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การประชุมทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัย (Research Framework)  
โครงการบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน ้าอย่างย่ังยืน  

กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่  3 
************************************* 

 

1.ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ประกันคุณภาพ 
1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้สังคม ชี้น า 
การพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่า  
และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการแข่งขันของประเทศระดับนานาชาติ 
          2) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพใน
ระดับสากลรองรับความต้องการของสังคมและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนในพ้ืนที่ 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

3. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการด าเนิน
โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 2  ซึ่งมีการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์ จากนักวิจัยพ่ีเลี้ยงสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การถอด
บทเรียน การวิเคราะห์วิถีชีวิตคนในชุมชน และระบบสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ และประสบการณ์ตรงเป็นการน าวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการร่วมกับความรู้ทาง
วิชาการ เพ่ือให้น าไปสู่องค์ความรู้ร่วมระหว่างความรู้ทางวิชาการกับความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (TSU-Co-Creation of 
New Knowledge) ได้มีการเคลื่อนขบวนการสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณภายใต้ทุนโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2558 - 2559 บัดนี้ การ
ด าเนินงานวิจัยในระยะที่ 2 ปี 2559 ได้ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพ่ือให้มีการสังเคราะห์องความรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยและชุมชนให้เกิดการบริการจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มวิชาการและการพัฒนา
นักวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติการชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะหน่วยงานประสานและ
ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งด้านการวิจัย ได้เห็นความส าคัญดังกล่าวฯ จึงก าหนดจัดโครงการถอดบทเรียนและ
สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปผลการด าเนินงานของโครงการวิจัยฯ ในระยะที่ 2 

 

4. วัตถุประสงค ์
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เพ่ือทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัยให้มีความชัดเจนซึ่งจะน าไปสู่การด าเนินงานที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

5. ระยะเวลา / สถานทีด่้าเนินการ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ SC 1346 ห้องบรรยาย อาคาร SC 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง 
 
 
 

7. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง จ านวน 30 คน 
ดังนี้ 

1. อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย       จ านวน  20  คน 
2. นักวิจัยชุมชน และภาคีเครือข่าย ภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  10  คน   

 

8. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา    ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2. อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล        ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ได้กรอบแนวคิดการท างานที่ชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้นสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินวิจัยงานเป็นอย่าง

ดี 
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ก้าหนดการประชุมปฏิบัตกิารทบทวนโจทย์วิจัย (Research Framework) 
โครงการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 

กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ SC 1346 ห้องบรรยาย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 09.10 น. กล่าวเปิดโครงการ 

โดย...รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล (รองอธิการบิดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
09.10 น. – 09.30 น. ชี แจง วัตถุประสงค์ การจัดท้ากรอบวิจัย 

โดย...รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา 
09.00 น. – 11.00 น. น้าเสนอ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดงานวิจัย ในปีที่ 1- 3 

โดย...อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 
11.00 น. – 11.50 น. ให้ข้อเสนอแนะกรอบการด้าเนินงานวิจัย 

โดย  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา 
       2. อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล 

11.50 น. – 12.00 น. กล่าวปิดโครงการ 
โดย...รองศาสตราจารย์เกษม  อัศวตรีรัตนกุล (รองอธิการบิดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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สรุปผลการด้าเนินการประชุมปฏิบัติการทบทวนโจทย์วิจัย (Research Framework) 
โครงการบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน ้าอย่างย่ังยืน 

กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ณ SC 1346 ห้องบรรยาย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
ผลการด้าเนินโครงการ 
 1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจ านวน 42 คน รายละเอียดดังตาราง 
 

ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

2 อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

3 นางสาวรินทราย  ปะละใจ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4 รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5 อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 ผศ.ดร.ชลธิศา  สุขเกษม รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 นางสาวอรกมล  ไกรวงศ์ หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

8 นางชุติมา  ยอดเกื้อ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9 นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

10 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11 นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12 นางสาวขวัญใจ  นิ่มดวง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

13 นางสาวนภารัตน์ ชูไพร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

14 อาจารย์ ดร.เตือนตา  ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร์ 

15 อาจารย์ปรียาลักษณ์  โคหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ 

16 นางสาวต่วนนูรฮัน  กูบาหา คณะวิทยาศาสตร์ 

17 อาจารย์ ดร. ปวีณา แก้วอุบล คณะวิทยาศาสตร์ 

18 นางสาวกาญจนา  อ่อซ้าย คณะวิทยาศาสตร์ 

19 นางสาวมาณี  แก้วชนิด คณะวิทยาศาสตร์ 

20 อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
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ล้าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
21 นางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

22 ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

23 นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

24 อาจารย์วิลาสินี  ธนพิทักษ์ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

25 นางสาวจันทนา ชูเดช    คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

26 อาจารย์ ดร.ธนภัทร  เต็มตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27 อาจารย์เสริมศักดิ์  ขุนพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

28 ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  กล่อมพงษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

29 นางสาวปริฉัตร  บรรณาลังก์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

30 อาจารย์จันทร์ฉาย  กฤษณะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

31 ดร.นาที  รัชกิจประการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพัทลงุ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 

32 นายสุรศักดิ์  จันทร์แดง ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 

33 คุณประสิทธิ์   หิรัญชาติ นักวิจัยชุมชนบ้านสวน 

35 นางอุไร  เม่าน้ าพราย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางหล่อ 

36 นางสาววารุณี  ชุมหล่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางหล่อ 

37  นายช านิ  ยอดแก้วเรือง นักวิจัยชุมชนเขาปู่ 

38 นายธีรวัฒน์  สังข์ทอง นักวิจัยชุมชน 

39 นายวิรุณ   สุขนวล นักวิจัยชุมชนบ้านดอนนูด 

40 นายพ่วง  ศรีทองช่วย นักวิจัยชุมชนบ้านดอนนูด 

41 นายประเสริฐ  ตุดเกื้อ นักวิจัยชุมชนบ้านดอนนูด 

42 นางมิตร  สุกแก้ว นักวิจัยชุมชนบ้านสวน 

 
 
2. สรุปผลการด้าเนินโครงการฯ 

การประชุมทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัย (Research Framework) โครงการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่  3 
โดยมีพ่ีเลี้ยงของทุนนวัตกรรมประจ ามหาวิทยาลัย น าโดย รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจารย์สุปราณี  จงดีไพศาล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มี รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
ทักษิณ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและ มีอาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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กล่าวถึงการท างานเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และน าเสนอวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการวิจัย
ในระยะที่ 3  ที่คาดหวังว่าการท างานของโครงการนี้จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนพ้ืนที่และเกิดการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นท่ี 

นอกจากนี้รศ.ดร.ก้าน  จันทร์พรหมา ได้กล่าวถึง แผนงานโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัย
ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพ่ือตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลในการใช้กลไกความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 
ประเด็นการขับเคลื่อนงานวิจัยในพ้ืนที่โดยให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สร้างองค์ความรู้ในพ้ืนที่/ตอบโจทย์ของพ้ืนที่ โดย
การยกระดับงานวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยใช้โครงสร้างความรู้มาเป็นแกนขับเคลื่อนการพัฒนา นโยบาย Reprofilng ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าสู่การพัฒนากรอบการวิจัย/ประเด็นการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 3 จากวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง 3 ข้อดังนี้ 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าจังหวัด
พัทลุง 

2.การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพภาคเกษตรกรฐานรากของชุมชนลุ่มน้ าคลองป่าพะยอม-คลองท่า
แนะ 

3.การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชุมชนลุ่มน้ าคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ 

 
ปัญหา ภัยคุกคาม และความต้องการของผู้มีส่วนได้-เสีย 
 การท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ฯ ของมหาวิทยาลัยในช่วงปี 2558-2559 และทบทวนกรอบการวิจัยพบปัญหา ภัย
คุกคาม หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย3 ด้าน คือ การท่องเที่ยว (รูปที่ 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรฐาน
ราก (รูปที่ 3) และการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เมื่อลงประชามติเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ พบว่า ความ
ต้องการด้านการท่องเที่ยวได้รับคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพเกษตรฐานราก ส่วนด้านการ
จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้รับคะแนนต่ าสุด ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ภัยคุกคามด้านการท่องเที่ยว 
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รูปที่ 2 ภัยคุกคามด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรฐานราก 
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รูปที่ 3 กรอบความคิดการวิจัย (ปีที่ 3) 
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