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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเพื่อชุมชน และถอดบทเรียนรูปแบบ
การบริหารจัดการด้านการพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 22คน จาก 22โครงการวิจัย โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีรูปแบบการ
พัฒนานักวิจัย 3 ระยะคือ 1) ระยะต้นน้ า เป็นการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการวิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย 2) ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ3) ระยะปลายน้ า คือ เป็นระยะที่สนั บสนุนให้นักวิจัยท าการเผยแพร่
ผลการวิจัยของตนเอง โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติ จ านวน 3 ครั้งเป็นเครื่องมือในการวิจัย  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการวิจัยเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยท่ีใส่เข้าไป (Input) ได้แก่ การพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของชุมชนและการสร้างทีมวิจัยที่มาจากกลุ่มคนที่

ใฝุการเรียนรู้และมีจิตสาธารณะ การท าความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกันกับชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์
ปัญหา พัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างการมีส่วนร่วมจากทีมวิจัยจากหลากหลายกลุ่มคน หลากหลายบทบาทหน้าท่ีในชุมชน การเตรียมทีม
และการจัดแบ่งบทบาทการท างานที่ดี การวางแผน ก าหนดเปูาหมายและทิศทางร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว 

2. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การติดตามสรุปผลของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันของทีมวิจัยและชุมชน
เป็นระยะ การจัดการงบประมาณโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ การประชุมทีมวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนการท างานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน มีการออกแบบ เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหา ประเด็น
ศึกษาอย่างรอบด้าน มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับคนในชุมชน มีการน าเสนอผลการวิจัยทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์สู่ชุมชนเป็นระยะ  

3. ผลที่เกิดขึ้น (Output) และผลกระทบจากโครงการ (Impact) ได้แก่ การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนา
เครือข่าย และการพัฒนาชุมชน 
ค าส าคัญ :  ชุมชนเข้มแข็ง นักวิจัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

Abstract 
This research project has an objective to reinforce the ability of university researchers in conducting a 

research for the benefits of local communities and to extract the lessons learned concerning the management 
model on the development of RMUTR socially-engaged researchers for. The samples are composed of lecturers 
and researchers who benefit from the research grant under Research Project for the development of RMUT 
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socially-engaged researchers for the fiscal year 2015, which comprises 22 researchers and 22 research projects by 
means of specific selection. Three modes of the researchers’ development are undertaken: 1) upstream stage: 
develop the researchers so that they are capable to identify the problem and formulate it to the project 
proposal, 2) mainstream stage: follow up the researchers throughout the process so as to understand the 
problems and obstacles encountered in conducting the research and to find the common solutions, 3) 
downstream stage: encourage the researchers to publish their research outcome through 3 practical trainings as a 
research tool. Determiners used to assess the success of research project for communities comprise of 3 
elements as follows; 

1. Input factors: development of research problem corresponding with the needs of the communities, 
formation of research team together with the local communities beginning from analyzing the problem, 
developing research problem, promoting participation of research team from people with different backgrounds 
and roles, preparation of the tea and distribution of work tasks, indicating common goals and visions for short-
term, middle-term, and long-term 

2.Process factors: follow up the summarized outcome of the data and verify the data by the research 
team as well as the community regularly, management of the budget of the project in conformity with the 
regulations, transparency and efficacy, meetings of research team to analyze the problems and a common action 
plan continuously, as well as designing the tools for data collection which conform with the content and 
research topics, presentation of the report both the drafted report and the final report consistently. 

3. Outputs and Impacts of the Project: human development, knowledge management, network 
formation, and reinforcement of community. 
Keywords: Community, Socially-engaged Scholarship, SeS, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน Wararat.wat@rmutr.ac.th โทร. 0 2441 6059 ต่อ 2423 

 

1. บทน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้สามารถน าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในกระบวนการของงานวิชาการ
รับใช้สังคมจีงเสมือนกระบวนการตั้งแต่ตน้น้ า (มีโจทย์จากชุมชน มีนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้โดย
ผ่านกระบวนการวิจัยร่วมกัน และสถาบันต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม) กลางน้ า (เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือ
กระบวนการวิชาการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา) และปลายน้ า (ความคาดหวังที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน เช่น ชุมชนความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ชุมชนมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น และผลงานทางวิชาการที่นักวิจัยต้องสกั ดออกมา
จากกระบวนการท าวิจัยในบริบทของแต่ละชุมชนท่ีร่วมในกระบวนการวิจัยนั้นๆ) โดยสรุปแล้ว งานวิชาการรับใช้สังคมอาจจัดได้ว่าเป็น
Action research ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยด้วย  ปีงบประมาณ 2558 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดประเด็นการวิจัยเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน 
จ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ โดยนักวิจัยในกลุ่มการวิจัยเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในประเด็นของ
การด าเนินงานวิจัยด้านชุมชน จึงควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะในกระบวนการวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่น ด้วย
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เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ดังน้ัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการท าวิจัย ให้กับนักวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัด
ให้มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกลุ่มการวิจัยเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขึ้น โดยเป็นการด าเนินการใน 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สมบูรณ์ ระยะที่ 2 การน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการวิจัย และระยะที่ 3 การน าเสนอผลการวิจยั สรุปผลการวิจัย และ
การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ ที่จะน าไปสู่การถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  

2.1 ประชากร และตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ อาจารยแ์ละนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใตโ้ครงการวจิัยเพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้

เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 22คน จาก 22โครงการวิจัย โดยการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

2.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยช้ินนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action 

Research) โดยการศึกษาข้อมูลมือสองจากรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2558โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ระยะต้นน้ า เป็นการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการวิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย พร้อม
ทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กิจกรรมที่ใช้คือ ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมลงมือปฏิบัติการจริงเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนั้นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัย แล้วนักวิจัย
ปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากการอบรม ในโครงการวิจัยเพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่  26-27  มกราคม 2558 ณ บ้านสวนอัมพวันรีสอร์ท อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะที่ 2 ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัย โดยให้นักวิจัยด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานวิจัย เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในโครงการวิจัยเพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 2 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 7 - 8 พฤษภาคม 2558  ณ เพชรริมธารรีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีการ
สังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะที่ 3 ระยะปลายน้ า เป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการวิจัยใน
โครงการวิจัยเพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 
สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแบคคัสโฮม รีสอร์ท อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยที่ด าเนินการ
วิจัยเสร็จสิ้นท าการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ         
 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ ท าการ
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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3. ผลการวิจัย  
1. ปัจจัย เง่ือนไขความส าเร็จการบริหารจัดการการพัฒนานักวิจัยเพ่ือเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง 

1.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 
1.1.1 การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัย  

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

(1) การจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัยเพื่อชุมชน 

การจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัย
เพื่อชุมชนจ านวน 22 โครงการ จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

- การอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนโดยใช้ระบบการจัดการพลังงาน 8 
ขั้นตอน กรณีศึกษาชุมชนบ้านสาลวัน จังหวัดนครปฐม 

- การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา : จังหวัดนครปฐม 

- การออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
ด้วยเทคนิคการถักทอ 

- การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน 

- การปรับปรุงฟ้ืนฟูตลาดริมน้ าบางแคเพื่อการท่องเที่ยว 
- การส ารวจภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมเพื่อสร้างฐานข้อมูลชุมชนนครเนื่องเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 5 โครงการได้แก่ 

- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดสากล 
- แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช 
- การพัฒนาบัญชีครัวเรือนเพื่อสร้างทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชนเทศบาลต าบล

ทับสะแก กรณีศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของภาคครัวเรือน 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดท าบัญชีครัวเรือนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี 
 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

- การพัฒนาเครื่องกายภาพข้อเข่าอย่างต่อเนื่องแบบพกพาส าหรับการใช้
งานในชุมชน 
 
4. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 

- เจลอาบน้ าสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า 
- การใช้ไคโตซานเป็นสารช่วยเพิ่มการย้อมติดสีของใบยางพาราส าหรับ
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

ชุมชน 
- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนริมแม่น้ านครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

เพื่อการท่องเที่ยวและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการในชุมชนตลาด

น้ าล าพญา จ.นครปฐม 
5. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

- การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชนเขาเต่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 1 โครงการ 

- การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร: ด้านพลังงานทดแทนโดยใช้วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 
7. วิทยาลัยเพาะช่าง จ านวน 3 โครงการ 

- ศึกษาและออกแบบกระเป๋าถือส าหรับสุภาพสตรีจากผ้าทอเส้นใยกล้วย
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี จังหวัดอ่างทอง 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยพิมพ์อัด
ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด ต าบลง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

- พัฒนาลวดลายปักผ้าสไบชาวมอญ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนวัดคง
คาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

(2) การก าหนดเง่ือนไขการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัย
เพื่อชุมชน 

(2.1) หัวหน้าโครงการวิจัยผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย
เพื่อชุมชนทุกโครงการจะต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
จ านวน 3 ครั้ง 
(2.2) ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจยัไมส่ามารถเข้าร่วมโครงการอบรมได้ จะต้อง
มอบหมายใหผู้้ร่วมวิจยัหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง 
(2.3) ประวัติการเข้าร่วมโครงการอบรมจะถูกน าไปใช้ในการพิจารณาสนับสนุน
ทุนวิจัยในปีงบประมาณต่อไป 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ก่อนการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย 

(3.1) ระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านคณะอนุกรรมการวิจัย 
(3.2) การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุด
เดียวกับทีมวิทยากร เพื่อความเข้าใจตรงกันในขณะอบรม 

(4) ติดตามผลการเข้าร่วมในกิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

(4.1) มีการติดตามให้นักวิจัยเข้ารว่มการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 3 ครั้ง 
(4.2) มีระบบการตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย 
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1.1.2 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อชุมชนทั้งก่อนวิจัย ระหว่างวิจัย  และหลงัวิจัย 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
1.ก่อนการวิจัย 

โครงการการปฐมนิเทศนักวิจัยผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากทุกแหล่งทุน 

 
มีการปฐมนิเทศนักวิจัยผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภททุน
นักวิ จั ย เพื่ อ ชุมชน ประจ าปี งบประมาณ 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย 
สามารถวางแผนการด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป
ตามตามแผนงานวิจัยที่วางไว้ และการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องต่างๆแก่
นักวิจัยด้วยเพื่อรับทราบเง่ือนไขในสัญญารับทุน ก าหนดการที่
ส าคัญ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการวิจัย 

2.ระหว่างการวิจัย 
2.1 การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ใน 3 ระยะ  
2.2 การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย 
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเป็นงวดเงิน  

 

 
2.1.1 มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน 3 ระยะ 
คือ  

ระยะที่  1 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ ์

ระยะที่ 2 การน าเสนอความกา้วหน้าของการด าเนิน
โครงการวิจัย  

และระยะที่ 3 การน าเสนอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 
และการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ 
2.2.1 นักวิจัยทุกโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวิจัยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อน าส่งไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนการจัดโครงการ
อบรม 
2.3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณวิจัยประจ างวดเงิน นักวิจัย
จะต้องท าการรายงานความก้าวหน้าและเข้าร่วมน าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยงวดต่อไปได้ 

3.หลังการวิจัย 
 

1. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 10 โครงการ  
2. การด าเนินการขอขยายเวลาโครงการวิจัยจ านวน 12 
โครงการ 
3. การน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ เผยแพร่ มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น การประชุม
วิชาการ และวารสารวิชาการ วารสารวิจัย ทั้งในระดับชาติ และ
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

ระดับนานาชาติ จ านวน 1 โครงการ 

1.1.3 หัวหน้าโครงการวิจัย (มีศักยภาพ จริยธรรม วินัย) 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
(1) คุณสมบัติ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของหัวหน้าโครงการวิจัย 
(2) ประวัติด้านการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

พิจารณาศักยภาพนักวิจัยตามประวัตินักวิจัย ไม่ว่าจะเป็น 
การศึกษา สาขาความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย  

1.1.4 งบประมาณสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการการพัฒนานักวิจยัเพื่อชุมชน 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
(1) มีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภททุนนักวิจัยเพื่อชุมชน 1. งบประมาณที่มีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภททุน

นักวิจัยเพื่อชุมชน จ านวน 22 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
1,328,000 บาท   

1.1.5 การสนับสนุน ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏบิตัิการ ยานพาหนะ สถานท่ี 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะ สถานที่ และอื่นๆ ตามที่
นักวิจัยประสานมา 

(1) ด าเนินการตามที่นักวิจยัประสาน 
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีห้องสมุดงานวิจัย และระบบสืบค้น
งานวิจัยไว้ให้บริการแก่นักวิจัย 

1.1.6 ระบบการเงินการคลัง 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการโดย กองคลัง ของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้นักวิจัย
จะต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553  

โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยทุกโครงการ
ปฏิบั ติตามระ เบียบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 
2553 ซึ่งบริหารจัดการโดย กองคลัง 

1.1.7 ระบบสารสนเทศ 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
(1)สถาบันวิจัยและพัฒนา มรีะบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
งานวิจัย 
(2) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

(1.1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
(1.2) ระบบติดตามการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพเ์ผยแพร่ 
(2.1) ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research 
Project Management: NRPM) 
(2.2) ระบบบรหิารจดัการงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Management System: NRMS) 
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1.2 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

1.2.1 การบริหารนักวิจัย (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
1.ระยะต้นน้ า เป็นการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการ
วิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย พร้อมทั้งสามารถพัฒนา
โจทย์วิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ใช้วิธีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1  
 

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
15-16 มกราคม  2558 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิจัยหน้าใหม่ในมหาวิทยาลัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัย เพิ่มขึ้น และ
เพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่ สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ 

2. ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการ
วิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย และหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการด าเนินการดังนี้ 
(2.1) ติดตามให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดเวลา 
ได้แก่ 
- การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (การอบรมครั้งที่ 2 จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี7 - 8 พฤษภาคม  2558) 
- การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (การอบรมครั้งที่ 3 จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 4 - 5 สิงหาคม 2558) 
(2.2) ติดตามให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า 
(2.3) สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทุกครั้ง 
(2.4) การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย ส าหรับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีระเบียบในการ
เบิกจ่ายเงินงวดของการวิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัยจะสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละงวดเงินได้นั้น นักวิจัย
จะต้องท าการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยก่อน จึงจะ
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ ดังนี้ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 
นักวิจัยจะต้องด าเนินการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ตั้งแต่ 
บทที่ 1-3 และการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 นักวิจัยจะต้องด าเนินการ
รายงานความก้าวหน้า 5 บท ให้เรียบร้อยก่อนการเบิกจ่าย จะท า
ให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยของแต่ละโครงการ 

(2.1) นักวิจัยได้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย 
(2.2) นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 
และได้รับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
(2.3) จากการที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนท าให้นักวิจัยภายใต้แผนงาน
สามารถน าความรู้ต่างๆ มาปรับการด าเนินการวิจัย เพื่อให้
สามารถด าเนินการวิจัยได้ต่อเนื่อง 
(2.4) การเข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง ก็เป็นการกระตุ้นให้นักวิจัย
ต้องด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามช่วงระยะเวลา เพราะในการ
ประชุมกลุ่มแต่ละครั้งนักวิจัยจะต้องด าเนินการน าเสนอสิ่งที่
นักวิจัยได้ด าเนินการไปแล้ว เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน า 
และให้นักวิจัยน าไปปรับแก้ไขงานวิจัยของตนให้เสร็จครบถ้วน
สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.ระยะปลายน้ า คือ เป็นระยะที่สนับสนุนให้นักวิจัยท าการเผยแพร่
ผลการวิจัยของตนเอง  

- ปัจจุบันนักวิจัยผู้ได้รับทุนอยู่ระหว่างเตรียมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
- มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย แล้วเสร็จจ านวน 1 เรื่อง 
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

ได้แก่ เจลอาบน้ าสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับที่ 1 ปีที่ 8 
เลขหน้า 42-61 เลขที่ ISSN 1906-3628 โดยวารสารนี้อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2.2 การบริหารงานวิจัย 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
(1) ติดตามการด าเนินงานวิจัยในทุกโครงการ 
(2) มีโครงการวิจัยบางส่วน ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่
วางไว้ จึงต้องมีการขยายเวลาในการด าเนินงานวิจัย 

(1.1) นักวิจัยรายงานความก้าวหนา้ทุกครั้ง 
(1.2) นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกครั้ง 

2. การสังเคราะห์ปัจจัย เง่ือนไข ท่ีท าให้โครงการวิจัยเพ่ือชุมชนมคีุณภาพ  มีลักษณะส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. โจทย์วิจัยและปัญหาการวิจัย เป็นเรื่องของคนในชุมชน ที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันมาแล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่

ต้องการแก้ปัญหานี้ อยากให้ท าวิจัยเรื่องนี้และมีคนในชุมชนหลายกลุ่มอาสามาท างานร่วมกัน ที่ส าคัญเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนโดยตรงและเห็นปรากฏการณ์ของปัญหาชัดเจน 

2. ทีมวิจัย มีองค์ประกอบและคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ มาจากกลุ่มคนหลายกลุ่มในชุมชน หลายองค์กร หลายบทบาท
ทางสังคม/ชุมชน  

3. หัวหน้าโครงการวิจัย มีบุคลิกและศักยภาพที่โดดเด่นท่ีส าคัญ คือ มีอุดมการณ์หรือจินตภาพในการมองปัญหาและการ
แก้ปัญหาที่ชัดเจน/ยาวไกล มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับประเด็นในโจทย์วิจัยนั้นๆ มาระดับหนึ่ง และ สามารถประมวลภาพรวมการ
ด าเนินงานท้ังระบบและแยกแยะส่วนประกอบได้ และกุมสภาพการด าเนินงาน ทีมงานงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 

4. การเตรียมความพร้อมของทีมวิจัยและชุมชน ก่อนการวิจัย เพื่อท าความเข้าใจเปูาหมายและกระบวนการท างานวิจัย
ร่วมกัน ใน 3 ระดับ คือ 1. การทบทวนเปูาหมายโครงการวิจัยร่วมกับคนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากคนใน
ชุมชน 2. การวางแผนการวิจัยและการก าหนดบทบาทของทีมวิจัย ให้เห็นภาพรวมการท างานของแต่ละบทบาท/แต่ละคนชัดเจน
ร่วมกัน พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา 3. การก าหนดกรอบและประเด็นศึกษาของทีมวิจัยและทีมเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในระยะต่อไป 

5. การสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนท่ีหลากหลายเพื่อร่วมท างานวิจัย ในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
ผู้เฒ่าผู้แก่ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน (กลุ่มหลักในการท างานวิจัย) กลุ่มเยาวชนและเด็กนักเรียน พระสงฆ์ ข้าราชการ
ในชุมชน กลุ่มสมาชิกองค์กรท้องถิ่น และส่วนราชการในท้องถิ่น โดยมีเปูาหมายส าคัญ เพื่อสร้างความร่วมมือใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการปัญหาทั้งระบบในระยะยาว ซึ่งการเน้นให้กลุ่มคนที่หลากหลายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่จากการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนั้น สามารถแบ่งผู้เข้าร่วม ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

5.1 คนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ทุกคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลายกันท้ัง เพศอายุ การศึกษา อาชีพ อาทิ กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ กลุ่มปราชญ์ ชาวบ้านกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน แ ล ะ เ ด็กนักเรียน หรือพระสงฆ์ ที่เป็นแกนหลักในทีม
วิจัยและมีบทบาทหลักในการด าเนินงานวิจัย 

5.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง บุคลากรในองค์กรของหน่วยงานรัฐในชุมชนท้องถิ่นที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาของชาวบ้าน เช่น อปท. สาธารณสุขโรงเรียน ฯลฯ 
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5.3 นักวิชาการในท้องถิ่นหมายถึง นักวิชาการที่ในสถาบันการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบท่ีให้การสนับสนุนความรู้
ด้านวิชาการแก่นักวิจัยชาวบ้านเพื่อยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษางานวิจัย หมายถึง กลุ่มคนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของชาวบ้าน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จงานวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักพัฒนา หรือนักวิชาการในชุมชน 

6. การน าเสนอข้อมูลสู่ชุมชนหรือการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมลูและวางแผนการเก็บข้อมูลเพิ่ม
จากประเด็นท่ีตกหล่น ร่วมกันของคนท้ังชุมชนท าให้ทุกคนเห็นความส าคัญของข้อมูล และตระหนักในปัญหา 

7. การเตรียมการก่อนกิจกรรมการสรุปบทเรียนหลังกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการวางแผนงาน เป็นเรื่องส าคัญ เพื่อให้
การด าเนินกิจกรรมวิจัยด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือตอบค าถามการวิจัย และเป็นการสร้างการเรียนรู้ของทีมงานไป
พร้อมกัน 

8. การบันทึกกิจกรรมและเก็บข้อมูลอย่างรัดกุม ทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการ
บันทึกสังเกตการณ์ ในทุกกิจกรรม และมีการเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดี ท่ีส าคัญทีมได้มีการสรุปและทบทวนข้อมูลกันแทบทุกกิจกรรม
ว่า ได้ข้อมูลตามที่วางแผน และตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือมีข้อมูลอะไรตกหล่นบ้าง อีกทั้งมีเครื่องมือเก็บข้อมูลอย่างหลากหลาย 
ประกอบกับมีทีมงานบันทึกข้อมูลที่มีความสามารถและช่วยกันเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล 

9. การศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมวิจัยที่ส าคัญมากในการสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยและคนในชุมชน เป็นการศึกษาดูงาน
ที่มีเปูาหมายและมีการวางแผนอย่างรอบด้านและหวังผล ท้ังนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาและการแสวงหาทางออก
ของการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัย ขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างขวัญก าลังใจให้กับทีมวิจัยเพื่อพัฒนางานให้เกิดขึ้น
อย่างมีพลังอีกด้วย 

10. การประชาสัมพันธ์และขยายแนวคิดงานวิจัยให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง ทั้งกิจกรรมทางสั งคมและ 
ในประเพณี/วัฒนธรรมชุมชน ได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นจิตส านึกของคนในชุมชนต่อการตระหนักร่วมในการแก้ปัญหาของคนในชุมชน
เพื่อจะได้ขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากคนในชุมชนให้เกิดขึ้นได้ง่ายและทุกคนให้ความส าคัญ 

11. การแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับเครอืข่ายต่างๆ และการขยายผลการวิจัยสู่สาธารณะ 

   

4. สรุปผลและอภิปรายผล    
 ปัจจัย เง่ือนไข ท่ีท าให้โครงการวิจัยเพ่ือชุมชนมีคุณภาพ ประกอบด้วย 

1. โจทย์วิจัยและปัญหาการวิจัย เป็นเรื่องของคนในชุมชน ท่ีผ่านการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันมาแล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่
ต้องการแก้ปัญหานี้ อยากให้ท าวิจยัเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของกาญจนา แก้วเทพ (2552) ว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีความ
แตกต่างไปจากงานวิจยัอื่นคือคนท าวิจัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านและเป็นการท าวิจัยเป็นทีม เป็นกลุ่มจากคนหลายฝุายที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นวิจัย 

2. ทีมวิจัย มาจากกลุม่คนหลายกลุ่มในชุมชน  
3. หัวหน้าโครงการวิจยั มี มีประสบการณ์ท างานเกีย่วกับประเด็นในโจทย์วิจัย 
4. การเตรยีมความพร้อมของทีมวิจัยและชุมชน  
5. สร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนที่หลากหลายเพื่อร่วมท างานวิจัย ในกระบวนการต่างๆ 
6. การคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการวิจัยเพ่ือชุมชนที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยที่ใส่เข้าไป (Input) ได้แก่ ข้ันตอนการเตรียมทีมวิจัย กล่าวคือการพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของชุมชนและ

การสร้างทีมวิจัยท่ีมาจากกลุ่มคนที่ใฝุการเรียนรู้และมีจิตสาธารณะ นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในช่วงเริ่มต้นของการท างานวิจัยที่
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ทุกโครงการจะเน้นและให้ความส าคัญมากซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นของงานวิจัยเพื่ อท้องถิ่น (กาญจนา แก้วเทพ. 2552 : 16)
นอกจากนี้ ยังรวมถึง การท าความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกันกับชุมชน ตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหา 
พัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างการมีส่วนร่วมจากทีมวิจัยจากหลากหลายกลุม่คน หลากหลายบทบาทหน้าท่ีในชุมชน การเตรียมทีมและการ
จัดแบ่งบทบาทการท างานท่ีดี การวางแผน ก าหนดเปูาหมายและทิศทางร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

2. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การติดตามสรุปผลของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันของทีมวิจัยและชุมชน
เป็นระยะ การจัดการงบประมาณโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพการประชุมทีมวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนการท างานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน มีการออกแบบ เครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหา ประเด็น
ศึกษาอย่างรอบด้าน มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับคนในชุมชน มีการน าเสนอผลการวิจัยทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์สู่ชุมชนเป็นระยะ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์งานในทุกรูปแบบ ทุกช่องทางทั้งภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน 

3. ผลที่เกิดขึ้น (Output) และผลกระทบจากโครงการ (Impact) มีหลายด้านดังต่อไปนี้  
3.1 พัฒนาคน ได้แก่ ทีมวิจัยมีทักษะ ความสามารถในการท าวิจยัมากข้ึนท้ังการวิเคราะห์ปัญหา การเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกและการเขียนรายงาน 
3.2 การพัฒนาองค์ความรู้ พบว่า ก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการจัดการปัญหา และ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการ

ปัญหาและการพัฒนาต่อในอนาคต  
3.3 เกิดการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการจัดการปัญหาในรูปแบบตา่งๆ ที่สามารถจัดการปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยเกดิกลุ่มคนท างานและมีแนวทางในการเฝูาระวังปูองกันปัญหาในอนาคต  
3.4. เกิดการจัดการปัญหาและการพัฒนาชุมชนในอนาคต เกิดความร่วมมือ การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหา 
3.5 เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานท้ังในแนวราบ (ชุมชนด้วยกัน) และแนวดิ่ง (ระดับเครือข่ายฯและหน่วยงาน

องค์กรต่างๆ)  
3.6 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาเสนอเพื่อด าเนินการต่อเนื่องร่วมกับกลุ่มคนในชุมชน 

หลายฝุาย หลายองค์กร และ มีการยกระดับการท างานท่ีสูงขึ้นหรือกว้างขึ้นทั้งในระดับเครือข่ายฯและขยายฐานไปสู่ชุมชนอ่ืนๆรวมไป
ถึง มีการน าเครื่องมือการวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปใช้ในการแก้ปัญหาที่อื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
2. ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจยัเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรมีการส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงงานวิจัยด้านการวิจัยเพื่อชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายการวิจัยเพื่อชุมชนทั้งในระดับ

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอก 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดดีา้นการพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ  
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม 
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	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



