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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM: ด้านการการวิจัย “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่....5.....เดือน...กรกฎาคม......2562.....ระหว่างเวลา.........ณ......ห้องประชุมคณะฯ..... 
(คร้ังที่ 1) 

ล ำดับที ่ อำจำรย ์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัย) 
1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ กำรวิจัยคือกำรค้นหำควำมจริงหรือองค์ควำมรู้ใหม่ที่บุคคลหรือ

หน่วยงำนที่ต้องกำรอยำกรู้หรือหำค ำตอบบนหลักกำรหรือ
กระบวนกำรวิจัยที่เหมำะสม 

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ กำรวิจัยคือ กระบวนกำรหำควำมรู้ควำมจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผน 
แบบวิชำกำร อำศัยหลักเหตุผลที่รอบคอบรัดกุมละเอียดและเชือ่ถือได้ 
และควำมรู้จริงนัน้จะท ำไปเนน้หลักกำรทฤษฎีหรือขอปฏิบัติที่ท ำให้
มนุษย์ได้รบัรู้และน ำไปใช้เพื่อให้สำมำรถด ำเนนิชีวิตด้วยควำมสุขหรือ
ป้องกัน หลีกเลี่ยงภยันอันตรำยได ้

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ งำนวิจยั คือเครื่องมือพัฒนำ  -พัฒนำศำสตร ์ -พัฒนำควำมคิด   
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร กำรใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำ โดยออกแบบ และท ำเป็นกำรค้นหำ

ค ำตอบ ซึ่งเป็นกระบวนกำรเชิงวิทยำศำสตร์ สำมำรถแสวงหำควำมรู้
และควำมจริง โดยต้องกระบวนกำรวิจัย 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี กำรวิจัย คือ กำรกระท ำของมนษุย์เพื่อค้นหำควำมจริง ในสิง่ใดสิ่งหนึ่ง
ที่กระท ำด้วยพืน้ฐำนของปัญญำ 

6 อ.นำรำ ม่วงฉำย กำรท ำวิจัย คือ กำรศึกษำในเชงิลึกในด้ำนที่ต้องกำรหำค้นควำ้ เพื่อหำ
จุดที่ผิดพลำดและน ำมำปรับปรงุเพื่อเสนอแนะในโอกำสต่อไปและเพื่อ
น ำมำเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังศึกษำ เพื่อน ำไปพัฒนำตนเอง 

7 อ.นันทิกำ บุญอำจ กำรค้นหำควำมจริง กำรพสิูจนข์้อเท็จจริงรวมถึงกำรหำทำงแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อน ำไปใชป้ระโยชนด์้ำนต่ำงๆ 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด กำรวิเครำะห์ปัญหำ เพื่อหำแนวทำงแก้ไข ที่เปน็ประโยชน์ต่อสงัคม 
9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม กำรศึกษำประเด็นปัญหำ น ำมำวิเครำะห์และหำแนวทำงกำรแกไ้ข

พร้อมเสนอแนะ 
10 อ.ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กระบวนกำรเสำะแสวงหำควำมรู้เพื่อตอบค ำถำมหรือปัญหำที่มีอยู่

อย่ำงเป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หรือกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อ
พิสูจน์หรือหำค ำตอบหรือ ข้อเท็จจริง • กระบวนกำรคน้คว้ำหำควำมรู้
ที่เชื่อถือได้ • กำรแสวงหำควำมรู้ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งด้วยวิธีกำรทำง 
วิทยำศำสตร์ (Scientific Method) • กำรสืบเสำะค้นหำควำมจริง 

 
สรุป  ควำมรู้ควำมเข้ใจเกี่ยวกับกำรวิจัย  
 กำรวิจัย คือ  • กำรศึกษำค้นควำ้เพื่อพิสูจน์หรือหำค ำตอบหรือ ข้อเท็จจริง • กระบวนกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ที่
เชื่อถือได้ • กำรแสวงหำควำมรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งด้วยวิธีกำรทำง วิทยำศำสตร์ (Scientific Method) • กำรสืบเสำะ
ค้นหำควำมจริง หรือกำรค้นหำสิ่งใหม่ในศำสตร์ของแขนงที่สนใจและที่เก่ียวข้อง โดยกำรศึกษำในเชิงลึกในด้ำนที่
ต้องกำรค้นคว้ำ เพื่อหำจุดที่ผิดพลำดและน ำมำปรับปรุงเพื่อเสนอแนะในโอกำสต่อไปและเพื่อน ำมำเผยแพร่ให้คนรุ่น
หลังศึกษำ เพื่อน ำไปพฒันำตนเอง 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM: ด้านการการวิจัย “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่...30......เดือน...สงิหาคม.. 2562 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ....... 
(คร้ังที่ 2) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(อะไรคือเป้าหมายของการท าวิจัยในสถาบันการศึกษา) 

1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ ปัญหำของกำรท ำวิจัยของสถำบนักำรศึกษำ คือควำมต้องกำรของค ำตอบที่
ได้จำกกำรวิจัย หรือกำรก ำหนดจุดหมำยในกำรท ำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำใน
เชิงวิชำกำรระดับสถำบนัหรือสิ่งที่สถำบนัต้องกำรที่จะท ำไปพฒันำชุมชน
และสังคม 

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ เป้ำหมำยคือกำรแก้ปัญหำ เมื่อหน่วยงำนหรือสถำบันมปีัญหำหรืออุปสรรค
จ ำเป็นต้องมีกำรวิจยั เพื่อเป็นข้อมูลกำรตัดสินใจ เพื่อติดตำมหรือ
ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนของสถำบนั วำงแผนอนำคต เตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรศึกษำได้อยำ่งเหมำะสมและประกนัคุณภำพในกำรจัด
กำรศึกษำ 

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ เพื่อประกันคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร - ต้องกำรหำค ำตอบ - ปัญหำทีพ่บที่ต้องกำรค ำตอบ 

- องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจยั- ศึกษำค้นควำมงำนวิจัยที่มีอยู่ 
สรุปคือ “กำรคิดเป็นระบบ” 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี 1.กำรค้นพบ  2.กำรแปลควำมหมำย 
3.กำรพัฒนำกรรมวิธีและระบบสู้ควำมก้ำวหนำ้ในควำมรู้ด้ำนตำ่งๆ 

6 อำจำรย์ นำรำ  ม่วงฉำย เพื่อหำจุดด้อย ค้นหำจุดแข็งและน ำมำต่อยอดให้สถำบันกำรศึกษำพัฒนำ
ศักยภำพของตนเองเพื่อให้สถำบันเปน็ที่รู้จักในชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเข็ม
แข็งด้ำนกำรศึกษำ 

7 อ.นันทิกำ บุญอำจ เพื่อให้ทรำบวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรค้นคว้ำวิจยั และน ำไปสู่
กำรศึกษำ และให้ควำมรู้แก่นักเรียน นักศึกษำต่อไป 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด งำนวิจยัที่ท ำต้องมีประโยชน์ต่อสังคม และน ำกลบัมำใช้กบักำรเรียนกำร
สอนได ้

9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม กำรท ำวิจัยทีส่ำมำรถน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนกับนักศึกษำ 
10 อ.ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ กำรวิเครำะห์วิจัยศึกษำสถำบันของ ตนเอง เพื่อน ำผลวิจัยทีไ่ดม้ำใช้

ประโยชน์ในเร่ืองกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนมำใช้ 
ประกอบกำรตัดสนิใจเรื่องส ำคัญ ๆ มำใช้แก้ปัญหำ มำใช้เปน็สว่นหนึ่งของ
กำรพัฒนำสถำบัน และเกิด มิติใหม่ของกำรน ำผลวิจัยสถำบนัไปใช้
ประโยชน์เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

สรุป เป้ำหมำยของกำรท ำวิจัยในสถำบันกำรศึกษำ 
กำรวิเครำะห์วิจัยศึกษำสถำบันของ ตนเอง เพื่อหำจุดด้อย ค้นหำจุดแข็งและน ำมำต่อยอดให้

สถำบนักำรศึกษำพฒันำศักยภำพของตนเองเพื่อให้สถำบันเป็นที่รู้จักในชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเข็มแข็งด้ำนกำรศึกษำ
และเพื่อน ำผลวิจัยทีไ่ด้มำใช้ประโยชน์ในเร่ืองกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนมำใช้ ประกอบกำร
ตัดสินใจเรื่องส ำคัญ ๆ มำใช้แกป้ัญหำ มำใช้เป็นสว่นหนึ่งของกำรพัฒนำสถำบัน และเกิด มิติใหม่ของกำรน ำผลวิจัย
สถำบนัไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM: ด้านการการวิจัย “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่....27.....เดือน...กันยายน......2562.....ระหว่างเวลา.........ณ......ห้องประชุมคณะฯ 
(คร้ังที่ 3) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีการตั้งโจทยป์ัญหาของการท าวิจัยให้ไปสู่เป้าหมายของการท าวิจัย 

1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ ประกำรแรก คือ วิเครำะห์ปัญหำของประเด็นท่ีสนใจและเกี่ยวข้องกับภำระงำนของ
ตนเองหรือสถำบัน 
ประกำรทีส่อง คือ น ำสิ่งที่ไดส้ะทอ้นให้เห็นสิ่งท่ีต้องกำรค ำตอบ 
ประกำรทีส่ำม คือ ออกแบบในกำรก ำหนดโครงร่ำงกำรวิจัยโดยมีทฤษฎีรองรับ 

2 ดร.สมศักดิ์  สภุิรักษ์ กำรท ำวิจัยเพื่อต้องกำรรู้อะไร ทิศทำง สำมำรถหำค ำตอบได ้
1.มีควำมสอดคล้องกับหัวข้อกำรวจิัยและปญัหำกำรวิจัย 
2.มีควำมเป็นไปได้จึงทดสอบเพื่อได้ค ำตอบโจทย์วิจัย 
3.ใช้ประโยชน์บอกเล่ำและภำษำที่เข้ำใจง่ำย 

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ เริ่มที่กำรตั้งค ำถำมกำรวิจัย เริ่มตน้คิด เห็นช่องว่ำงของปัญหำ และชวนกันท ำ ขวนกัน
หำทีม 

4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร 1.ศึกษำเพ่ือรำยงำนควำมรุนแรงของปัญหำ 
2.รับฟังปัญหำรอบดำ้น 
3.ท ำสรุป ตำรำง ควำมคิด แล้วท ำกำรวิจัย โดย 
-ดูผลรำยงำนทำงลบ   -ดูผลรำยงำนทำงบวก  -ดูผลกำรวิจัย 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี ตั้งสมมตุิฐำนแล้วแต่ประเภทของกำรวิจัย 
6 นำรำ  ม่วงฉำย กำรตั้งโจทย์ปญัหำของกำรท ำวิจัยเพื่อหำจุดที่สำมำรถน ำมำปรับปรุงของกำรที่จะท ำให้

วิจัยแสวงหำผลลัพธ์ ของงำนวิจัยนั้นๆ ได ้
7 อ.นันทิกำ บุญอำจ ตั้งโจทย์/ปญัหำ กำรวิจยัที่สำมำรถท ำวิจัยได้หรือมีโอกำสหำค ำตอบได้ หรือมีควำม

ปลอดภัยในกำรท ำวิจัย ก็จะน ำไปสู่บทสรุปของกำรท ำวจิัย ซึ่งก็คือ เป้ำหมำยของกำร
วิจัยนั่นเอง 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด ต้องเป็นงำนวิจัยท่ีตนเองมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ 
9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม ตั้งโจทย์จำกปัญหำของสังคมที่เปน็ประเด็น และน ำมำเช่ือมโยงกับรำยวิชำที่สอน 
10 ดร.รวงทอง  ถำพันธุ ์ วิธีการต้ังโจทย์ มีหลักคิดดังนี้ 

     -โจทย์ปัญหำต้องมำจำกควำมต้องกำรของชุมชน 
     -โจทย์วิจัยต้องมีควำมเป็นไปได้ที่จะประสบควำมส ำเร็จ 
     -โจทย์วิจัยต้องยกระดับกำรแก้โจทย์ปัญหำของชำวบ้ำนผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมลู 
     -โจทย์ที่เจำะจง ไม่ซ้ ำรอยเดมิ ไม่ซ้ ำงำนที่มีคนเคยท ำ 

สรุป  วิธีการต้ังโจทย์ปัญหาของการท าวิจัยให้ไปสู่เป้าหมายของการท าวิจัย  
 โจทย์งำนวิจัย คือ สิ่งท่ีงำนวิจัยระบุถึง ลักษณะของปัญหำและควำมส ำคัญจำกอดีตและแนวโนม้ ในอนำคตว่ำเป็น
อย่ำงไรและแนวทำงหรือวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำ น ำมำสู่ปญัหำงำนวิจัย (Research problem) เป็นกำรสกัดปัญหำทีล่ะ
ประเด็นให้ชัดเจน น ำมำเขียนค ำถำมงำนวิจัย สิ่งส ำคญัต้องวิเครำะหก์่อนว่ำเนื้องำนตรงนี้มี ช่องว่ำงอะไรบ้ำง เพื่อมำสู่
กระบวนกำรตั้งค ำถำมงำนวิจัย และกำรตั้งวัตถุประสงค์กำรวจิัย(Research Objective) ซึ่งเป็นกำรขยำยรำยละเอียดของ
ปัญหำงำนวิจัย น ำมำสู่เครื่องมือของงำนวิจัย (Research Tool) เปน็เครื่องมือในกำรค้นหำได้อีก โดยมีหลักยดึดังนี ้

-โจทย์ปัญหำต้องมำจำกควำมต้องกำรของชุมชน 
       -โจทย์วิจัยต้องมีควำมเป็นไปได้ทีจ่ะประสบควำมส ำเร็จ 
       -โจทย์วิจัยต้องยกระดับกำรแก้โจทย์ปัญหำของชำวบ้ำนผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 
       -โจทย์ที่เจำะจง ไม่ซ้ ำรอยเดมิ ไมซ่้ ำงำนที่มีคนเคยท ำ 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM: ด้านการการวิจัย “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่...18......เดือน...ตุลาคม.. 2562 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ....... 
 (คร้ังที่ 4) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(โจทยป์ัญหาวิจัยอะไรบ้างทีต่อบโจทย์ปญัหาชุมชน) 

1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ 1.บริบทของสังคมในปัจจุบนั 
2.บริกำรสำธำรณะของชุมชนทีป่ระสบปัญหำอยู่ในปัจจุบนั 
3.ควำมต้องกำรของชุมชน 
4.ควำมเป็นไปได้ของกำรศึกษำปัญหำที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
5.นโยบำยของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ งำนวิจยักำรพัฒนำชุมชนโดยตรงคือ ควำมคิด วิธีคิด ใน 4 ประกำร
เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำชุมชน 
1.ต้องมำจำกปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน 
2.มีควำมเป็นไปได้จะประสบควำมส ำเร็จ 
3.ยกระดับทักษะกำรแก้ปัญหำของร่วมกันด้ำนกำรศึกษำคน้ควำ้ข้อมูล 
4.ทุกคนเข้ำร่วมต้องเข้ำใจต่อโจทย์วิจัยอย่ำงแท้จริง 

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ กำรปิดช่องวำ่ง หำช่องวำ่งไปเร่ือยๆแต่ละชุมชนมีวิถีชวีิตที่หลำกหลำย 
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร -เก่ียวกับผู้สูงอำย ุ -กำรพัฒนำรูปแบบดูแลผู้สงูอำย ุ

-ศึกษำวิถีชีวิตของผู้สงูอำย ุ -ปัญหำจำกนโยบำยงำนวิจัยของชำติ 
-ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัยตำ่งๆ 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี โจทย์เชิงปฏิบัติกำรสู่ชุมชนพฒันำหน่วยงำนต่ำงๆ 
6 อ.นำรำ  ม่วงฉำย กำรตั้งโจทยป์ัญหำวิจัยจะน ำไปตอบโจทย์ในกำรพัฒนำชุมชน ยอ่ม

ต้องเป็นกำรท ำจดุแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนำศักยภำพ เพื่อสร้ำงชุมชน
เข็มแข็ง 

7 อ.นันทิกำ บุญอำจ โจทย์ปัญหำวิจัยที่เอำปญัหำของท้องถิ่นเป็นกำรตัง้และคิดคน้วธิีกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงเปน็รูปธรรมแก่ชุมชน 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด ปัญหำงำนวิจัยที่เก่ียวกับกำรบังคับใช้กฎระเบียบ 
9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม -ปัญหำเรื่องระเบียบ ข้อบังคับในชุมชน 

-กำรถูกเอำเปรียบ -กำรค้ ำประกัน -กำรถูกหลอก ซื้อ ขำย 
10 อ.ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ โจทย์ปัญหำวิจัยต้อง 1. เป็นโจทย์เพื่อแก้ปัญหำ (Problem solving)                    

2. เพื่อพัฒนำของเดิมให้ดีขึ้น 3. เพื่อพัฒนำของใหม่ที่ไม่เคยมีเพื่อ
น ำมำเขียนเป็นงำนวจิัย 

สรุป  
โจทย์ปัญหำวิจัยต้องเป็นโจทย์เพื่อแก้ปัญหำ (Problem solving) 2. เพื่อพัฒนำของเดิมให้ดีขึ้น 3. เพื่อ

พัฒนำของใหม่ที่ไม่เคยมีเพื่อน ำมำเขียนเป็นงำนวิจัยได้ และไม่มองที่ปัญหำอย่ำงเดียว แต่ให้ขยับกำรมองขึ้นมำว่ำ
อะไรที่มีอยู่เดิมแล้ว มีอะไรไหมที่จะเป็นเครื่องมือที่จะท ำให้งำนนั้นเกิดผลได้ไวขึ้น โดยวิเครำะห์ของเดิมที่มีอยู่แล้วโดย
ใช้กระบวนกำรของงำนวิจัยและพัฒนำเกิดขึ้นเป็นแนวทำงใหม่ แหล่งที่มำของโจทย์วิจัย อำจได้มำจำก - นโยบำยกำร
วิจัยของชำติ - กำรค้นหำปัญหำโจทย์ร่วมกันกับพื้นที่ - กำรหำโจทย์งำนวิจัยจำกแหล่งให้ทุน – หำปัญหำในหน่วยงำน
และน ำมำหำ GAP - กำรทบทวนทฤษฎีหรืองำนวิจัย - ประสบกำรณ์ของนักวิจัยเอง 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM: ด้านการการวิจัย “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่....22.....เดือน...พฤศจิกายน.. 2562 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ประชุมคณะฯ....... 
(คร้ังที่ 5) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(กำรเตรียมตัวลงชุมชนทีด่ีควรท ำอย่ำงไร ) 

1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ 1.ศึกษำสภำพปัจจบุันของชุมชนที่เปลี่ยนเป็นเป้ำหมำย 
2.ศึกษำแนวโน้มควำมเชื่อของผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนโดยเฉพำะ
ปัจจัยพื้นฐำน     3.นโยบำยสำธำรณะที่เก่ียวข้อง 
4.ศึกษำวัฒนธรรมในพื้นที ่

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ กำรเตรียมลงชุมชนเพื่อพัฒนำโจทย์วิจัย 
1.ก ำหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่   2.ประชุมท ำควำมเข้ำใจทีมงำน   
3.ประชุมงำนเตรียมกำรลงพืน้ทีส่ิ่งที่อยำกท ำ 
4.เตรียมท ำควำมเข้ำใจข้อมูลพื้นที่งำนของพื้นที่ 

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ ศึกษำข้อมูลของชุมชนในบริบทต่ำงๆ 
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร 1.ก ำหนดโจทย์ประเดน็กำรศึกษำในชุมชน 

2.ก ำหนดทศทำงในกำรศึกษำชมุชน 
3.ก ำหนดวิธีกำรและกำรปฏบิัติเพื่อพัฒนำชุมชน 
4.วิเครำะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  5.สรุปกำรด ำเนนิกำร 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี -จัดเตรียมข้อมูล  -ประสำนกับชุมชนที่จะลงพื้นที่ 
6 อ.นำรำ ม่วงฉำย ศึกษำปัญหำของชุมชนในเบื้องต้น เพื่อเวลำในสถำนกำรณ์จริงจะ

สำมำรถมองภำพของชุมชน เนือ้หำโอกำสแสดงจุดแข็งของชุมชน 
7 อ.ฉัตรชัย ทดสอำด ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน คนในชุมชน 
8 อ.นันทิกำ บุญอำจ 1.กำรประสำนงำนต่อผู้น ำชุมชนในพื้นที่เพื่อท ำควำมเข้ำใจเบื้องต้น

เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในกำรท ำวจิัยเป้ำหมำยกำรด ำเนินกิจกรรม   2.
กำรนัดหมำยเพื่อเตรียมเข้ำร่วม 
3.สถำนที่ คือ วัสดุ อุปกรณ ์

9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม ศึกษำปัญหำของชุมชนก่อนลงพืน้ที่ สอบถำมข้อมูลจำกชำวบำ้นและ
เตรียมข้อมูลที่จะถำมให้ดี 

10 อ.ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ 1.ก ำหนดจุดประสงค์กำรลงพืน้ที่  2.ท ำควำมเข้ำใจกับทีมงำนทีล่ง
พื้นที่ให้มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของวิจัยที่ตรงกัน 
3.ประสำนงำนกับพืน้ที่ที่จะลงไปท ำวิจยั 4.ท ำควำมเข้ำใจในข้อมูล
พื้นฐำนของชุมชนที่จะลงท ำวิจยั 

 
สรุป การเตรียมตัวลงชุมชนทีด่ีควรท าอย่างไร 

1.ก ำหนดจุดประสงค์กำรลงพืน้ที่   
2.ท ำควำมเข้ำใจกับทีมงำนทีล่งพื้นที่ให้มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของวิจัยที่ตรงกัน 
3.ประสำนงำนกับพืน้ที่ที่จะลงไปท ำวิจยั  
4.ท ำควำมเข้ำใจในข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนที่จะลงท ำวิจัย 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM: ด้านการการวิจัย “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่...30......เดือน...สงิหาคม.. 2562 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ....... 
(คร้ังที่ 6) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 (องค์ประกอบของการตัง้โจทย์และโครงร่างของการวิจัยที่ตอบ

โจทย์ชุมชน) 
1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ 1.บริบทของชุมชน   2.สภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

3.ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  4.หลักกำรและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
5.เลือกรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมำะสม   6.ควำมร่วมมือจำกชุมชน ทอ้งถิ่น 
ท้องที่  7.งบประมำณที่สนับสนนุ 

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ 1.ชื่อเร่ือง  2.ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวิจัย 
3.วัตถุประสงค์กำรวิจัย  4.ทฤษฎีงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.สมมุติฐำน กรอบแนวคิด   6.ขอบเขตกำรวิจัย ค ำนิยำมระเบยีบวิธี
วิจัย  7.รำยละเอียด งบประมำณ   8.บรรณำนุกรม  ภำคผนวก 
ประวัติผู้วิจยั  

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ เร่ืองที่จะท ำวิจัยเชื่อมโยงควำมเป็นอยู่ของชุมชน 
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร - ต้องกำรหำค ำตอบ   - ปัญหำที่พบที่ต้องกำรค ำตอบ 

- องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจยั   - ศึกษำค้นควำมงำนวิจัยที่มีอยู่ 
สรุปคือ “กำรคิดเป็นระบบ” 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี 1.กำรค้นพบ  2.กำรแปลควำมหมำย 
3.กำรพัฒนำกรรมวิธีและระบบสู้ควำมก้ำวหนำ้ในควำมรู้ด้ำนตำ่งๆ 

6 พ.อ. ดร.พีรพล  ดิลกศิลป์ เพื่อหำจุดด้อย ค้นหำจุดแข็งและน ำมำต่อยอดให้สถำบันกำรศึกษำ
พัฒนำศักยภำพของตนเองเพื่อให้สถำบันเปน็ที่รู้จักในชุมชน เพือ่สร้ำง
ควำมเข็มแข็งด้ำนกำรศึกษำ 

7 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด งำนวิจยัที่ท ำต้องมีประโยชน์ต่อสังคม และน ำกลบัมำใช้กบักำรเรียน
กำรสอนได ้

8 อ.นันทิกำ บุญอำจ เพื่อให้ทรำบวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรค้นคว้ำวิจยั และ
น ำไปสู่กำรศึกษำ และให้ควำมรูแ้ก่นักเรียน นักศึกษำต่อไป 

9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม กำรท ำวิจัยทีส่ำมำรถน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนกับนักศึกษำ 
10 อ.ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ โจทย์ในกำรท ำวิจัย ต้องเร่ิมที่กำรตั้งค ำถำมงำนวิจัย เพรำะค ำถำมของ

งำนวิจยัจะน ำมำสู่กำร ออกแบบงำนวิจัยที่หลำกหลำยรูปแบบ โดยข้อ
ควรค ำนึง คืองำนวิจัยนัน้มีประโยชนไ์หม ผู้วิจัยมีควำมรู้ในเร่ืองนั้น มี
ควำมคุ้มค่ำและสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยและหำข้อสรุปได้ และสิ่ง
ส ำคัญของค ำถำมงำนวจิัย คือ ค ำถำม งำนวิจัยนั้นน ำไปสู่กำรเลอืก
ปัญหำวิจัยและสำมำรถเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆได้ด้วย ต่อจำกนั้น
น ำมำเขียนเป็นโครงรำ่งงำนวิจัยที่ประกอบด้วย   
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ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 (องค์ประกอบของการตัง้โจทย์และโครงร่างของการวิจัยที่ตอบ
โจทย์ชุมชน) 

  ชื่อเร่ือง   ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ค ำถำมกำรวิจัย ทฤษฎีและงำนวจิัยที่
เก่ียวข้อง สมมติฐำนกำรวิจัย* และกรอบแนวคิดในกำรวิจัย* -
ขอบเขตของกำรวิจัย กำรให้นิยำมเชิงปฏบิัติกำรที่จะใช้ในกำรวจิัย* 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย ระเบียบวิธวีิจัย ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน งบประมำณคำ่ใช้จ่ำย ในกำรวิจัย บรรณำนุกรม 
ภำคผนวก ประวัติของผู้ด ำเนินกำรวิจัย (*ไม่จ ำเปน็ต้องมีทุกโครงกำร) 

 
 
สรุป องค์ประกอบของการตั้งโจทย์และโครงร่างของการวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน 

โจทย์ในกำรท ำวิจัย ต้องเร่ิมที่กำรตั้งค ำถำมงำนวิจัย เพรำะค ำถำมของงำนวจิัยจะน ำมำสู่กำร ออกแบบ
งำนวิจยัที่หลำกหลำยรูปแบบ โดยข้อควรค ำนึง คืองำนวิจยันัน้มีประโยชนไ์หม ผู้วิจัยมีควำมรู้ในเร่ืองนั้น มีควำมคุ้มค่ำ
และสำมำรถด ำเนนิกำรวิจัยและหำข้อสรุปได้ และสิ่งส ำคัญของค ำถำมงำนวิจัย คือ ค ำถำม งำนวิจัยนัน้น ำไปสู่กำร
เลือกปัญหำวิจัยและสำมำรถเชือ่มโยงกับประเด็นอ่ืนๆได้ดว้ย ตอ่จำกนั้นน ำมำเขียนเป็นโครงรำ่งงำนวิจัยที่
ประกอบด้วย 1) ชื่อเร่ืองวิจัย 2) ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย  3) วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ค ำถำมกำรวิจัย ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 4) สมมตฺฐำนกำรวิจัย* และกรอบแนวคิดในกำรวิจัย* -5) ขอบเขตของ
กำรวิจัย 6) กำรให้นิยำมเชิงปฏบิัติกำรที่จะใช้ในกำรวิจัย* 7) ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรวิจัย 8) ระเบียบวิธี
วิจัย 9) ก ำหนดทีมงำนในกำรท ำวิจัย และระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 10) งบประมำณค่ำใช้จำ่ย ในกำรวิจัย 11) 
บรรณำนุกรม 12) ภำคผนวก  13) ประวัติของผู้ด ำเนนิกำรวิจยั  
 
หมำยเหตุ :  *ไม่จ ำเป็นต้องมีทกุโครงกำร 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM : ด้านการวิจัย  “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่...24......เดือน...มกราคม.. 2563 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ....... 
(คร้ังที่ 7) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวการเขียนความเป็นมาจะเชื่อมโยงอย่างไรให้มองเห็นปญัหา

ชุมชน 
1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ 1.เร่ิมจำกโครงสร้ำงของชุมชนและสังคมวฒันธรรม จำรีตประเพณี และ

วิถีชีวิตชุมชน 
2.ระเบียบปฏิบัติ กฎหมำยตำ่งๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งทฤษฎี และงำนวิจยั
ที่เก่ียวข้อง 
3.ปัญหำทีต่้องกำรค ำตอบ 

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ กำรเขียนต้องระบุปัญหำกำรวิจยัมีควำมเป็นมำ มีควำมส ำคัญ จ ำเป็น 
คุ้มค่ำและประโยชน์ที่จะไดผ้ลจำกกำรวิจัยเร่ืองนี้ โดยพืน้ที่ชุมชนของ
ปัญหำและวิเครำะห์ปัญหำอย่ำงกว้ำงขวำง 

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ โจทย์วิจัยต้องมำจำกปัญหำ ควำมต้องกำรของชุมชน 
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร -ยุทธศำสตร์ 20 ปี 

-แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 
-กำรขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
-กรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัย 
-ยุทธศำสตร์กำรวิจัยนวัตกรรม 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี ควำมเป็นมำของชุมชนและควำมเป็นมำของวิชำกำรให้สอดคลอ้งกัน 
6 อ.นำรำ ม่วงฉ่ำย ศึกษำปัญหำวิจัยเชิงลึกที่ท ำให้เกิดปัญหำเพื่อสร้ำงนวตักรรมสมัยใหม่ 

เพื่อให้ชุมชนเข็มแข็ง 
7 อ.นันทิกำ บุญอำจ บรรยำยถึงควำมเปน็มำของชุมชน ควำมเป็นอยู่ ลักษณะของคนภำยใน

ท้องถิ่น และควำมต้องกำรของคนในชุมชน ก็จะท ำให้ทรำบปญัหำของ
ชุมชนนั้นๆ ได้เปน็อย่ำงดี 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด เขียนอธิบำยถึงปัญหำที่ชุมชนนัน้ได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่มต้นของปัญหำ
จนถึงปลำยเหตุ 

9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม ในกำรเขียนควำมเป็นมำ ควรเริ่มจำกกำรปัญหำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
แล้วจึงย่อลงมำสู่ชุมชน 

10 อ.ดร.รวงทอง  ถำพันธุ์ มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ มีกำรประเมินควำมเปน็ไปได้ของปัญหำว่ำ
ประเด็นใดมีควำมส ำคัญจ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขด่วนในชุมชนมำก
ที่สุด มีควำมเปน็ไปไดท้ี่จะประสบควำมส ำเร็จมำกทีสุ่ด จึงน ำมำตั้งชื่อ
เร่ือง  โดยให้ที่ประชุมตัดสนิใจร่วมกัน จำกนัน้เขียนควำมเปน็มำโดย
หลักกำรเขียนต้องพยำยำมเขียนให้ตรงปัญหำ เน้นปัญหำให้ถูกจุด เขียน
ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหำ ไมเ่ขียนจนจับประเด็นไม่ได้หำกมตีัวเลข
ต้องสรุปตัวเลขใส่ให้กลมกลืน ตำรำงต้องจ ำเป็นและเก่ียวข้องมำก กำร
อ้ำงอิงในข้อมูลที่น ำมำอ้ำงอิง กำรแบ่งตอน  กำรขึ้นย่อหนำ้ กำรเขียน 
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ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวการเขียนความเป็นมาจะเชื่อมโยงอย่างไรให้มองเห็นปญัหาชุมชน 

  เนื้อเรื่องมีควำมสัมพันธ์กันต่อเนื่อง กำรเขียนส่วนท้ำยของปัญหำ ต้องเขียน
ขมวดท้ำยหรือสรุปเพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ในกำศึกษำ 

 
สรุป แนวการเขียนความเป็นมาจะเชื่อมโยงอย่างไรให้มองเหน็ปัญหาชุมชน 

มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ มีกำรประเมินควำมเป็นไปได้ของปัญหำว่ำประเด็นใดมีควำมส ำคัญจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรแก้ไขด่วนในชุมชนมำกที่สุด มีควำมเป็นไปได้ที่จะประสบควำมส ำเร็จมำกที่สุด จึงน ำมำตั้งชื่อเรื่อง  โดยให้ที่
ประชุมตัดสินใจร่วมกัน จำกนั้นเขียนควำมเป็นมำโดยหลักกำรเขียนต้องพยำยำมเขียนให้ตรงปัญหำ เน้นปัญหำให้ถูก
จุด เขียนให้ครอบคลุมประเด็นปัญหำ ไม่เขียนจนจับประเด็นไม่ได้หำกมีตัวเลขต้องสรุปตัวเลขใส่ให้กลมกลืน ตำรำง
ต้องจ ำเป็นและเกี่ยวข้องมำก กำรอ้ำงอิงในข้อมูลที่น ำมำอ้ำงอิง กำรแบ่งตอน  กำรขึ้นย่อหน้ำ กำรเขียนเนื้อเรื่องมี
ควำมสัมพันธ์กันต่อเนื่อง กำรเขียนส่วนท้ำยของปัญหำ ต้องเขียนขมวดท้ำยหรือสรุปเพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำหรือปัญหำที่จะแก้ในท้องถิ่น   และเขียนเชื่อมโยงให้เห็นผลที่จะน ำไปใช้ เช่น กำรท่องเที่ยว
ชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์  รูปแบบกำรอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ วัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณีหมู่บ้ำนไทยทรง
ด ำ อ ำเภอท่ำตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM : ด้านการวิจัย  “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่...21......เดือน...กุมภาพันธ์.. 2563 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ 
 (คร้ังที่ 8) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัอย่างไร 

1. ดร.ทินกร  พูลพุฒ ระยะเวลำของกำรวิจัยขึ้นอยู่กับรูปแบบของกำรวิจัยที่เลือกสรรแล้ว 
งำนวิจยับำงประเภทต้องใช้เวลำและรำยละเอียดอ่อนที่แตกต่ำงกัน จึง
ขึ้นอยู่กับวิธีวิจัยที่เลือกจะท ำโดยภำพรวมไม่ควรเกิน 2 ปี โดยทั่วๆ ไป 

2. ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลำงำนวิจัยนำนเท่ำใด แต่ละขั้นตอนของกำร
วิจัย ท ำได้ 2 แบบ 
ก) 1.ก ำหนดขั้นตอนกำรเตรียมกำร (3เดือน)  2.เก็บข้อมูล (2เดือน) 
3.ประมวลผลควำมก้ำวหนำ้ (3เดือน)  4.เขียนรำยงำนเผยแพร่ 
(4เดือน)   ข) ก ำหนดตำรำงปฏบิัติงำน  

3. ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ ยึดแผนกำรด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏบิัติงำน 
4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร -จัดท ำแผนปฏบิัติกำร ในกำรท ำวิจัย 

-เตรียมตัวลงสู่ชุมชน โดยศึกษำภำษำ วฒันธรรมในชุมชนให้ถ่องแท้ 
-ติดต่อประสำนงำนกับชุมชน 
-ปฏิบัติตำมแผนกำรวิจัย 

5. ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี ประมำณ 8-12 เดือน 
6. อำจำรย์ นำรำ ม่วงฉำย -ควรศึกษำปัญหำในเบื้องตน้ 

-ลงพื้นทีจ่ริง 
-สอบถำมข้อมูล+แนวทำงกำรแก้ไข 
-ท ำวิจัยเพื่อเสนอแนะเพื่อให้เกิดข้อคิดเห็น 

7. อ.นันทิกำ บุญอำจ ไม่ควรเกิน 1 ปี 
8. อ.ฉัตรชัย  ทศอำด มีกำรแบ่งเวลำในกำรท ำตำมบทที่ท ำของงำนวิจัย 
9. อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรจัดท ำ รวมกำรจัดเก็บข้อมูลประมำณ 1 ปี 
10. อ.ดร.รวงทอง ถำพันธุ์ ผู้วิจัยต้องระบุถึงระยะเวลำที่จะใช้ในกำรด ำเนนิงำนวิจัยทั้งหมดว่ำจะ

ใช้เวลำนำนเทำ่ใด และต้องระบ ุระยะเวลำที่ใช้ส ำหรับแต่ละขั้นตอน
ของกำรวิจัย เช่น กำรวิจัยใช้เวลำด ำเนินกำร 12 เดือน ให้แบ่งเวลำใน
แต่ละขั้นตอนวำ่ท ำกี่เดือน เช่น กำรศึกษำเอกสำรกำรวิเครำะห์
เอกสำร ใช้เวลำ 2 เดือน  กำรยกร่ำงรูปแบบ 3  เดือน กำรน ำรปูแบบ
ไปใช้ 4 เดือน  กำรเก็บข้อมูลและเขียนรำยงำน -3  เดือน เป็นต้น 

 
สรุป ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยอย่างไร 

ระยะเวลำในกำรท ำวิจัยชุมชนนั้นหำกจะได้ผลอย่ำงจริงจัง ควรใช้เวลำอย่ำงน้อย ปีครึ่ง ถึง สองปี (18-24 
เดือน) จึงจะเห็นผลได้ชัดเจน ตัวอย่ำงเช่นกำรวิจัย “รูปแบบกำรอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ วัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณี
หมู่บ้ำนไทยทรงด ำ อ ำเภอท่ำตะโก  จังหวัดนครสวรรค์” ใช้เวลำ สองปีต่อเนื่อง ปีแรกเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพ 
และยกร่ำงรูปแบบ  ปีที่ สองเป็นกำรน ำรูปแบบไปใช้ศึกษำผลกำรใช้รูปแบบพร้อมประเมินผลกำรใช้รูปแบบ 
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 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM : ด้านการวิจัย  “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่...13......เดือน..มีนาคม... 2563 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ....... 
 (คร้ังที่ 9) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การลงชุมชนเพื่อการวิจัยส่วนร่วมมีกระบวนการอย่างไร 

1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ 1.ท ำควำมเข้ำใจกับชุมชนและทอ้งถิ่น 
2.ร่วมกันค้นหำปัญหำของชุมชน ท้องถิ่น 
3.ชี้แจงวัตถปุระสงค์ให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ำใจ  

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ -ให้ควำมรู้เหมำะสมกับชุมชน สงัคมของเขำได้ใช้อย่ำงเหมำะสม 
3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ -กำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ 

-กำรวำงแผน -กำรด ำเนินงำน/กิจกรรมต่ำงๆ 
-กำรติดตำมและประเมินผล -กำรรับประโยชน ์

4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร 1.ก ำหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่   2.ประชุมท ำควำมเข้ำใจกับทีมงำน 
3.ประสำนงำนเตรียมกำรในพื้นที่   4.เตรียมท ำควำมเข้ำใจผู้ลงพื้นที่ 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี 1.ประสำนงำนกับชุมชน    2.ก ำหนด วัน เวลำ ด ำเนินกำร 
3.ด ำเนนิกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

6 อ.นำรำ  ม่วงฉำย เพื่อที่จะสำมำรถมองเป็นสถำนที่จริง เพื่อให้ผู้ท ำวิจัยสำมำรถวเิครำะห์
ปัญหำในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไดห้ำกไม่ศึกษำหรือศึกษำแต่แนวทำงตำม
ควำมเห็นและเป็นสถำนที่จริง กำรวิเครำะห์ในงำนวิจัยอำจคำดเคลื่อน
หรือกระบวนกำรวิจัย 

7 อ.นันทิกำ บุญอำจ -ศึกษำชุมชน   -วิเครำะห์ปัญหำ  -วำงแผน 
-ลงมือปฏิบัต ิ -ติดตำมผล    ทั้งนี้ในทุกกระบวนกำรขั้นตอนของกำร
วิจัย จะเปิดโอกำสให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจ โดย
ใช้ประชำชนเป็นศนูย์กลำง และผสมผสำนควำมรู้จำกนักวิชำกำร 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด ท ำงำนวิจัยที่ร่วมกับศำสตร์อ่ืนๆ และสำมำรถแก้ไขปัญหำในดำ้นต่ำงๆ 
9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม กระบวนกำร 

1.ประชำสัมพันธบ์้ำนผู้ใหญ่บำ้นให้ประชำชนที่มีปัญหำรวมตวักัน 
2.สอบถำมพูดคุยกบัประชำชน   3.น ำข้อมูลมำหำแนวทำงกำรแก้ไข 
4.น ำแนวทำงไปให้ชำวบ้ำน       5.น ำผลมำสรุป 

10 อ.ดร. รวงทอง  ถำพันธุ์ ในกำรลงชุมชน ควรเปน็ไปตำมขั้นตอนดังนี้ 
1.ก ำหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่ ต้องชัดเจนวำ่ในกำรลงแต่ละคร้ังเรำ
ต้องกำรอะไรมีจุดประสงค์ใด 
2.ประชุมท ำควำมเข้ำใจกับทีมงำน    3. ประสำนเตรียมลงพื้นที่ 
4.เตรียมท ำควำมเข้ำใจกับข้อมลูพื้นที่   5. จัดเวทีชุมชนโดย แนะน ำ
ชี้แจงจุดประสงค์ อธิบำยแนวคดิ หลักกำร วิธีกำรของงำนวิจัย  ค้นหำ
ปัญหำชุมชน กำรคน้หำศักยภำพชุมชน วิเครำะห์ปัญหำเพื่อตัดสินใจ
เลือกโจทย์ปัญหำ ก ำหนดค ำถำมงำนวิจยั ก ำหนดวัตถปุระสงค์ 
ก ำหนดขั้นตอนกำรวิจัย กำรหำทีมวิจัย 
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สรุป กำรลงชุมชนเพื่อกำรวิจัยสว่นร่วมมีกระบวนกำรอย่ำงไร   
       ในกำรลงชุมชน ควรเปน็ไปตำมขั้นตอนดังนี้ 

1.ก ำหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่ ต้องชัดเจนวำ่ในกำรลงแต่ละคร้ังเรำต้องกำรอะไรมีจุดประสงค์ใด 
2.ประชุมท ำควำมเข้ำใจกับทีมงำน     
3. ประสำนเตรียมลงพื้นที่ 
4.เตรียมท ำควำมเข้ำใจกับข้อมลูพื้นที่    
5. จัดเวทีชุมชนโดย  
    5.1 แนะน ำชี้แจงจุดประสงค์        5.2 อธิบำยแนวคิด หลกักำร วิธีกำรของงำนวิจัย   
    5.3 ค้นหำปัญหำชุมชน              5.4 กำรค้นหำศักยภำพชมุชน 
    5.5 วิเครำะห์ปัญหำเพื่อตัดสินใจเลือกโจทย์ปญัหำ        5.6 ก ำหนดค ำถำมงำนวิจัย  
    5.7 ก ำหนดวัตถุประสงค์         5.8 ก ำหนดขั้นตอนกำรวิจยั        5.9 กำรหำทีมวิจัย 
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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM : ด้านการวิจัย  “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  

วันที่….10.....เดือน...เมษายน.. 2563 ....ระหว่างเวลา...............ณ.....ห้องประชุมคณะฯ....... 
 (คร้ังที่ 10) 

ล าดับที ่ อาจารย์ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การน างานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นชุมชนท าอย่างไร 

1 ดร.ทินกร  พูลพุฒ 1.ต้องให้ชุมชนเข้ำใจปัญหำที่แท้จริงเพื่อสิ่งที่ได้ และจะสำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชนไ์ด้อย่ำงไร 
2.ร่วมออกแบบกำรวิจัยจ ำท ำให้ชุมชนเข้ำใจและยอมรับผลกำรวิจัยที่
จะเกิดขึ้น 
3.เมื่อเกิดกำรยอมรับก็จะสำมำรถน ำผลของกำรวิจัยมำใช้ประโยชน์ใน
กำรพัฒนำ ต่อไป 

2 ดร.สมศักดิ์  สุภิรักษ์ กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ต้องเปน็ไปตำมวัตถปุระสงค์ที่ระบุใน
โครงกำรวิจัย และงำนวิจัยอย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปญัหำ
ได้อย่ำงเปน็รูปธรรมกับกลุ่มเปำ้หมำย 

3 ดร.อ ำนำจ จันทร์ข ำ กำรใช้ประโยชน์ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร โดยกำรสอน บรรยำย 
ฝึกอบรม 

4 ดร.ทศพล  ธีฆะพร -มีควำมเป็นไปได้ในกำรแก้ปัญหำประสบผลส ำเร็จ 
-เกิดทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงไรบ้ำงในชุมชน 
-ทุกคนในชุมชนมีสว่นร่วม 

5 ผศ.ปองปรีดำ  ทองมำด ี ชุมชนได้รับประโยชนท์ำงวิชำกำรเชิงพำณชิย์ เชิงนโยบำย เชิง
ประยุกต์ ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยดำ้น 

6 อ.นำรำ  ม่วงฉำย เพื่อศึกษำข้อเท็จจริงให้ชุมชนตระหนักถึงจุดเด่น และจุดด้อย ใน
ชุมชนตนเองและสร้ำงควำมเชื่อมั่น คงเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
อีกทำงอีกด้วย    หำกมองจุดอ่อนหำกน ำมำท ำวิจยั เพื่อน ำจุดอ่อนที่
ได้น ำมำปรับปรุงและแก้ไข 

7 อ.นันทิกำ บุญอำจ น ำแนวทำงที่ได้กำรท ำวิจัย ที่ใชใ้นกำรแก้ไขปัญหำ ภำยในชุมชน ไป
ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ โดยใช้กำรมีส่วนร่วมและลงมือแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน 

8 อ.ฉัตรชัย  ทศอำด งำนวิจยันัน้สำมำรถแนะน ำให้ชมุชนที่มปีัญหำสำมำรถแก้ไขนัน้ได้ 
9 อ.ศรีประไพ  ม่วงพุ่ม น ำผลสรุป และแนวทำงไปให้ควำมรู้ชำวบ้ำน และให้ยึดถือปฏิบัติ

ร่วมกัน 
10 อ.รวงทอง  ถำพันธุ ์ -กำรใช้ประโยชน์เชงินโยบำย พจิำรณำจำกกำรมีหลักฐำนกำรน ำข้อมูล

ไปประกอบกำรตัดสนิใจในกำรบริหำร/ก ำหนดนโยบำย กำรน ำไปใช้
ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคม พิจำรณำจำกกำรมีหลักฐำนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยทีี่ได้จำกงำนวิจัยในชมุชน/ กำรใชป้ระโยชน์เชิงพำณชิย์ กำร
เจรจำทำงธุรกิจ  

สรุป การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท าอย่างไร 
 กำรีน ำงำนวิจยัไปใช้ประโยชน์ในชุมชนอำจกระท ำได้ 2 ลักษณะ คือ  ใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น และกำรใช้ในเชิงพำณิชย์ เช่นกำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม กำรผลิตผลผลิตชุมชน เป็นต้น 
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สรุปแนวปฏิบัติที่ดี “พัฒนาโจทย์วิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชุมชน” 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย  

กำรวิจัย คือ   กำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือพิสูจน์หรือหำค ำตอบหรือ ข้อเท็จจริง • กระบวนกำรค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ที่เชื่อถือได้  กำรแสวงหำควำมรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยวิธีกำรทำง วิทยำศำสตร์ (Scientific Method) 
กำรสืบเสำะค้นหำควำมจริง หรือกำรค้นหำสิ่งใหม่ในศำสตร์ของแขนงที่สนใจและที่เกี่ยวข้อง โดยกำรศึกษำใน
เชิงลึกในด้ำนที่ต้องกำรค้นคว้ำ เพ่ือหำจุดที่ผิดพลำดและน ำมำปรับปรุงเพ่ือเสนอแนะในโอกำสต่อไปและเพ่ือ
น ำมำเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังศึกษำ เพ่ือน ำไปพัฒนำตนเอง 
 กำรวิจัยชุมชน   หมำยถึง กระบวนกำรสร้ำงและใช้ควำมรู้โดยกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือ
แก้ปัญหำและส่งเสริมศักยภำพของชุมชนซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นของชุมชน ทั้ง
สภำพแวดล้อม  คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่หรือแหล่งวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

อะไรคือเป้าหมายของการท าวิจัยในสถาบันการศึกษา 
กำรวิเครำะห์วิจัยศึกษำสถำบันของ ตนเอง เพื่อหำจุดด้อย ค้นหำจุดแข็งและน ำมำต่อยอดให้

สถำบนักำรศึกษำพฒันำศักยภำพของตนเองเพื่อให้สถำบันเป็นที่รู้จักในชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเข็มแข็งด้ำนกำรศึกษำ
และเพื่อน ำผลวิจัยทีไ่ด้มำใช้ประโยชน์ในเร่ืองกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนมำใช้ ประกอบกำร
ตัดสินใจเรื่องส ำคัญ ๆ มำใช้แกป้ัญหำ มำใช้เป็นสว่นหนึ่งของกำรพัฒนำสถำบัน และเกิด มิติใหม่ของกำรน ำผลวิจัย
สถำบนัไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำชุมชน ซึง่เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของกำรวิจัย
สถำบนั 
 
วิธีการตั้งโจทย์ปัญหาของการท าวิจัยให้ไปสู่เป้าหมายของการท าวิจัย  
 โจทย์งำนวิจัย คือ สิ่งที่งำนวิจัยระบุถึง ลักษณะของปัญหำและควำมส ำคัญจำกอดีตและแนวโน้ม ใน
อนำคตว่ำเป็นอย่ำงไรและแนวทำงหรือวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำ น ำมำสู่ปัญหำงำนวิจัย (Research problem) 
เป็นกำรสกัดปัญหำที่ละประเด็นให้ชัดเจน น ำมำเขียนค ำถำมงำนวิจัย สิ่งส ำคัญต้องวิเครำะห์ก่อนว่ำเนื้องำน
ตรงนี้มี ช่องว่ำงอะไรบ้ำง เพื่อมำสู่กระบวนกำรตั้งค ำถำมงำนวิจัย และกำรตั้งวัตถุประสงค์กำรวิจัย(Research 
Objective) ซึ่งเป็นกำรขยำยรำยละเอียดของปัญหำงำนวิจัย น ำมำสู่เครื่องมือของงำนวิจัย (Research Tool) 
เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำได้อีก โดยมีหลักยึดดังนี้ 

-โจทย์ปัญหำต้องมำจำกควำมต้องกำรของชุมชน 
       -โจทย์วิจัยต้องมีควำมเป็นไปได้ที่จะประสบควำมส ำเร็จ 
       -โจทย์วิจัยต้องยกระดับกำรแก้โจทย์ปัญหำของชำวบ้ำนผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 
       -โจทย์ที่เจำะจง ไม่ซ้ ำรอยเดิม ไม่ซ้ ำงำนที่มีคนเคยท ำ 

โจทย์ปัญหาวิจัยอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ปัญหาชุมชน 

โจทย์ปัญหำวิจัยต้องเป็นโจทย์เพื่อแก้ปัญหำ (Problem solving) 2. เพื่อพัฒนำของเดิมให้ดีขึ้น 3. เพื่อ
พัฒนำของใหม่ที่ไม่เคยมีเพื่อน ำมำเขียนเป็นงำนวิจัยได้ และไม่มองที่ปัญหำอย่ำงเดียว แต่ให้ขยับกำรมองขึ้นมำว่ำ
อะไรที่มีอยู่เดิมแล้ว มีอะไรไหมที่จะเป็นเครื่องมือที่จะท ำให้งำนนัน้เกิดผลได้ไวขึ้น โดยวิเครำะห์ของเดิมที่มีอยู่แล้วโดย 
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ใช้กระบวนกำรของงำนวิจัยและพัฒนำเกิดขึ้นเป็นแนวทำงใหม่ แหล่งที่มำของโจทย์วิจัย อำจได้มำจำก - 
นโยบำยกำรวิจัยของชำติ - กำรค้นหำปัญหำโจทย์ร่วมกันกับพื้นที่ - กำรหำโจทย์งำนวิจัยจำกแหล่งให้ทุน – หำปัญหำ
ในหน่วยงำนและน ำมำหำ GAP - กำรทบทวนทฤษฎีหรืองำนวิจัย - ประสบกำรณ์ของนักวิจัยเอง 

การเตรียมตัวลงชุมชนที่ดีควรท าอย่างไร 
1.ก ำหนดจุดประสงค์กำรลงพืน้ที่   
2.ท ำควำมเข้ำใจกับทีมงำนทีล่งพื้นที่ให้มีควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของวิจัยที่ตรงกัน 
3.ประสำนงำนกับพืน้ที่ที่จะลงไปท ำวิจยั  
4.ท ำควำมเข้ำใจในข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนที่จะลงท ำวิจัย 

องค์ประกอบของการตั้งโจทยแ์ละโครงร่างของการวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน 
โจทย์ในกำรท ำวิจัย ต้องเริ่มที่กำรตั้งค ำถำมงำนวิจัย เพรำะค ำถำมของงำนวิจัยจะน ำมำสู่กำร  ออกแบบ

งำนวิจัยที่หลำกหลำยรูปแบบ โดยข้อควรค ำนึง คืองำนวิจัยนั้นมีประโยชน์ไหม ผู้วิจัยมีควำมรู้ในเร่ืองนั้น มีควำมคุ้มค่ำ
และสำมำรถด ำเนินกำรวิจัยและหำข้อสรุปได้ และสิ่งส ำคัญของค ำถำมงำนวิจัย คือ ค ำถำม  งำนวิจัยนั้นน ำไปสู่กำร
เลือกปัญหำวิจัยและสำมำรถเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆได้ด้วย ต่อจำกนั้นน ำมำเขียนเป็นโครงร่ำงงำนวิ จัยที่
ประกอบด้วย 1) ชื่อเรื่องวิจัย 2) ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย  3) วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ค ำถำมกำรวิจัย ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 4) สมมตฺฐำนกำรวิจัย* และกรอบแนวคิดในกำรวิจัย* -5) ขอบเขตของ
กำรวิจัย 6) กำรให้นิยำมเชิงปฏิบัติกำรที่จะใช้ในกำรวิจัย* 7) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 8) ระเบียบวิธี
วิจัย 9) ก ำหนดทีมงำนในกำรท ำวิจัย และระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 10) งบประมำณค่ำใช้จ่ำย ในกำรวิจัย                         
11) บรรณำนุกรม 12) ภำคผนวก  13) ประวัติของผู้ด ำเนินกำรวิจัย  
 
แนวการเขียนความเป็นมาจะเชื่อมโยงอย่างไรให้มองเห็นปญัหาชุมชน 

มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ มีกำรประเมินควำมเป็นไปได้ของปัญหำว่ำประเด็นใดมีควำมส ำคัญจ ำเป็นต้องได้รับ
กำรแก้ไขด่วนในชุมชนมำกที่สุด มีควำมเป็นไปได้ที่จะประสบควำมส ำเร็จมำกที่สุด จึงน ำมำตั้ งชื่อเรื่อง  โดยให้ที่
ประชุมตัดสินใจร่วมกัน จำกนั้นเขียนควำมเป็นมำโดยหลักกำรเขียนต้องพยำยำมเขียนให้ตรงปัญหำ เน้นปัญหำให้ถูก
จุด เขียนให้ครอบคลุมประเด็นปัญหำ ไม่เขียนจนจับประเด็นไม่ได้หำกมีตัวเลขต้องสรุปตัวเลขใส่ให้กลมกลืน ตำรำง
ต้องจ ำเป็นและเกี่ยวข้องมำก กำรอ้ำงอิงในข้อมูลที่น ำมำอ้ำงอิง กำรแบ่งตอน  กำรขึ้นย่อหน้ำ กำรเขียนเนื้อเรื่องมี
ควำมสัมพันธ์กันต่อเนื่อง กำรเขียนส่วนท้ำยของปัญหำ ต้องเขียนขมวดท้ำยหรือสรุปเพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำหรือปัญหำที่จะแก้ในท้องถิ่น   และเขียนเชื่อมโยงให้เห็นผลที่จะน ำไปใช้ เช่น กำรท่องเที่ยว
ชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ รูปแบบกำรอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ วัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณีหมู่บ้ำนไทยทรงด ำ 
อ ำเภอท่ำตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัอย่างไร 
ระยะเวลำในกำรท ำวิจัยชุมชนนั้นหำกจะได้ผลอย่ำงจริงจัง ควรใช้เวลำอย่ำงน้อย ปีครึ่ง ถึง สองปี (18-24 

เดือน) จึงจะเห็นผลได้ชัดเจน ตัวอย่ำงเช่นกำรวิจัย “รูปแบบกำรอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ วัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณี
หมู่บ้ำนไทยทรงด ำ อ ำเภอท่ำตะโก  จังหวัดนครสวรรค์” ใช้เวลำ สองปีต่อเนื่อง ปีแรกเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพ 
และยกร่ำงรูปแบบ  ปีที่ สองเป็นกำรน ำรูปแบบไปใช้ศึกษำผลกำรใช้รูปแบบพร้อมประเมินผลกำรใช้รูปแบบ 

การน างานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นชุมชนท าอย่างไร 
 กำรีน ำงำนวิจยัไปใช้ประโยชน์ในชุมชนอำจกระท ำได้ 2 ลักษณะ คือ  ใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น และกำรใช้ในเชิงพำณิชย์ เช่นกำรท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม กำรผลิตผลผลิตชุมชน เป็นต้น 
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บทสรุป กำรพัฒนำโจทย์วิจัยในงำนวิจัยเพื่อตอบโจทย์ชุมชน นั้นถือเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญถือเป็นหัวใจ
ของงำนวิจัยท้องถิ่น ซึ่งบ่งบอกได้ว่ำเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของงำนวิจัยนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ และเม่ือท ำแล้วนั้นจะ
มีขอบเขต ระยะเวลำ ขนำดไหนในกำรด ำเนินกำร  มีทิศทำงอย่ำงไร เกิดผลกระทบมำกน้อยเพียงไหน  ซ่ึง
งำนวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีเป้ำหมำยอยู่ท่ีผู้รับประโยชน์โดยตรงจำก งำนวิจัย คือชำวบ้ำนในชุมชนท้องถิ่นวิจัยโดย
อำศัย ฐำนคิด/วิธีคิด เป็นหลักกำรอย่ำงน้อย 4  ประกำร 
 ๑. โจทย์วิจัยต้องมำจำกปัญหำควำมต้องกำรของชุมชน 
 ๒. โจทย์วิจัยนั้นต้องมีควำมเป็นไปได้ที่จะประสบควำมส ำเร็จ 
 ๓. โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะกำรแก้ปัญหำของชำวบ้ำนผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล 
 ๔. ทุกคนที่เข้ำร่วมมีควำมเข้ำใจต่อโจทย์วิจัยอย่ำงชัดเจน ดังนั้น นักวิจัยเป็นนักวิชำกำรต้องเปิดตัว
เองเดินออกจำกห้องปฏิบัติกำร แล้วเปิดตำ เปิดใจ เข้ำหำ ชุมชน จึงจะได้โจทย์วิจัย ที่ก ำกับด้วยหลักกำร
ส ำคัญ 4 ข้อ ข้ำงต้น โดยมีขั้นตอนในกำรพัฒนำดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตวัก่อนลงชมุชน 

ก าหนดจดุประสงค์ก่อนลงพืน้ท่ี 

ประสานงานเตรียมการพืน้ท่ี สิ่งท่ีควรท า 

ประชมุท าความเข้าใจกบัทีมงาน 

ท าความเข้าใจข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนท่ีจะลงพืน้ท่ี  

วิเคราะห์ปัญหา ประเมินความส าคญัของปัญหา แล้วตัง้โจทย์วิจยั  
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