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บทคดัย่อ 

 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสงัเคราะห์เน้ือหารายงานวจิยัด้านชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชรโดยใช้
ระเบยีบวธิกีารวจิยัเอกสาร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื รายงานการวจิยัเกีย่วกบัจงัหวดัก าแพงเพชรจากฐานขอ้มูล 
Thai Digital Collection (TDC) ซึง่เป็นฐานขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ของเครอืขา่ยสถาบนัอุดมศกึษาไทย รายงานการ
วจิยัดงักล่าวจดัท าขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2507-2563 มจี านวน 1,392 ชื่อเรือ่ง จากนัน้คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งทีม่เีน้ือหาเกี่ยวกบั
ชุมชนศึกษาที่ขจดัความซ ้าซ้อนของเน้ือหา เป็นงานวจิยัที่เสร็จสมบูรณ์ พมิพ์เผยแพร่เป็นภาษาไทย และมคีวาม
ทนัสมยัของเน้ือหาจงึครอบคลุมเฉพาะงานวจิยัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520-2563 คงเหลอืกลุ่มตวัอย่างจ านวน 105 ชื่อเรื่อง 
เครื่องมอืวจิยั คอื แบบวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถี่ รอ้ยละ และการวเิคราะห์เน้ือหา ผล
การศกึษาพบว่า (1) ผู้วจิยัเป็นเพศชายและหญิงในจ านวนไล่เลี่ยกนัที่ร้อยละ 53.3 และ 46.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท และประกอบอาชพีขา้ราชการมากที่สุด (2) ลกัษณะทัว่ไปของงานวจิยั พบว่า การ
เผยแพร่ผลงานมมีากที่สุด ในช่วง พ.ศ. 2551-2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัเดี่ยวที่ไม่ได้รบัทุนสนับสนุน และใช้
เทคนิคการวจิยัเชงิคุณภาพในกลุ่มประชาชนทัว่ไปมากที่สุด (3) ขอบเขตและโครงสร้างความรู้ที่สงัเคราะห์ได้จาก
งานวจิยั ประกอบดว้ย กลุ่มความรูห้ลกั 3 กลุ่ม กลุ่มความรูย้่อย 16 กลุ่มย่อย และความรูห้มู่ยอ่ย 9 หมู่ย่อย โดยมชีุด
ค าศพัทด์า้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 1,544 ค า 
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Abstract 
 

The objectives of this documentary research are collecting and analyzing of knowledge structure on 
community studies research in Kamphaeng Phet Province. The research population was 1,392 research, 
conducted during 1964-2020, from the Thai Digital Collection database which was a project of ThaiLIS. After 
that, 105 from 1,392 titles were selected to be the research sample group by eliminating content duplication, 
completed research, and up-to-date publishing in Thai during 1977-2020. Frequency, percentage, and content 
analysis were used to analyze the data by using research analyzed form as a research tool. It was found that 
(1) the researchers were male and female in almost the same amount, at 53.3% and 46.7% respectively, most 
of them graduated with master’s degrees, and had civil servants’ career, (2) according to general characteristics 
of the community’s studies research, most of them published during 2008-2017, were single research with no 
organizational supporting funds. The researchers mostly used qualitative research techniques to collect 
research data from the general population, and (3) the scope and knowledge structure from research synthesis 
consisted of 3 main classes, 16 sub-classes, and 9 divisions including, 1,544 words of vocabulary set of 
community studies research in Kamphaeng Phet. 
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บทน า 
ในปัจจุบนัการพฒันาประเทศตอ้งอาศยัการปฏริูประบบวจิยัและนวตักรรมเพื่อใหเ้กดิองค์ความรูแ้ละ

การพฒันาซึง่เป็นกลไกส าคญัทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกจิ สงัคม และเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ รวมทัง้ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ยีิง่ขึ้น (National Research and 
Innovation Policy Council, 2016) งานวจิยัประเภทหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานในการพฒันานวตักรรม คอื งานวจิยั
ดา้นชุมชนศกึษา (Community studies) ซึ่งหมายถงึ งานวจิยัทีน่ักวจิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากคนในชุมชนเพื่อ
ตอบค าถามวจิยัอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ซึง่งานวจิยัเหล่านี้ไมไ่ดม้ขีอบเขตเฉพาะงาน
วจิยัทีศ่กึษาชุมชนซึ่งเป็นหมู่บา้นในชนบทเพยีงเท่านัน้ แต่ยงัรวมความไปถงึการศกึษาชุมชนเฉพาะกลุ่มคน 
ชุมชนนักปฏิบตัิ ชุมชนท้องถิ่นที่มหีลายหมู่บ้านรวมกนั ชุมชนประชาคม ตลอดจนชุมชนเสมอืนจรงิ หรอื 
ชุมชนในลกัษณะอื่นดว้ย งานวจิยัเรือ่งหนึ่งๆ สามารถศกึษาในหลายชุมชนควบคูก่นัไป (Multi-site studies) ได ้
นอกจากนี้งานวิจยัด้านชุมชนศึกษายงัได้อาศัยกรอบแนวคิดพื้นฐานที่หลากหลายในการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ในชุมชนอย่างรอบด้าน อาทิ การพัฒนาตามภูมิสังคม ระบบมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม ระบบ
นิเวศวิทยามนุษย์ ระบบการท ามาหากินของครัวเรือนและสมาชิก  รวมถึงระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชน ซึ่งกรอบพื้นฐานนี้สามารถน าไปใชไ้ด้กบัทุกชุมชน โดยที่งานวจิยัด้านชุมชน
ศกึษาจะท าหน้าทีค่ลีค่ลายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนและอธบิายพฤตกิรรมของชุมชนตามกรอบแนวคดิ
ทฤษฎีที่นักวจิยัสนใจ (Borisutdhi, 2015)ดงักล่าวนัน้ จะเห็นได้ว่างานวจิยัด้านชุมชนศึกษา (Community 
studies) น าเสนอองคค์วามรูเ้ชงิสหวทิยาการจากระบบสงัคม ระบบสิง่แวดลอ้ม ระบบพฤตกิรรมมนุษย ์ระบบ
ความเชือ่ ระบบวฒันธรรม และระบบอื่น ๆ ทีน่กัวจิยัสนใจ 

จงัหวดัก าแพงเพชรไดร้บัความสนใจจากนักวจิยัทัง้ในและนอกพื้นที่มาโดยตลอด นักวจิยัเหล่านี้มา
จากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไรซึ่งไดด้ าเนินการศกึษาวจิยัและพฒันาจงัหวดั
ก าแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากวทิยานิพนธ์และรายงานการวจิยัในฐานขอ้มูล Thai Digital 
Collection (TDC) ทีจ่ดัท าขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2507-2562 จ านวน 1,392 ชือ่เรือ่ง (ThaiLIS-Thai Library Integraed 
System, 2021) ในเอกสารการวจิยัดงักล่าวปรากฎการพฒันาขึน้จากมุมมองของนักวจิยัในหลายศาสตร์ เช่น 
สาขาสงัคมศาสตร์ สาขาบรหิารธุรกจิ สาขาการศกึษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ เป็นตน้ 
องค์ความรู้เหล่านี้มเีนื้อหาที่หลากหลายตามสาขาวชิาที่นักวจิยัสงักดัและยงัมคีุณค่าต่อการพฒันาจงัหวดั
ก าแพงเพชรดว้ย ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้นเอกสารเหล่านี้อย่างเป็นระบบและจดัโครงสรา้งให้
ชดัแจง้ รวมทัง้ใหบ้รกิารบนเวบ็ไซตฐ์านความรูด้า้นก าแพงเพชรศกึษา (Kamphaeng Phet Studies) อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัและพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ให้เป็นนวตักรรมโดยนักวจิยัจากทุกภาคส่วนในจงัหวดั
ก าแพงเพชร และนกัวจิยัทัว่ทัง้ประเทศ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านชุมชนศึกษา (Community studies) ในจังหวัด

ก าแพงเพชร 
2. เพื่อสงัเคราะหเ์นื้อหาจากเอกสารวชิาการและรายงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษา (Community studies) 

ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัก าแพงเพชรโดยใชว้ธิวีเิคราะหเ์นื้อหา (Content analysis)  
 
ขอบเขตของการวิจยั 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยั ดงันี้ 
1. ขอบเขตดา้นประชากร เนื่องจากการวจิยันี้เป็นการวจิยัเอกสาร ดงันัน้ ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัจงึ

เป็นรายงานการวจิยัในเขตพื้นที่จงัหวดัก าแพงเพชร โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรมไดท้ าการเผยแพร่เอกสารเหล่านี้ไวบ้นฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ของวทิยานิพนธ์และรายงานการ
วจิยัไทย (Thai Digital Collection) จ านวน 1,392 ชื่อเรื่อง ซึ่งเอกสารเหล่านี้จดัท าขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2507 จนถงึ 
พ.ศ. 2563 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา ในการสงัเคราะหเ์นื้อหาจากวทิยานิพนธแ์ละรายงานวจิยัโดยผูว้จิยัมุง่สกดัองค์
ความรูท้ีด่ าเนินการศกึษาและพฒันาองคค์วามรูบ้นฐานของชุมชน (Community-base approach) ตามแนวคดิ
ทางดา้นชุมชนศกึษา (Community studies) ในพืน้ทีจ่งัหวดัก าแพงเพชร 

  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  การสงัเคราะห์เนื้อหารายงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษา (Community studies) ในจงัหวดัก าแพงเพชรใช้
ระเบยีบวธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary research) โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อ
สกดัแนวคดิและความรูจ้ากเอกสารทางวชิาการและรายงานการวจิยัทีจ่ดัท าขึน้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัก าแพงเพชร 
(Hjorland, 2001) จากนัน้จงึน าเนื้อหาทีว่เิคราะห์มาไดไ้ปพจิารณาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มความรูโ้ดยใช้
แนวคดิการจดัหมวดหมู่ความรู ้(Knowledge classification approach) เพื่อใหเ้นื้อหาความรูเ้รื่องเดยีวกนัอยู่
ดว้ยกนั และเนื้อหาความรูท้ีค่ลา้ยกนัอยู่ใกลก้นั (Brougton, 2006) และใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์บบแยกสงัเคราะห์
ตามความซับซ้อนของศาสตร์และสาขาวชิา (Facet Analytico-Synthetic Method) ของ Prieto-Diaz (2002)  
วธิดีงักลา่วพฒันามาจากแนวคดิการวเิคราะหแ์บบฟาเซท็ (Facet analysis) ของ Ranganathan (1987) ซึง่เป็น
การแยกสงัเคราะหแ์งมุ่มคุณลกัษณะของกลุ่มเนื้อหาความรูโ้ดยแจกแจงค าศพัทแ์ละนิยามของค าศพัท ์จากนัน้
จงึก าหนดล าดบัชัน้ของแนวคดิ (Class) และคุณสมบตัิ (Properties) ที่ปรารากฎจรงิตามความสมัพนัธ์ของ
ความรู ้(Relation) และตวัอย่างของเนื้อหาความรู ้(Instance) เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกลุ่มเนื้อหาความรูท้ีเ่กดิขึน้ใหม่
ตามแนวคดิทางดา้นชุมชนศกึษา (Community studies) ในจงัหวดัก าแพงเพชร ทีส่ามารถน าไปพฒันาต่อยอด
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เป็นนวตักรรมในการใหบ้รกิารวชิาการ (Services innovation) แก่หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดโรงเรยีน และ
เครอืขา่ยชุมชนทีใ่หค้วามสนใจ 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary research) ซึง่มกีระบวนการวจิยั ดงันี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  (1.1) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ทรพัยากรสารสนเทศทีเ่ป็นเอกสารทางวชิาการและรายงานการ
วจิยัทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัก าแพงเพชร จากฐานขอ้มลู Thai Digital Collection (TDC) ทีจ่ดัท าขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2507-
2563 จ านวน 1,392 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้วจิยัได้ผลลพัธ์จ านวนชื่อเรื่องดงักล่าวจากการใช้ค าค้น “ก าแพงเพชร” 
รว่มกบัชุดค าคน้ดา้นชุมชนศกึษา ไดแ้ก่ “ชุมชน”  “ทอ้งถิน่” “หมูบ่า้น” “กลุม่” เป็นตน้ 

(1.2) การคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มเนื้อหาความรูข้องทรพัยากรสารสนเทศ โดยใชเ้กณฑ์
พิจารณาคดัเลือกเอกสารที่มีเนื้อหาด้านชุมชนศึกษา (Community studies) เพื่อลดความซ ้าซ้อน โดยจะ
พจิารณาจากขอบเขตเนื้อหา สารบญั ปีทีพ่มิพ ์และความทนัสมยัของเนื้อหาในชือ่เรือ่งดงักล่าว ทัง้นี้ครอบคลุม
เฉพาะงานวจิยัทีเ่สรจ็สมบูรณ์ และพมิพเ์ผยแพร่เป็นภาษาไทย ตัง้แต่ พ.ศ.2520-พ.ศ.2563 พบว่า ผูว้จิยัได้
รวบรวมรายชื่อและค้นหาตวัเล่มงานวจิยัจากฐานขอ้มูล ThaiLIS Digital Collection ซึ่งใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 105 ชือ่เรือ่ง ทีค่ดัเลอืกมาจากทรพัยากรสารสนเทศทีเ่ป็นประชากรของทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน 1,392 
ชือ่เรือ่ง 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยั โดยแบ่งเนื้อหาสาระงานวจิยัออกเป็น 

15 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) นโยบาย แผนงาน โครงการ (2) การบรหิารจดัการในองค์การ (3) ประวตัศิาสตร์ (4) การ
ท่องเทีย่ว (5) การใชภ้าษา (6) การวเิคราะห์วรรณกรรม (7) ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ (8) จติวทิยา (9) พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค (10) ศลิปวฒันธรรม (11) คุณธรรม จรยิธรรม (12) ปรชัญา ศาสนา (13) อาหาร (14) หตัถกรรม และ 
(15) เกษตรกรรม ส าหรบัแบบวเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ (1) ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูว้จิยั 
ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ (2) ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของงานวจิยัได้แก่ ประกอบด้วย ปีที่เผยแพร่
งานวจิยั แหล่งทุนสนับสนุนงานวจิยั ลกัษณะการท าวจิยั เนื้อหางานวจิยั ประเภทงานวจิยั ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ และผลการวจิยั 

3. ขัน้ตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้  (1) ศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สถานภาพงานวิจยั (2) รวบรวมงานวิจยัด้านชุมชนศึกษาในจงัหวดั
ก าแพงเพชรทีเ่สรจ็สมบูรณ์และพมิพเ์ผยแพร่เป็นภาษาไทย จ านวน 105 เรื่อง (3) สรา้งแบบวเิคราะห์ขอ้มูล
วจิยั (4) น าแบบวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิยัไปตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาและความชดัเจนในการใชภ้าษา โดย
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ทดลองใชก้บังานวจิยั จ านวน 5 ชื่อเรื่อง ปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชบ้นัทกึขอ้มูลงานวจิยัต่อไป (5) วเิคราะห์
ผลงานวิจยัและบนัทึกในแบบวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจยั ด้าน (5.1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วจิยั ได้แก่ เพศ ระดบั
การศกึษา อาชพี (5.2) ขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของงานวจิยั ไดแ้ก่ ปีทีเ่ผยแพรง่านวจิยั แหลง่ทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
ลกัษณะการท าวจิยั เนื้อหางานวจิยั ประเภทงานวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ และผลการวจิยั (5.3) การวเิคราะหเ์นื้อหางานวจิยั (5.4) สรุปผล
การวเิคราะห ์และอภปิรายผลการวจิยั 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในรายงานสถานภาพงานวจิยัด้านชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชรเป็นการ

วเิคราะห์เชงิปรมิาณโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพโดยการวเิคราะห์
เนื้อหา สามารถจ าแนกการวเิคราะห์ขอ้มูลไดเ้ป็น 4 ตอนใหญ่ ไดแ้ก่ (4.1) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ผูว้จิยั ได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษา และอาชพีของผูว้จิยั (4.2) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั ปีที่เผยแพร่
งานวจิยั แหล่งทุนสนับสนุนการวจิยั ลกัษณะการท าวจิยั ประเภทการวจิยั ประชากร/กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยั จ านวนเครื่องมอืที่ใช้ในงานวจิยั เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล วธิกีารเกบ็ขอ้มูล วธิกีารวเิคราะห์
ขอ้มูล และการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์โดยใช้สถิตพิรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (4.3) เป็นการวเิคราะห์
ขอ้มูลเชงิคุณภาพจากผลงานวจิยัโดยใชแ้นวคดิการวเิคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ของ Taylor (1999) 
พจิารณาเนื้อหาสาระส าคญัของแต่ละรายการ และก าหนดตวัแทนขึ้นด้วยแนวคดิและค าศพัท์ต่าง  ๆ ตามที่
ปรากฏในชื่อเรื่องหลกั ชื่อเรื่องรอง ค าน า และสารบญั สว่นการวเิคราะหค์ าศพัท ์(Term analysis) ไดพ้จิารณา
เฉพาะค าศพัทห์ลกัทีม่คีวามส าคญัซึ่งปรากฏในชื่อบท ชื่อตอน ชื่อหวัขอ้และดชันีทา้ยเล่ม พรอ้มทัง้ตรวจสอบ
ความซ ้าซอ้นแลว้จงึใชห้ลกัการจดัระบบหมวดหมู่ความรู้ โดยน าแนวคดิหรอืค าศพัทท์ีว่เิคราะหไ์ดม้าจดัระบบ
ให้กลุ่มเนื้อหาเดยีวกนัอยู่ด้วยกนั และกลุ่มเนื้อหาที่คล้ายกนัให้อยู่ใกล้กนั เครื่องมอืที่ใช้ คอื แบบวเิคราะห์
เนื้อหา ทีจ่ดัแบ่งโครงสรา้งความรูแ้บบล าดบัขัน้ (Hierarchical structure) หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ และหมู่
ย่อยตามล าดบั ซึ่งหากพบเนื้อหาใดทีไ่ม่เขา้พวกกจ็ะพจิารณาตัง้เป็นกลุ่มใหม่ขึน้ทนัท ี(4.4) การสรุปผลการ
วเิคราะหง์านวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชรและอภปิรายผลการวจิยั 

 
ผลการวิจยั 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์รายงานการวจิยัในจงัหวดัก าแพงเพชรจากฐานขอ้มูล Thai 
Digital Collection (TDC) ที่จัดท าขึ้นตัง้แต่ พ.ศ. 2507-2564 จ านวน 1,392 ชื่อเรื่อง เมื่อผู้วิจัยคัดเลือก
วทิยานิพนธแ์ละรายงานวจิยัทีม่เีนื้อหาดา้นชุมชนศกึษา (Community studies) ในจงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่มี
จ านวน 105 ชือ่เรือ่ง โดยน าเสนอผลการวเิคราะหแ์บง่ออกเป็น  2 ตอน ดงันี้  
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผูวิ้จยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผูว้จิยัประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศกึษา และอาชพี พบวา่ ผูว้จิยัสว่น
ใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 53.3 และเพศหญงิ รอ้ยละ 44.8 เมือ่พจิารณาตามระดบัการศกึษาของผูว้จิยัพบวา่ 
สว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 46.7 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 44.8 และระดบั
ปรญิญาเอก รอ้ยละ 4.8 โดยผูว้จิยัสว่นใหญ่ประกอบอาชพีขา้ราชการมากทีสุ่ด รอ้ยละ 66.7 รองลงมาคอื 
อาชพีอสิระ รอ้ยละ 6.7 ลกูจา้ง รอ้ยละ 1.0 ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1  

ตารางท่ี 1 จ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูเกีย่วกบัผูว้จิยั 
ข้อมลูเก่ียวกบัผูวิ้จยั จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
        ชาย 56 53.3 
        หญงิ 49 46.7 
ระดบัการศึกษา   
      ปรญิญาตร ี 47 44.8 
      ปรญิญาโท 49 46.7 
      ปรญิญาเอก 5 4.8 
      ไมร่ะบ ุ 4 3.8 
อาชีพ   
        ขา้ราชการ 70 66.7 
        อาชพีอสิระ 7 6.7 
        ลกูจา้ง 1 1.0 
        นกับวช 1 1.0 
        ไมร่ะบ ุ 26 24.8 

รวม 105 100 
 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูสถานภาพงานวิจยั 
 ผลการวเิคราะห์วทิยานิพนธ์และรายงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชร มรีายละเอยีด
ดงันี้  

2.1 ปีท่ีเผยแพร่ผลงาน พบวา่ ระหวา่ง พ.ศ. 2551–2560 มกีารเผยแพรม่ากทีสุ่ด จ านวน 75 ชือ่เรือ่ง 
(รอ้ยละ 71.4) รองลงมาเป็นงานวจิยัเผยแพร่ระหวา่ง พ.ศ. 2541-2550 จ านวน 20 ชื่อเรื่อง (รอ้ยละ 19.0) และ
งานวจิยัเผยแพรร่ะหวา่งปี พ.ศ. 2531-2540 จ านวน 4 ชือ่เรือ่ง (รอ้ยละ 3.8) ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2  
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ตารางท่ี 2 จ านวนและรอ้ยละของปีทีเ่ผยแพรง่านวจิยั 
ปีท่ีเผยแพร่งานวิจยั (พ.ศ.) จ านวน ร้อยละ 

2520-2530 3 2.9 
2531-2540 4 3.8 
2541-2550 20 19.0 
2551-2560 75 71.4 
2561-2563 3 2.9 

รวม 105 100.0 
 

2.2 แหล่งทุนของวิทยานิพนธ์และงานวิจยั พบว่า เป็นงานวจิยัที่ไม่ได้รบัทุน จ านวน 100 เรื่อง 
(รอ้ยละ 95.2) และไดร้บัทุน จ านวน 4 เรื่อง (รอ้ยละ 4.8) พบวา่งานวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนเป็นทุนในประเทศ
ทัง้หมด ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่3  

ตารางท่ี 3 จ านวนและรอ้ยละของแหลง่ทนุสนบัสนุนการวจิยั 
ขอ้มลูสถานภาพงานวจิยั จ านวน ร้อยละ 

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั   
        ไมไ่ดร้บัทุน 100 95.2 
        ไดร้บัทนุ 5 4.8 

รวม 105 100 
ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั   
         ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 1 0.95 
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0.95 
         สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 1 0.95 
         ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 1 0.95 

 

2.3 ลกัษณะการท าวิทยานิพนธแ์ละงานวิจยั พบวา่ เป็นงานวจิยัเดีย่ว จ านวน 93 เรือ่ง (รอ้ยละ 
88.6) ทีเ่หลอืจ านวน 12 เรือ่ง (รอ้ยละ 11.4) เป็นงานวจิยักลุ่ม ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 จ านวนและรอ้ยละของลกัษณะการท าวจิยั 
ลกัษณะการท าวิจยั จ านวน ร้อยละ 

งานวจิยัเดีย่ว 93 88.6 
งานวจิยัเป็นกลุม่ 12 11.4 

รวม 105 100.0 
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2.4 ประเภทการวิจัย พบว่าการจัดท าวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยด้านชุมชนศึกษาในจังหวัด

ก าแพงเพชร เป็นการท าวจิยัเชงิคุณภาพมากที่สุด จ านวน 69 เรื่อง (รอ้ยละ 65.7) รองลงมาคอื การวจิยัเชงิ
บรรยาย จ านวน 10 เรื่อง (ร้อยละ 9.5) และการวิจัยเชิงส ารวจ จ านวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 6.7) ดังแสดง
รายละเอยีดในตารางที ่5  

ตารางท่ี 5 จ านวนและรอ้ยละของประเภทการวจิยั 
ประเภทการท าวิจยั จ านวน ร้อยละ 

การวจิยัเชงิคุณภาพ 69 65.7 
การวจิยัเชงิบรรยาย 12 11.4 
การวจิยัเชงิส ารวจ 7 6.7 
การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์ 5 4.8 
การวจิยัเชงิพฒันา 3 2.9 
การวจิยัแบบผสม 3 2.9 
การวจิยัเชงิทดลอง 2 1.9 
การวจิยัเชงิอนาคต 1 1.0 
การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 1 1.0 
การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม 1 1.0 
การวจิยัเชงิสมัพนัธภาพ 1 1.0 

รวม 105 100.0 
 
2.5 ประชากร/กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั พบวา่ วทิยานิพนธ ์และงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดั

ก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ศกึษากบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นประชาชน จ านวน 73 เรื่อง (ร้อยละ 52.9) รองลงมาคอื 
ปราชญ์ชาวบา้น จ านวน 11 เรื่อง (รอ้ยละ 8.0) และผูบ้รหิาร นายจา้ง ผูป้ระกอบการ จ านวน 10 เรื่อง (รอ้ยละ 
7.2) กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัน้อยทีสุ่ดคอื คร ูอาจารย ์จ านวน 2 เรื่อง (รอ้ยละ 1.4) ดงัแสดงรายละเอยีดใน
ตารางที ่6  

ตารางท่ี 6 จ านวนและรอ้ยละของประชากร/กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั 
ประชากร/กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ านวน ร้อยละ 

ประชาชน 73 52.9 
ปราชญ์ชาวบา้น 11 8.0 
ผูบ้รหิาร นายจา้ง ผูป้ระกอบการ 10 7.2 
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ประชากร/กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานและองคก์าร 8 5.8 
ชุมชนกลุม่ต่าง ๆ 7 5.1 
พนกังาน ลกูจา้ง 7 5.1 
ขา้ราชการ 6 4.3 
หนงัสอื เอกสาร หลกัฐาน 6 4.3 
คร ูอาจารย ์ 2 1.4 
อื่น ๆ  8 5.8 

รวม 138 100.0 
 
2.6 จ านวนเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั พบว่า วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดั

ก าแพงเพชรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยัที่เป็นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์มาก
ทีสุ่ด จ านวน 48 เรือ่ง (รอ้ยละ 36.6) รองลงมาคอื แบบบนัทกึ จ านวน 16 เรือ่ง (รอ้ยละ 12.2) ส าหรบัเครือ่งมอื
ที่ใช้ในการวจิยัน้อยที่สุดคอื แบบฝึกและแบบทดสอบ จ านวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 0.8) ดงัแสดงรายละเอยีดใน
ตารางที ่7  

ตารางท่ี 7 จ านวนและรอ้ยละของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู จ านวน ร้อยละ 

แบบสมัภาษณ์ 48 36.6 
แบบสอบถาม 48 36.6 
แบบส ารวจ 8 6.1 
แบบสงัเกต 5 3.8 
แบบทดสอบ 1 0.8 
แบบบนัทกึ 16  12.2 
แบบประเมนิ 2 1.5 
แบบวเิคราะหเ์อกสาร 2 1.5 
แบบฝึก 1 0.8 

รวม 131 100.0 
 
2.7 การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ เมื่อพจิาณาวทิยานิพนธ์ และงานวจิยัด้านชุมชนศกึษาใน

จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่สว่นใหญ่เป็นการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชงินโยบายมากทีสุ่ด จ านวน 55 ชื่อ
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เรื่อง (รอ้ยละ 49.1) รองลงมาคอื การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชงิวชิาการ จ านวน 45 ชื่อเรื่อง (รอ้ยละ 
40.2) และน้อยที่สุดคอื การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์เชงิพื้นที่ จ านวน 2 ชื่อเรื่อง (รอ้ยละ 1.8) ดงัแสดง
รายละเอยีดในตารางที ่8  

ตารางท่ี 8 จ านวนและรอ้ยละของการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
การน าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

เชงินโยบาย 55 49.1 
เชงิวชิาการ 45 40.2 
เชงิสาธารณะ 6 5.4 
เชงิพาณชิย ์ 4 3.6 
เชงิพืน้ที ่ 2 1.8 

รวม 112 100.0 
 
 

2.8 การจดักลุ่มเน้ือหาความรู้ของงานวิจยั เมื่อพจิาณาวทิยานิพนธ ์และงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษา
ในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า เนื้อหาความรูจ้ าแนกออกเป็น 3 แนวคดิย่อย ไดแ้ก่ (1) การวจิยัชุมชน จ านวน 
72 ชื่อเรื่อง (รอ้ยละ 68.75)  (2) การประเมนิชุมชน จ านวน 15 ชื่อเรื่อง (รอ้ยละ 14.29) (3) การวนิิจฉยัชุมชน 
จ านวน 18 ชือ่เรือ่ง (รอ้ยละ 17.14)  ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่9 

ตารางท่ี 9 การจดักลุ่มเน้ือหาความรูข้องงานวจิยั 
การน าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ จ านวน ร้อยละ 

การวจิยัชุมชน (Community research)  72 68.57 
การประเมนิชุมชน (Community appraisal)  15 14.29 
การวนิิจฉยัชุมชน (Community diagnosis) 18 17.14 

รวม 105 100.0 
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ตอนท่ี 3 ขอบเขตและโครงสร้างความรู้ด้านชมุชนศึกษาในจงัหวดัก าแพงเพชร 
 ผลการวเิคราะห์วทิยานิพนธ์และงานวจิยัในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่ามคี าศพัท์ดา้นชุมชน
ศกึษา จ านวน 1,544 ค า ทัง้นี้สามารถสงัเคราะห์ขอบเขตและโครงสรา้งความรู ้ประกอบดว้ย กลุ่มความรูห้ลกั 
(Classes) 3 กลุ่ม กลุ่มความรูย้่อย (Sub-Classes) 16 กลุ่มย่อย ความรูห้มู่ย่อย (Divisions) 9 หมู่ย่อย โดยมี
จ านวน ดงันี้  
 

  
กลุม่ความรูชุ้มชน (296 ค า) 

  ….. ชุมชนมนุษย ์(84 ค า) 
   …….. ชุมชนชนบท (32 ค า) 
   …….. ชุมชนกึง่เมอืง (16 ค า) 
   …….. ชุมชนเมอืง (28 ค า) 
   …….. ชุมชนเสมอืนจรงิ (6 ค า) 
  ….. ระบบในชุมชน (112 ค า) 
   …….. ระบบการท ามาหากนิ (18 ค า) 
   …….. ระบบนิเวศวทิยามนุษย ์(14 ค า) 
   …….. ระบบภมูปัิญญา (36 ค า) 
   …….. ระบบเศรษฐกจิ (28 ค า) 
   …….. ระบบสงัคม (18 ค า) 
 กลุม่ความรูก้ารวจิยัชุมชน (196 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์(25 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิอนาคต (11 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิคุณภาพ (32 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (8 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิส ารวจ (21 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิพฒันา (16 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิทดลอง (17 ค า) 
  ….. การวจิยัปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม (28 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิสมัพนัธภาพ (6 ค า) 
  ….. การวจิยัแบบผสม (24 ค า) 
  ….. การวจิยัเชงิบรรยาย (8 ค า) 
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 กลุม่ความรูเ้ขตภมูศิาสตร ์(1,052 ค า) 
  ….. อ าเภอ (11 ค า) 
  ….. ต าบล (78 ค า) 
  ….. หมูบ่า้น (963 ค า) 

 
 
อภิปรายผล 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ผูว้จิยัส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.3 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทมากที่สุด ร้อยละ 46.7 และประกอบอาชพี
ขา้ราชการมากที่สุด รอ้ยละ 66.7 การที่ผลการวจิยัเป็นเช่นนี้เนื่องการศกึษาชุมชนมกีจิกรรมที่ผูว้จิยัต้องลง
พืน้ทีอ่ยา่งต่อเนื่องและใชเ้ทคนิควธิกีารทีห่ลากหลาย อาท ิการจดักจิกรรมระดมสมอง การประเมนิชุมชนแบบ
เร่งด่วน การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม เป็นต้น ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัพื้นฐานปณิธานหรือความประสงค์ใน
การศกึษาชุมชน ตลอดจนขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ระยะเวลา และบุคลากร (Borisutdhi, 2015)  

ส าหรบัลกัษณะของงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชรนัน้ ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่า การ
เผยแพร่ผลงานเกดิขึน้มากทีสุ่ด ในช่วง พ.ศ. 2551 – 2560 ซึ่งงานวจิยัส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัเดีย่วทีไ่ม่ไดร้บั
ทุนสนับสนุน และใชเ้ทคนิคการวจิยัเชงิคุณภาพในกลุ่มประชาชนทัว่ไปมากที่สุด ทัง้นี้เนื่องจากงานวจิยัส่วน
ใหญ่เป็นผลการศกึษาคน้ควา้ของนักวจิยัระดบัปรญิญาโททีม่คีวามสนใจเฉพาะตวัในการเลอืกศกึษาวจิยัดา้น
ชุมชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัก าแพงเพชรจงึไมไ่ดด้ าเนินการของรบัทุนสนับสนุนการวจิยั ประกอบกบัชุมชนทอ้งถิน่
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่แตกต่างกนัท าให้นักวจิยัส่วนใหญ่เลอืกใช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อศกึษาชุมชน 
เนื่องจากสามารถสรา้งการมสีว่นรว่มและก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื (Nakornthap, 2008) 

ในดา้นขอบเขตและโครงสรา้งความรูข้องงานวจิยัดา้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชร จากการที่
ผูว้จิยัใชแ้นวคดิการจดัหมวดหมูค่วามรู ้(Knowledge classification approach) ของ Taylor (1999) ร่วมกบัวธิี
วเิคราะห์ฟาเซ็ท (Facet Analytico-Synthetic Method) ของ Prieto-Diaz (2002) ซึ่งแบบแยกสงัเคราะห์ตาม
ความซบัซอ้นของศาสตรแ์ละสาขาวชิาทีเ่ขา้มาด าเนินการศกึษาชุมชนทอ้งถิน่ในจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่ามี
ชุดค าศพัทด์า้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 1,544 ค า สามารถจดักลุ่มความรูโ้ดยแบ่งออกเป็น 
กลุ่มความรูห้ลกั 3 กลุ่ม กลุ่มความรูย้่อย 16 กลุ่มย่อย และความรูห้มู่ย่อย 9 หมู่ย่อย โดยกลุ่มความรูห้ลกัทีม่ ี
จ านวนค ามากที่สุดคอื กลุ่มความรูห้ลกัเขตภูมศิาสตร์ ท าใหส้ามารถจดัเกบ็องค์ความรูเ้ชงิพื้นที่ของจงัหวดั
ก าแพงเพชรจากงานวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพรไ่ดอ้ยา่งเป็นระบบและจดัโครงสรา้งความรูไ้ดช้ดั
แจง้ยิง่ขึน้ 

ส าหรบักลุ่มความรูเ้กีย่วกบัชุมชนและระบบในชุมชนทีน่ัน้ นับเป็นขอ้มลูทีม่คีุณค่าเฉพาะถิน่ สามารถ
ใชป้ระโยชน์เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการบรหิารจดัการพืน้ทีใ่หเ้หมาะสม ซึ่งผูว้จิยัจะไดน้ าไปต่อยอดใหบ้รกิารบน
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เวบ็ไซต์ฐานความรูด้า้นก าแพงเพชรศกึษา (Kamphaeng Phet Studies) คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั
และพฒันาต่อยอดองค์ความรูใ้หเ้ป็นนวตักรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัก าแพงเพชร รวมทัง้จากการศกึษาผูว้จิยัยงัได้
องค์ความรูว้ธิกีารวจิยัชุมชนทีห่ลากหลายซึ่งนักวจิยัสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัพืน้ทีต่่า งๆ ใน
การวจิยัชุมชนในอนาคต 
 
ข้อแสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยันี้ เนื่องจากงานวจิยัส่วนใหญ่เป็นการท าวจิยัเชงิคุณภาพแบบเดีย่วโดย
ไม่ไดร้บัทุนสนับสนุน ดงันัน้ กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และมหาวทิยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่
หลากหลายและเกดิจากความร่วมมอืของคณะท างานทีม่าจากภาคชุมชนทอ้งถิน่และจากสถาบนัการศกึษาทุก
ระดบั เพือ่ขยายพรมแดนความรูด้า้นชุมชนศกึษาในจงัหวดัก าแพงเพชรใหก้วา้งไกลและลุม่ลกึยิง่ขึน้ 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในอนาคต ควรศกึษาเนื้อหาความรูจ้ากรายงานการวจิยัดา้นชุมชนศกึษา
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจงัหวดัก าแพงเพชร อาทิ จงัหวดัตาก จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัพิจิตร และจงัหวดั
พษิณุโลก เพื่อใช้เป็นสารสนเทศส าหรบัก าหนดทิศทางการวจิยัเพื่อพฒันาชุมชนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ
ตอนลา่งของประเทศไทย 
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