในพืน้ที่ หรือตามยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ที่  

 2. เป็นงานวจิัยเชิงวชิาการ คือ วจิัยตามความอยากรู้  

       การวจิัยเพื่อแก้ปัญหา หรืองานวจิัยเชิงยุทธศาสตร์ 

* งานวจัิยชุมชน *  

 หมายถงึ กระบวนการสร้างและใช้ความรู้โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพ

ของชุมชน และก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงที่ดขีึน้ในชุมชน

ท้องถิ่น โดยมีนักวจิัย ชุมชน แกนนําในท้องถิ่น 
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 - รูปแบบ / ปัญหาการ

ดาํเนินงานของกองทุน

หมู่บ้าน  
 - แนวทาง / ต้นแบบการวาง

ระบบการควบคุมภายในของ

กองทุนหมู่บ้าน 
 

 สภาพและบริบทของกลุ่ม 

 (1) ก่อนปลูก เป็นอย่างไร  

   (2) การบริหารจัดการระดับ

ครัวเรือนและระดับกลุ่ม  

  (3) แนวทางการบริหารจัดการ/

ต้นทุนการผลติ/พัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชน 

 1. เรื่อง “การวางระบบการ

ควบคุมภายในของกองทุน

หมูบาน กรณีศึกษา  บานหวย

บง ตําบลทาสาย  อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย”   

  

 2. เรื่อง “แนวทางการบรหิาร

จัดการตนทุนการผลิต ในการปลูก

ยางพาราที่เหมาะสมกับการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนของกลุมเกษตรกร 

ผูปลูกยางพารา  ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม”    
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1) ก่อนการทาํการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ เป็นอย่างไร  

   (2) มีการบริหารจัดการอย่างไร   

(3) หาแนวทางการสร้างตลาด

ท้องถิ่น วเิคราะห์จุดคุ้มทุน  

(4) พัฒนาศักยภาพด้านวัตถุดบิที่

สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

 

 สภาพบริบทของกลุมชุมชนไตลื้อ 

   (1) ชุมชนไตยวน (2)ชุมชนไตยอง  

   (2) มีผลิตภัณฑอะไรบางในแหลง

ทองเที่ยวของตําบลบานธิ 

   (3) เพื่อหาแนวทางการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

เหมาะสมเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน 

 

 3. เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

ผูผลิตปุยอินทรียเพือ่เพิม่รายได

ของกลุมเกษตรกร ตําบลเมือง

นะ อําเภอเชียงดาว   

 

  
 

 4.เรื่อง การบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

ไตลื้อ ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 

จังหวัดลําพูน 
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 การสร้างความร่วมมือ ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน และนักวิชาการ ใน

การกาํหนดทศิทางการพฒันาร่วมกัน 

 การกําหนดโจทย์ แบบมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่ ง

ต้องการข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ที่ ที่ มี ลักษณะเป็นเชิง

ประจักษ์ หรือเชิงปริมาณในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เห็นความ

เช่ือมโยง               “กาํหนดกรอบแนวคดิงานวจิัย” 
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 “ระยะกอนการวิจัย” 1. คัดเลือกชุมชน   2. ศึกษาขอมูลเบื้องตน

ของชุมชน   3. สรางสัมพันธภาพกับชมุชน   4.  ประเมินภาพรวม 
 

  “ระยะของการทําวิจัย”   1. ศึกษาบริบทของชุมชน  
 2. วิเคราะหปญหา/ศักยภาพของชมุชน   
   3. หาทีมวิจัยหลัก (เปนแกนนําในพืน้ที่และนักวิชาการ) 
   4. วางแผนดําเนินงานวิจัยแบบมีสวนรวม  
   5. สงเสรมิความรู  เชน อบรม  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษาดูงาน   
   6. กิจกรรมการเรียนรู      7. ติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม   
   8. สรุปบทเรยีนจากการดําเนินงาน    9 . ขยายผลสูชุมชน  
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 มีระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

 เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม(PAR) 

 เนนเชิงคุณภาพ และสามารถเพิ่มเชิงปรมิาณได 

 (Qualitative + Quantitative ) 

 ใชในการตีความหมายขอมูลและผลทีไ่ดจากการวิจัย  

 ใชกรอบแนวคิดในการปฏิบัติตามแผนของกระบวนการวิจัย 
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 1. โครงรางงานวิจัย  
 2.แผนปฏิบัติงานวิจัย Action Plan 

 3. การเขียน Research 
Utilization / Explore / 
Exploitation (RE) การใช
ประโยชนจากงานวิจัย 

     3.1 การใชประโยชนเชิงพาณิชย
และชุมชน 
     3.2 การใชประโยชนเชิง
สาธารณะ 
     3.3 การใชประโยชนเชิงนโยบาย     

 
 

 4. กรอบการเขียนบทความ 

** The End ** 
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