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แบบเสนอโครงการวิจัย 
วจ. เพ่ือพัฒนาสังคม  

ประเภท: การวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
พื้นที่  
 อ ำเภอ.....................................................  ใน ศจค. นอก ศจค.  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  
ประเด็นหลัก 

 กำรมีส่วนร่วม  เกษตร           สิ่งแวดล้อม   
 กำรเรียนรู้  สุขภำพชุมชน 

 
ประเด็นร่วม (ถ้ามี) 

 กำรมีส่วนร่วม  เกษตร           สิ่งแวดล้อม   
 กำรเรียนรู้  สุขภำพชุมชน 

 
 
1. ชื่อโครงการวิจัย ……………………………………………………………………………… 
   ภายใต้แผนงานวิจัย ……………………………………………………………………………… 
 
2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
  2.1 ชี้แจงเห็นสภำพกำรณ์ปัญหำ ว่ำมีปัญหำเกิดข้ึนที่ไหน / อย่ำงไร  
  2.2 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรแก้ไขปัญหำโดยใครหรือไม่ / อย่ำงไร จนถึงปัจจุบันสภำพปัญหำเป็นอย่ำงไร  
  2.3 หำกไม่หำแนวทำงแก้ไขแล้วจะเกิดผลเสียอย่ำงไร 

2.4 ศักยภำพชุมชนที่จะร่วมพัฒนำ 
 

  จังหวัดสระแก้ว ได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในกำร
เป็นเมืองแห่งควำมสุข ภำยใต้ “4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี”                  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ร่วมกับส ำนักกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) ส ำนัก 3 จึงได้ร่วมกันด ำเนินกำรโครงกำรวิจัยและพัฒนำสร้ำงพลังร่วมในกำรพัฒนำเป็น
เมืองน่ำอยู่ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จ ำนวน 42 แห่ง เพื่อ 
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 1. วิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  
2. พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรตนเองจำกกระบวนกำรวิจัย 
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของชุมชุมท้องถิ่นในด้ำนกำรวิจัยและกำรน ำผลกำรวิจัยใช้ใน

กระบวนกำรพัฒนำสุขภำวะชุมชน 
 
โดยกำรด ำเนินงำนในรูปแบบไตรภำคี เพ่ือกำรพัฒนำสร้ำงพลังร่วมในกำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่ 

ของจังหวัดสระแก้ว เพ่ือเป็นแนวทางสู่การขยายผลสู่การเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ภำยใต้ 4 
ประเด็นหลัก คือ  

1. กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม    
2. เกษตรกรรมยั่งยืน   
3. กำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน  
4. กำรดูแลสุขภำพชุมชนโดยชุมชน   

 
จำกปัญหำ/ประเด็นที่พบในกำรลงพื้นท่ี   สำมำรถสรุปเชิงประเด็น ได้ดังนี้ 

...............................................  
 
3. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (ถ้าม)ี 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
5. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
6. สมมติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 
8. ความสอดคล้อง 

 ควำมสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  คือ เป็นสถำบันที่น้อมน ำกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ควำมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือ บัณฑิตจิตอำสำ พัฒนำท้องถิ่น 

 

ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 กำรมีนักศึกษำเป็นผู้ร่วมวิจัย 

ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. คุณค่าหรือประโยชน์ของงานวิจัยต่อชุมชน องค์กร ท้องถิ่น  
10. การทบทวนวรรณกรรม/ งานวิจัย/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีแผน “การด าเนินการภายใต้ความร่วมมือของ มรภและสสส.และ

เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว”  และได้จัดท ำ “คู่มือนักวิจัย :การพัฒนาโจทย์/
ตั้งโจทย์ การท างานกับหน่วยงาน/ชุมชน” เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่มีความสนใจการเรียนรู้
เพื่อท างานวิจัยเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ ฉบับย่อ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการร่วมกันของ
คณะวิจัย ซึ่งได้จำกกำรพัฒนำกระบวนกำรในโครงกำรควำมร่วมมือของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ กับ สกว. และ
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ได้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี 

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

 กำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 

 

ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 กำรบูรณำกำรกับงำนบริกำรวิชำกำร 

 

ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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จำกปัญหำ/ประเด็นที่พบในกำรลงพื้นท่ี  จึงไดจ้ัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนรูปแบบโครงกำร   
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ภาพ แนวทำงกำรพัฒนำ  แก้ไขปัญหำที่พบแยกตำมรำยประเด็น 
 

โดยมีเป้ำหมำยทำงกำรพัฒนำ  แก้ไขปัญหำที่พบ ดังนี้ 
1. เกิดองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยและพัฒนำในกำรจัดกำรตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พ้ืนที่เป็น

ตัวตั้ง ที่ผ่ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เกิดนวัตกรรมกำรกำรจัดกำรตนเอง (ประเด็นหรือพ้ืนที่) อันเป็นผลจำกกระบวนกำรวิจัยและ

พัฒนำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อน  
3.  เกิดเครือข่ำยนักวิชำกำร ที่หนุนเสริมกำรท ำงำนวิชำกำรและกำรจัดกำรควำมรู้ของพ้ืนที่  
4.  จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนเฉพำะเรื่องและภำคีสนับสนุน และ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส ำหรับพื้นที่ ฉบับย่อ 
  5. เกิดหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และกำรจัดกำรควำมรู้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 
หลักสูตร1 

                                           
1 มหาวิทยาลัยสามารถน าใช้ในการท างานระยะยาว และภาคีสนับสนุนจะได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพทีมงาน รวมถึงการ
พัฒนาคู่มือการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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6. เกิดบุคลำกรในชุมชนท้องถิ่นที่มีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนกำรวิเครำะห์
ข้อมลูและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรตนเองของชุมชนท้องถิ่น จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คนต่อแห่ง 

7. ผลงำนที่ได้สำมำรถพัฒนำเป็นนวัตกรรมกำรจัดกำรตนเองจำกกระบวนกำรวิจัยและ
ผลกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปประยุกต์น ำใช้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง  น ำไปสู่นโยบำยสำธำรณะของพ้ืนที/่จังหวัด 

8. มีกระบวนกำรร่วมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของชุมชุมท้องถิ่นในด้ำนกำรวิจัยและกำรน ำ
ผลกำรวิจัยใช้ในกระบวนกำรพัฒนำสุขภำวะชุมชน 

9. มีนักศึกษำเข้ำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวิจัย 
10. เผยแพร่ผลงำนที่แล้วเสร็จ  อย่ำงน้อย 1 งำนของแต่ละโครงกำร/ กิจกรรม และต้องเข้ำร่วม

ในกำรน ำเสนอผลงำน ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ กลุ่มศรีอยุธยำ ปี 61 ในหัวข้อ “วไลยอลงกรณ์กับ
พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว” ซึ่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เป็นเจ้ำภำพ 

 
9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
10. ระเบียบวิธีวิจัย 

(ก) ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
- ระบุประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
- ระบุเครื่องมือ หรือ กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย หรือ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทดลอง 
- ระบุวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

(ข) ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กล่ำวถึง วิธีกำร และสถิติที่ใช้ พร้อมบอกสูตรสถิติที่ใช้ด้วย นอกจำกนี้ยังต้องบอกด้วยว่ำกำร
ค ำนวณค่ำสถิติต่ำงๆ นั้น ใช้เครื่องมือกล (Computer) ช่วยหรือไม่ ถ้ำไม่ใช้เครื่องมือ ค ำนวณ
อย่ำงไรต้องอธิบำยด้วย  

11. ระยะเวลาท าการวิจัย  
สำมำรถด ำเนินกำรให้เสร็จได้ภำยในเวลำ 9 เดือน (มกรำคม 2561) 
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12. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  
  มีแนวทำงทดลองท ำเพ่ือน ำไปสู่กำรหำค ำตอบ หรือแก้ปัญหำในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร / มีใคร
มำร่วมท ำงำนบ้ำง / มีกำรด ำเนินกิจกรรมอะไร / เมื่อไร 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2560 2561 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
1. ป ร ะ ชุ ม ว ำ ง แ ผ น แ ล ะ
มอบหมำยงำน 

            

2. ลงพื้นที่ ส ำรวจเก็บข้อมูล 
ศึกษำบริบทชุมชน ทุนทำง
สังคมและสถำนกำรณ์ปัญหำ
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พื้ น ที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้ง
ศึ ก ษ ำ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ำ ก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

            

3. วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล 
ลงพื้นที่เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรด ำเนินกำรวิจัย 

            

4. จัดเวทีประชำคมเพื่อจัดท ำ
แผนแบบบูรณำกำร เพื่อแก้ไข
ปัญหำ  

            

5. ร่วมมือกับพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อ
ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น ำ
ศักยภำพบุคลำกรของภำครัฐ 
ภ ำคประชำชน  และภำค
ท้องถิ่น ดังนี้ 
5.1 …………………. 
5.2 …………………. 
5.3 ………………… 

            

6. จัดเวทีถอดบทเรียนและ
สรุปบทเรียนเพื่อค้นหำและ
พัฒนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำก
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/
โครงกำร 

            

7. ติดตำม ส ำรวจ ประเมินผล
กำรด ำ เนิ นกิ จกรรม  ตำม
ตัวชี้วัด 

            

8. ประชุ ม  สรุป งำนจัดท ำ
รูปเล่ม และเผยแพร่ข้อมูล 
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13. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หำกด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรขั้นตอน จนสำมำรถตอบค ำถำม / ข้อสงสัย หรือ แก้ปัญหำได้

แล้วจะมีประโยชน์อย่ำงไร / ใครได้ใช้ประโยชน์ 
 
14. ข้อมูล / ประวัติย่อหัวหน้าโครงการและทีมวิจัย พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ 
คณะวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล หัวหน้าโครงการ ……………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์.....................................................................email address……………………………………….. 
 
ชื่อ-สกุล นักวิจัยพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์.....................................................................email address……………………………………….. 
 
ชื่อ-สกุล ผู้ร่วมวิจัย  

1. …………………………………………………………………………… โทรศัพท์......................................... 
2. …………………………………………………………………………… โทรศัพท์......................................... 
3. …………………………………………………………………………… โทรศัพท์......................................... 
4. …………………………………………………………………………… โทรศัพท์......................................... 
5. …………………………………………………………………………… โทรศัพท์......................................... 

 
ชื่อ-สกุล นักศึกษา ผู้ร่วมวิจัย 

1. ………………………………………………………………………… 

 
 
หลักสูตร ......................................... 

2. ………………………………………………………………………… หลักสูตร ......................................... 
 
 


