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การวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรทองถ่ินเพื่อสราง

พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตรและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน” มีวัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นที่ปฏิบัติการ
ทางสังคมศาสตรหรือแหลงศึกษาเรียนรูสําหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชนอยางเปน
ระบบและเปนรูปธรรม โดยมีพื้นที่เปาหมายในการศึกษา 2 แหง คือ 1) องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 2) เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี สําหรับวิธีดําเนินการวิจัย ใชการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  

 
ผลการวิจัย พบวา นิสิตเลือกพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม เปนพื้นที่ฝกปฏิบัติการวิจัย

ภายหลังจากการฟงบรรยายในหองเรียน เน่ืองจากมีระยะทางไมไกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน ซ่ึงคณาจารยและนิสิตสามารถเดินทางเขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ไดสะดวก
และบอยครั้งตามความจําเปน อีกทั้งพื้นที่ดังกลาวยังเปนพื้นที่ที่มีการเขามาศึกษาวิจัยหรือดูงานยังไมมากนกั 
การวิจัยครั้งนี้นิสิตเลือกศึกษาการผลิตขาวพันธุดีของศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน สําหรับการฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวาศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาว
ชุมชนมีจุดเริ่มตนจากการสนับสนุนของภาครัฐ มีการประสานความรวมมือของผูนําที่เปนทางการและไมเปน
ทางการในชุมชน การมีผูนํากลุมที่มีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและเสียสละ ทําใหองคกรชุมชน
แหงนี้ประสบความสําเร็จ และการที่กลุมสมาชิกเปนเครือญาติกัน ทําใหงายตอการสรางความเขาใจและการ
ติดตอสื่อสาร ในระยะตอมานิสิตไดเลือกศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาวสําหรับฝก
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ปรากฏวา ชาวบานในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดปรับเปลี่ยน
วิธีการทํานาตามที่ไดไปศึกษาดูงานมา โดยไดคัดเลือกพันธุขาวมาทดลองเพาะและทดลองปลูกขาวโดยใช
วิธีการโยนตนกลาขาว ซ่ึงสามารถลดตนทุนการผลิตไดทั้งคาเมล็ดพันธุและการใชสารเคมี ผลสําเร็จจากการ
ปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้ไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับชาวบานในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการทํานาใน
รูปแบบใหมที่สามารถชวยกําจัดขาววัชพืชและลดตนทุนการผลิตได รวมทั้งไดรับความรูในการคัดเมล็ดพันธุ
ขาว การเพาะจุลินทรีย และเครือขายการทํานาทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในสวนของนิสิตนั้นไดเรียนรู
โดยการปฏิบัติจริง โดยมีขอเสนอแนะวา ควรจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยและองคกรทองถ่ินในระยะตอไป เพื่อสรางพื้นที่สําหรับฝกปฏิบัติการทางสังคมศาสตรใหกับ
นิสิตระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูของชุมชนตอไป  



ABSTRACT 

 
The Study, titled “University and Local Organization Cooperative Research and Development for 

Establishment of  Social Lab and Community Learning Enhancement”, aimed to build social lab or learning area for 
doctoral students who were studying in the Division of Human and Community Resource Development, Department 
of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart 
University of Kamphaeng Saen Campus. With the research, students had an opportunity to exchange learning aspect 
and had systematic and tangible study with community. There were 2 target areas of study; 1) Srasrimum Subdistrict 
Administrative Organization, Kamphaeng Saen District, Nakhonpathom Province and 2) Nongsarai Municipal 
District, Phanomthuan District, Kanchanaburi Province. In addition, the research tools were Documentary Research, 
Qualitative Research and Participatory Action Research (PAR). 

 
 The results of the study stated that students chose Srasrimum Subdistrict Administrative Organization, 
Kamphaeng Saen District, Nakhonpathom Province for a research practice after listened the lecture in the classroom. 
The reasons of choosing this area was the distance of this organization was not far from Kasetsart University of 
Kamphaeng Saen Campus, therefore, teachers and students were able to collect data and to study community easily 
and quite often as they needed. Furthermore, this area was interesting because it was a few persons came to do a 
research or have a study trip. For this research, students chose to study good rice production in the Center of Rice’s 
Promotion and Production in Community for analytical practice and qualitative research present. The results of this 
research stated that the Center of Rice’s Promotion and Production in Community was set from the government 
support. There were cooperation among formal leaders and informal leaders in the community. Other factors were 
strong community leaders; they had vision, merit and sacrificed. These all factors made community successful. 
Furthermore, members of the community were relatives, therefore, it was easy to understand and communicate. 
After that students chose to study the efficiency of rice production for participatory Action Research (PAR) practice.  
The results stated that people in community who participated in activities, changed production methods for rice as 
they studied. They tried to plant selected rice seedling and tried to plant them by throwing rice sprouts. These 
methods effected to decrease cost of buying seeds and using chemicals. The success of this research helped to 
enhance learning process of people in the community, especially new methods of rice production that were able to be 
off with rice weeds. In addition, people in the community got knowledge about how to select rice seeds, cultivate 
microbe, and build inside or outside network of rice production community. For students, they learned real practice. 
However, they suggested that university and local organization should set a research and development project like 
this in the future for building social lab area for master and doctoral students and also for enhancing learning for 
community.   
 


