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คํานํา 
 

จากการท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดใหการจัดการความรูเปนตัวชี้วัดหนึ่งของระบบท่ี

มุงหมายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู และดําเนินการตามแผนการ

จัดการความรู โดยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในหนวยงานเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม และมีการ

รวบรวม จัดเก็บองคความรูท่ีเกิดข้ึนใหมไปจัดเก็บในคลังความรูเพ่ือนําไปเผยแพรหรือไปใชสําหรับปฏิบัติตาม

ภารกิจหลักของแตละหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพคณะทํางานการจัดการความรู จาการระดมความคิด

เพ่ือรวบรวมขอมูลประเด็นหลัก ๆ จนไดขอสรุปเปนองครวมท่ีจะนําไปสูการพัฒนาชุมชน ทีมงานจึงไดรวมกัน

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 2555 เพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานและเผยแพรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร เพ่ือประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนและสังคมตอไป 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

“การจัดการความรู (KM) เปนเครื่องมือท่ีจะพัฒนาสมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการในการ

รวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือให

ทุกคนในองคกร สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใน

องคกร ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการ

แลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 

การกําหนดแนวปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน ในบทนี้จัดเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับองคความรูเบื้องตนท่ีจําเปนเก่ียวกับนิยาม ศัพท

เฉพาะของ “การตั้งโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน” ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 

1. นิยามศัพทเฉพาะ 

   1.1 ชุมชน 

 ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือตางพ้ืนท่ีก็ได แตกลุมบุคคลเหลานั้นจะตองมี

ความสนใจรวมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธกัน (Relationship) มีการกระทําระหวางกัน 

(Interaction) มีความรูสึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตอยางเดียวกัน 

 พ้ืนฐานชีวิตอยางเดียวกัน หมายถึง มีสถาบันสังคมหรือมีระบบวัฒนธรรมท่ีตอบสนองความจําเปนเพ่ือ

การดํารงอยูของมนุษย ไดแก สถาบันครอบครัว เครือญาติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ดังนั้น ความเปน    

“ชุมชน” จึงไมไดอยูท่ีลักษณะกายภาพหรือขอบเขตอาณาบริเวณเดียวกันหรือข้ึนอยูกับตัวคนเทานั้น แตปจจัย

ชี้ขาดความเปนชุมชน ก็คือ “ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนนั้น”  

 องคประกอบของชุมชน  ประกอบดวย  คน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความสนใจรวมกัน  

ความสัมพันธอาณาบริเวณของสมาชิก การพบปะสังสรรคตอกัน  

  คน เปนองคประกอบสําคัญยิ่งของชุมชม หากปราศจากคนเสียแลวจะเปนชุมชนไมได     

 ความสนใจรวมกัน คนท่ีอยูในชุมชน จะตองมีความสนใจอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน  

 อาณาบริเวณ ขอบเขตและขนาดของอาณาบริเวณ หรือสถานท่ีชุมชน ซ่ึงบางครั้งการกําหนดให

ชัดเจนทําไดยาก   

 การพบปะสังสรรคตอกัน เม่ือคนมาอยูรวมชุมชนเดียวกัน แตละคนจะตองมีการติดตอแลกเปลี่ยน

และปฏิบัติตอกัน  

 ความสัมพันธของสมาชิก  ความสัมพันธตอกันในชุมชนเปนสิ่งท่ีผูกพันใหสมาชิกอยูรวมกันในชุมชนนั้น  



 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบแผนการดําเนินชีวิตในชุมชน (Pattern of Community 

Life) ซ่ึงสวนใหญมีลักษณะคลายคลึงและเปนรูปแบบเดียวกัน 

 ในทางสังคมวิทยาแบงชุมชนออกเปน 2 แบบ คือ ชุมชนชนบท (Rural) และเมือง (Urban) และ

ราชบัณฑิตยสถาน (2524: 316,408) ไดใหความหมายของคําวา ชนบทและเมืองไวดังนี้ 

 1) ชนบท หมายถึง สวนท่ีอยูนอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีประชากรท่ีเลี้ยงชีพดวยการ

เกษตรกรรมเปนสําคัญ มีระเบียบสังคมท่ีสอดคลองกับลักษณะชุมชนแบบหมูบาน ตั้งบานเรือนเปนกลุมกอน 

หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม 

 1) เมือง เปนชุมชนแบบหนึ่ง เชน ในสหรัฐอเมริกา ชุมชนเมือง กอน พ.ศ. 2453 หมายถึง เขตท่ีมี

จํานวนประชากรตั้งแต 8,000 คนข้ึนไป แตหลังจากป พ.ศ. 2453 หมายถึง เขตท่ีมีจํานวนประชากรตั้งแต 

2,500 คนข้ึนไป สวนในประเทศไทยกําหนดใหเขตเทศบาลท่ีมีจํานวนประชากรตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป เปน

เขตเมือง 

 

1.2 การวิจัย 

 การวิจัย ความหมายตามพจนานุกรมท้ังไทยและตางประเทศ  หมายถึง  การคนควาเพ่ือหาขอมูลอยาง

ถ่ีถวนตามหลักวิชาการ ศึกษาคนควาอยางเปนระบบเพ่ือใหพบความจริงในเรื่องนั้น ๆ การแสวงหาความจริง

โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 สรุป การวิจัยก็คือ กระบวนศึกษา คนควา แสวงหาขอมูลหรือความจริงอยางเปนระบบอยางละเอียดถ่ี

ถวน  โดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการท่ีเชื่อถือได 

 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมนจึงไมใชเทคนิคและวิธีการวิจัยรูปแบบใหม  แตเปนการวิจัยท่ีพิจารณาปญหา

ของชุมชนหรือสังคมเปนหลัก  คํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับวาจะนําไปแกปญหาของชุมชนหรือสังคมไดมาก

นอยเพียงใด  เปนการวิจัยท่ีใหความสําคัญกับปญหามากกวารูปแบบวิธีการวิจัย  

1.3 การพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชน คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ อยางเปนระบบเพ่ือให

ชุมชนหรือสังคมดีขึ้น  เชน มีความปลอดภัย สะดวก สะอาด รมรื่นนาอยูอาศัย ถูกสุขอนามัย  สวยงาม 

ไรมลพิษ เปนชุมชนหรือสังคมแหงการเรียนรู 

 อีกนัยหนึ่ง อาจหมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหวิถีชีวิตผูคนดีข้ึนในทุก ๆ ดาน  เชน ความมี

ระเบียบวินัย การศึกษา การทํามาหากิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความเปนอยู 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน คือ การวิจัยเพ่ือแสวงหาความรูเก่ียวกับชุมชนหรือสังคม เพ่ือทําใหเกิดความรู

ความเขาใจใหม เชน รูถึงปญหา อุปสรรค ความตองการ อดีต แนวโนมในอนาคต เปนตน ขอมูลเหลานี้จะเปน

ประโยชนตอการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาทําใหดีข้ึน 



 ขอมูลจากการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนยังเปนประโยชนทางวิชาการในการสรางความเขาใจในหลักการ

ทฤษฎีทางวิชาการท่ีเก่ียวของ การนําหลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใช และสูงสุดอาจนํามาซ่ึงความคิดใหม

หลักการใหมหรือทฤษฎีใหมก็เปนได  

     1.4 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory Action Research/PAR) คือ  

การวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยท่ีมีสวนรวมกับผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน  โดยเฉพาะชุมชน  หนวยงาน

ภาครัฐ ผูประกอบการ  ทุกสวนท่ีเก่ียวของในชุมชน/หรืออาจจะตองเนนงานวิจัยในลักษณะ  R&D  

(Research and Development)  โดยมีเทคนิคท่ีสามารถประยุกตใชตามสถานการณและความเหมาะสม  

เชน  PRA  Mind mapping, Focus group, Brain storming, การสังเกตแบบมีสวนรวมและการสังเกตแบบไม

มีสวนรวม เปนตน ซ่ึงมีนักวิจัยหรือผูอํานวยการเปนผูประสานงาน โดยใหชุมชนรวมกันคิดประเด็นปญหา 

รวมวางแผน รวมดําเนินการ  รวมประเมินผลและรวมรับผลประโยชนรวมกัน  และบูรณาการการบริการ

วิชาการสูชุมชน  เพ่ือทราบปญหาและความตองการของชุมชน ทําใหเกิดกระบวนการแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

ความตองการของชุมชน และเกิดผลกระทบเชิงบวกหรือเปนประโยชนสูชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดผลผลิตท่ีเอ้ือ

ตอชุมชน เชน สรางงานสรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑชุมชนจากการพัฒนาชุมชนในภาพรวม  ประชาชน

เจาของในการทํางานรวมงานมีสวนรวมรับผิดชอบในการแกปญหาของตนเอง และมีสวนรวมเปดโอกาสให

ชุมชนไดคนหาปญหาชุมชนและความตองการของชุมชนอยางแทจริง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เปนการวิจัยท่ีมุงแกปญหา หรือปรับปรุงการทางาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดาเนินการอยูในหนวยงานหรือ

องคกร นับเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาสังคมและชุมชนท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหลายแหงท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญ และกระตุนให

นักวิจัย/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใชเปนรูปแบบในการวิจัยและการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระเพ่ือ

ตอบสนองตอโจทยแหงการพัฒนาและการแกไขปญหาท่ีมุงไปท่ีการคนหาแนวทางอันเปนรูปธรรมท่ีเกิดจาก

การระดมสมองในลักษณะของการมีสวนรวมของหลายฝายท่ีเก่ียวของ โดยปรับเปลี่ยนกระทวนทัศนของการ

วิจัยจากรูปแบบดั้งเดิมท่ีการตั้งประเด็นของปญหาเริ่มตนและจบกระบวนการโดยนักวิจัย ซ่ึงพบวางานวิจัย

หลากหลายชิ้นมิไดถูกนาไปเผยแพรหรือนําไปทดลองใชหรือถูก “เก็บข้ึนหิ้ง” อันเปนการสูญเสียท้ังกําลัง

ความคิด งบประมาณและทรัพยากรเวลาอยางนาเสียดายยิ่ง มาเปนงานวิจัยท่ีเริ่มตนจากชุมชน ชุมชนมีสวน

รวม ท้ังในมิติของการรวมกันเรียนรูรวมกันแสวงหาปญหา และคิดคนแนวทางออกเพ่ือแกไขปญหาหรือ

พัฒนาท่ีเปนเรื่องอันเปนฉันทามติของชุมชน รวมท้ังรวมรับผลของการพัฒนา โดยมีนักวิจัยภายนอกทําหนาท่ี

เปนผูเอ้ืออํานวย  หรือวิทยากรกระบวนการรวมกับนักวิจัยชุมชนท่ีเปนชาวบาน ดังนั้น การวิจัยจึงสราง

คุณลักษณะของการเรียนรูแบบพหุภาคีพรอมกับบังเกิดผลพลอยไดท่ีเปนจิตสํานึก ตระหนักในปญหา หนาท่ี 

และรวมกันแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงเสริมกิจกรรมกลุม ทํางานรวมกันท้ังแกปญหา 

และพัฒนาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม งานวิจัยเชิงปฏิบัติการซ่ึงมีหัวใจสําคัญอยูท่ีการมีสวนรวมนี้ ยอมไมใช

เรื่องงายดังท่ีนักวิจัยผูมีประสบการณภาคสนามหลายทานสะทอนความเห็นและขอสังเกตเอาไว  โดยเฉพาะ

ประเด็นของการสรางสวนรวมในกระบวนการวิจัยแตละข้ันตอนอันจะเปนแนวทาง และคําแนะนําท่ีนาสนใจ 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3


รวมท้ังชวยใหนักวิจัยท่ีสนใจใชรูปแบบนี้ในการทําวิจัยปญหาของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองโดยเฉพาะ

การวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research for Development)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบของ

การวิจัยแบบใหม ท่ีประยุกตและเปนการรวมเอาแนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) กับการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) มาผสมผสานเขาดวยกัน โดยเปนการ

วิจัยท่ีเกิดข้ึนจากความคิดท่ีวาการวิจัยเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีจะตองใชทรัพยากรของสังคมในการศึกษา จึง

เปนสมบัติของสังคม และเปนการกระทาท่ีมุงหมายจะใหประโยชนหรือเปนการรับใชสังคม ดวยเหตุนี้ การ

วิจัยจึงควรคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด และการวิจัยท่ีจะใหผลประโยชนสูงสุดนั้น ยอมเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

หรือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยท่ีการพัฒนาและการเปนหุนสวนจะตอง

เดินทางรวมกัน ดังนั้น ทุกคนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนอยางมีเสรีและเปน

ประชาธิปไตย  โดยจุดท่ีแตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมีสวนรวมก็คือ 

การวิจัยแบบมีสวนรวมนั้น เปนการวิจัยท่ีเนนในมิติของการเก็บขอมูล แตการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมเปนการประยุกตหาวิธีการแกไขปญหาไปพรอม ๆ กัน หรือกลาวไดวามีการแสวงหาแนวความคิดและ

แนวทางในการแกไขปญหาและทรัพยากรท่ีผูถูกวิจัยมีอยูเพ่ือชวยในการแกไขปญหา     

 

2.การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย  

 การมีสวนรวม (Participation) เปนวิธีการ (Means) สําคัญท่ีจัดวาเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่ง และ

เปนสาระสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  รูปแบบมีมโนทัศนประการใดนั้น  สามารถพิจารณา

ไดจากทัศนะของ ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527:2)    ซ่ึงมีความเห็นวา  การมีสวนรวมเปนสิทธิของประชาชนตอ

การตัดสินใจนโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดสรร  (Allocation) และการใชประโยชน (Utilization) ของทรัพยากร

เพ่ือการผลิต ซ่ึงเปนความจําเปนท่ีประชาชนตองเขารวมในการวางแผนเพ่ือการกินดีอยูดี และสามารถ

ตอบสนองตอสิ่งท่ีเขาถึงซ่ึงการพัฒนาใหคนจน ไดรับประโยชนเพ่ือการผลิต การบริการ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกสาธารณะดวย และการมีสวนรวม คือ การท่ีประชาชนเขาไปมีสวนในการตัดสินใจในระดับตาง  ๆ 

ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพ่ือกําหนดความตองการของชุมชนของตน การมีสวนรวมของประชาชน

กอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางท่ีประชาชนสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึงความตองการของตน  การจัดลําดับ

ความสําคัญ การเขารวมในการพัฒนา และไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยเนนการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกประชาชนในชนบท และเปนกระบวนการกระทําท่ีประชาชนมีความสมัครใจเขามามีสวนในการ

กําหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประชาชนเอง โดยใหประชาชนไดมีสวนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง ท้ังนี้โดยมิใช

การกาหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก ตามนิยามท่ีกลาวถึงนี้ การมีสวนรวมของประชาชน ในฐานะ

สมาชิกของสังคมไมวาจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม  ยอมเปนสิ่งท่ี

แสดงออกใหเห็นถึงพัฒนาการรับรู และภูมิปญญาในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตนเอง ในการ

จัดการควบคุมการใช  และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม

ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการ



จัดการควบคุมการใชทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู  เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทาง

เศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญาซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการ

กําหนดชีวิตของตน โดยภาครัฐจะตองคืนอํานาจในการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชน 

โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมไดมีโอกาสในการแสดงความตองการ แสวงหาทางเลือก หรือเสนอขอเรียกรอง 

เพ่ือปกปองผลประโยชนรวมของกลุม และเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือ เปนผู

กําหนดความจาเปนพ้ืนฐานของชุมชน และเปนผูระดมทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนองตอบความจําเปนพ้ืนฐาน

และบรรลุวัตถุประสงคบางประการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง   

3. ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  

 นักวิชาการไดใหมุมมองในเรื่องข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไวไมแตกตาง

กันมากนัก ดังนี้    

        3.1  การเลือกปญหาเพ่ือการวิจัย และพัฒนาชุมชน 

             ปญหาของชุมชนและสังคมมักจะปรากฏใหเห็นผานรูปแบบตาง ๆ  เชน จากสื่อมวลชน จากผูคนใน

ชุมชน  หรือจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  ปญหาเพ่ือการวิจัยกับปญหาท่ีปรากฏอาจแตกตางกัน   ดังนั้น กอน

ตัดสินใจเลือกเรื่องใดศึกษาควรพิจารณาใหรอบคอบกอน   วิธีพิจารณาอาจทําไดดวยการศึกษาหาขอมูลจาก

สถิติตาง ๆ  ขาวสาร  เอกสารท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนการสนทนา สัมภาษณผูรู  ผูเก่ียวของ  แลวจึงคอยนํามา

กําหนดเปนปญหาเพ่ือการวิจัย  หรือปญหาเพ่ือวิจัยและพัฒนาไปพรอม ๆ กัน   

            การพิจารณาปญหาอาจทําเปนหมูคณะ  เชน เชิญผูบริหาร นักวิชาการ และประชาชนมาพูดคุย

กัน  ชวยกันพิจารณาปญหา  เปนการทําใหปญหาเดนชัด  จะทําใหไดปญหาท่ีชัดเจนข้ึน   ลักษณะปญหาเพ่ือ 

การวิจัยและพัฒนาควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 - ปญหาท่ีปรากฏอยูจริง  และตองการคําตอบหรือคําอธิบาย   

  - เปนปญหาท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของชุมชน   

 - เปนปญหาท่ีสามารถวัดไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง   

 - การวิจัยไมกอใหเกิดปญหาในชุมชนและสังคม 

 - ไมเปนเรื่องท่ีลอแหลมตอคุณธรรม จริยธรรม   

 

       3.2 ขอมูลกับการตัดสินใจ 

 การพัฒนาจะเกิดไดดีเพียงใด ข้ึนอยูกับขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา  ความสัมพันธ

ระหวางขอมูลกับการตัดสินใจ ความสัมพันธระหวางขอมูลกับการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจอาศัย

ขอมูลจากสามสวนดวยกัน   

 สวนท่ีหนึ่ง  จากประสบการณพ้ืนฐานเดิมท่ีมีอยูในแตละคน     

 สวนท่ีสอง เปนความรูสึก  ความเชื่อ  หรือเจตคติของผูตัดสินใจ   



 สวนท่ีสาม คือ ขอสนเทศ  เนนขอมูลท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองแลว  ซ่ึงการตัดสินใจใด ๆ ถา

อาศัยแตประสบการณเดิมหรือความรูสึกจะตัดสินใจผิดพลาดไดงาย การใชขอมูลท่ีผานการกลั่นกรองแลว  จะ

ทําใหการตัดสินใจรอบคอบกวา  ผิดพลาดไดนอยกวา การวิจัยชวยใหไดขอมูลท่ีดีมาใชในการตัดสินใจ 

 โดยปกติปญหาของชุมชนมักซับซอน เก่ียวของกับหลายเหตุปจจัย  วิธีแกปญหาท่ีดีตองแกเชิง

ระบบ  การแกปญหาเชิงระบบตองอาศัยผูเชี่ยวชาญหลาย ๆ ฝาย   ดังนั้น การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน จึงควร

เปนการวิจัย ท่ีผนึกกําลังรวมมือกันระหวางฝายตาง ๆ ท่ี เ ก่ียวของ  ไมว าจะเปน นักพัฒนาสังคม 

นักวิชาการ  นักบริหาร  นักวางแผน  ผูอยูอาศัย  ผูประกอบการในชุมชนและนักวิจัย  ในกระบวนการคิดคน

เพ่ือแสวงหาขอมูล นักวิจัยนาจะเปนแกนกลาง  รูปแบบการดําเนินงานท่ีเหมาะสมนาจะเปนรูปขององคคณะ

บุคคลท่ีเก่ียวของ  การดําเนินการวิจัยโดยนักวิจัยฝายเดียว  อาจทําใหการกําหนดปญหาทําไดไมดีพอ  และจะ

ขาดความรวมมือจากฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

 3.3 วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 วิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน มีวิธีการวิจัยหลายวิธี ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัย  หรือปญหา

ของการวิจัย  โดยท่ัวไปนักวิจัยมักนึกถึงวิธีการวิจัยท่ีนิยมใชกันท่ัวไป เชน 

  3.3.1 การวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) 

  3.3.2 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

 3.3.3 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

         การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  เปนการวิจัยท่ีไมไดมุงเนนเพ่ือแสวงหาหลักการหรือทฤษฎี  จึงไมใชการ

วิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) แตเปนการวิจัยประยุกตเปนการวิจัยท่ีควรประกอบดวยการวิจัยยอย ๆ หลาย ๆ 

โครงการ   เพ่ือชวยกันมองชุมชนและสังคมในแงมุมตาง ๆ กัน  รูปแบบการวิจัยจึงอาจใชวิธีการแบบ

ผสมผสานเพ่ือใหเขาถึงขอมูลไดดี สะดวก และไดขอมูลท่ีใกลเคียงความจริงใหมากท่ีสุด วิธีการท่ีอยากเสนอให

พิจารณาคือ 

         วิธีวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)    เปนวิธีวิจัยท่ีผูวิจัยเขาไปเปนสวน

หนึ่งของกลุมท่ีถูกศึกษาเขาไปปะปน สังเกต สอบถาม จดบันทึก  ตลอดจนการทดลอง การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปพรอมกันดวย   ผลการวิจัยเปนผลท่ีไดจากการสังเกต การจดบันทึก การสอบถาม 

หรือการทดลองพัฒนา 

         การวิจัยแบบประเมินผล (Evaluative Research)    ชุมชนอาจมีโครงการพัฒนาอยูแลว   ผูวิจัย

เขาไปประเมินโครงการ โดยท่ัวไปการประเมินมักยึดรูปแบบ CIPP Model คือประเมินบริบท 

(Context) ปจจัยปอน (Input)  กระบวนการพัฒนา (Process)   และผลการพัฒนา (Product)   ผูวิจัยอาจมี

รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม การวิจัยและวางแผนการพัฒนา (Planned Research and Development)  เปน

กระบวนการท่ีผสมผสานระหวาง การวิจัยกับการพัฒนาเขาดวยกัน  การวิจัยจะเปนกระบวนการแสวงหา

ขอมูลและปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา  การวิจัยอาจตองทําหลาย ๆ ดาน  หรือหลาย ๆ โครงการ  นํา



ผลท่ีไดมาสังเคราะหเพ่ือใหเขาใจปญหาโดยรอบ   ขอมูลท่ีใชอาจเปนขอมูลนอกเหนือจากการวิจัยมาใช

ประกอบการพิจารณาก็ได   จากนั้นก็นําขอมูลมากําหนดทางเลือกในการแกปญหา  หรือการพัฒนา   แลว

ดําเนินการพัฒนาและติดตามประเมินผลการพัฒนา  การวิจัยและพัฒนานี้เหมาะสมสําหรับโครงการท่ีตองการ

ความสําเร็จสูง  ตองการความรวมมือจากทุกฝาย  วิธีนี้การวิจัยจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา   

  3.4 การเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase)   

       ในระยะนี้ เปนการเตรียมชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมเขามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย  ซ่ึงเปนเรื่อง

สําคัญและเปนแกนแกนหลักของการวิจัยแบบนี้ โดยการดําเนินงานข้ันตอนนี้มีจุดมุงเนนสําคัญท่ีจะใหเกิด

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูวิจัย  ผูนําชุมชน ชาวบาน รวมถึงเจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองเก่ียวของ 

ในข้ันเตรียมการนี้ ประกอบดวยข้ันตอนยอยกลาวคือ  

       3.4.1 การสรางความสัมพันธกับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนท่ีดีท่ีสุดคือ การปฏิบัติตัวของนักวิจัยท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ท้ังนี้ นักวิจัยควรรวม

กิจกรรมทุกอยางของชุมชน ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหนักวิจัยสามารถทําความเขาใจโลกทัศนของชาวบานไดดีมาก

ข้ึนโดยท่ัวไปแลว ผูวิจัยจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือไปพบกับบุคคลตาง ๆ ในชุมชนท่ีมีสวนสําคัญและเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานวิจัยหรือเปนประชาชนกลุมเปาหมายของการวิจัย พูดคุยแนะนําตัวเองเพ่ือใหทุกฝายไดทราบถึง

วัตถุประสงคเปาหมายและความตองการสวนรวมของชาวบานในกิจกรรมการวิจัย อันจะชวยใหชาวบานเกิด

ความไววางใจการสรางความสัมพันธของชุมชน การวางโครงการอาจจะไมข้ึนอยูกับผูวิจัยเพียงอยางเดียว 

ยอมข้ึนอยูกับปจจัยความพรอมของชุมชนดวย  ซ่ึงจะตองสรางความสัมพันธกับชาวบาน ชี้แจงวัตถุประสงค

ของโครงการ  หรืออาจจะรูจักสนิทสนมกับคนในชุมชนคนใดคนหนึ่งเพ่ือเปนกุญแจแนะนําคนอ่ืน ๆ ตอไป 

(Snow Ball Sampling Technique) และชวยสรางความสัมพันธในชุมชนตอไป  นอกจากนี้ ผูวิจัยยังจะ

สามารถทําการวิเคราะหคาดหมายสภาพการณและปญหาของการดําเนินงานวิจัยท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถ

เตรียมรับมือไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  3.4.2 การสํารวจศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เปนข้ันตอนของ

การศึกษาขอมูลท่ีเปนลักษณะทางกายภาพ และแหลงทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษาขอมูล

พ้ืนฐานดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ซ่ึงโดยมากแลว ผูวิจัยจะใชแบบสังเกต สมุด

บันทึก และถายภาพสถานท่ีตาง ๆ รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐานจากหนวยงานราชการหรือจาก

องคกรพัฒนาท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังมีบางโครงการวิจัยใชวิธีสัมภาษณผูนําชุมชน หรือผูสูงอายุเพ่ือทราบ

ประวัติความเปนมาของชุมชนดวย  

      3.4.3  คัดเลือกชุมชน  (Selecting Community) การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชน

ท่ีดอยโอกาสในการพัฒนา (Disadvantage Community) เพ่ือเปาหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สรางโอกาสความเทาเทียมในการพัฒนากับชุมชนอ่ืน  อยางไรก็ดี งานวิจัยจํานวนมากคัดเลือกชุมชนโดยยึด

เอาประเด็นของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและจําเปนตองไดรับการแกไขเยียวยาโดยเรงดวนหรือบางกรณีการ

วิจัยมุงเนนผลการกระทําตอชุมชนโดยประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางเขมแข็ง เพ่ือเปนชุมชนตนแบบ



ของการทําวิจัย และการพัฒนาใหกับชุมชนอ่ืน ๆ ดวย   

  3.4.4 การเขาสูชุมชน (Entering Community) ขอมูลชุมชนนับเปนสิ่งสําคัญและเปนประโยชน

อยางยิ่งตอการนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ ซ่ึงขอมูลของชุมชนควรเปนขอมูล

ท่ีมีมุมมองภาพรวมท้ังดานสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ รอบดาน สําหรับแหลงขอมูลในข้ันตอนนี้อาจมาจาก

สวนราชการ เอกชน และผูนําชุมชน เชน ขอมูล กชช.2ค. ขอมูลความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน (จปฐ.)  และขอมูล

ขององคกรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีวิจัย  ขอมูลจํานวนประชากรและบุคคลท่ีเปนปราชญชาวบาน 

หรือครูภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน หรือนักวิจัยจะดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจชุมชน (Community 

Surveying) ก็ได   

       3.4.5 การเตรียมคนและเครือขายความรวมมือ ในข้ันตอนนี้  มักถูกกําหนดใหเปนข้ันตอน

สุดทายของระยะกอนการวิจัย โดยมุงหมายใหเกิดความพรอมในการดําเนินการวิจัยซ่ึงเปนระยะตอไป และ

กอใหเกิดการประสานงานท่ีดีเพ่ือความสะดวกตอการดําเนินงานวิจัย ในสวนของการเตรียมคนนั้น เปนการ

เตรียมความพรอมใหกับชาวบานเพ่ือเปนแกนนําในการปฏิบัติงานวิจัยรวมกับนักพัฒนาและคณะผูวิจัย ซ่ึง

ในทางปฏิบัติแลวมักจะมีการเตรียมคน 3 กลุม คือ 

                3.4.5.1 เตรียมคนในชุมชน คณะนักวิจัยมักจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดประชุมในชุมชน โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือใหชาวบานรูจักและคุนเคยกับกระบวนการและการดําเนินงานวิจัยแบบมีสวนรวมอยางชัดเจน

และรวดเร็ว 

                 3.4.5.2 เตรียมนักพัฒนา  ดวยการประชุมรวมกับนักพัฒนาซ่ึงโดยท่ัวไปแลวคนกลุมนี้

หมายถึงผูนําชุมชน พัฒนากรอําเภอหรือพัฒนาการอําเภอประจําตําบล และเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืน เชน ปลัด

องคการบริหารสวนตําบลและองคกรพัฒนาภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษารวมกัน กิจกรรมสําคัญของการ

ดําเนินงานในข้ันตอนนี้คือการประสานความรวมมือ การสรางความเขาใจในกรอบของการทํางานวิจัย และการ

หารือแนวทางพัฒนาชุมชน ซ่ึงมักจะรวมถึงการประสานงานเรื่องการใชสถานท่ีดําเนินการประชุมดวย   

                 3.4.5.3 เตรียมนักวิจัย ดวยการประชุมปรึกษากันเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกันใน

บทบาทหนาท่ีของแตละฝายในการทํางานวิจัย สวนการเตรียมเครือขายความรวมมือนั้น งานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมหลายชิ้นไดใชวิธีการใหครูผูวิจัย/นักวิจัยทําการประสานกับองคกรภาครัฐและหรือ

องคกรพัฒนาเอกชนเพ่ือใหเกิดเครือขายความรวมมือเพ่ือการดําเนินงานวิจัย  การเตรียมเครือขายความ

รวมมือท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหกระบวนการวิจัยดําเนินไปไดดวยดี    

      ในข้ันนี้ ปญหาของการวิจัยมักเปนประเด็นเก่ียวกับการเขาถึงชาวบานกลุมเปาหมายรวมถึงการ

สื่อสารการทําวิจัยในแงมุมตาง ๆ เชนข้ันตอนและผลประโยชนท่ีชาวบานจะไดรับของคณะนักวิจัย พึงทําความ

เขาใจวา โดยท่ัวไปนั้น งานวิจัยแบบมีสวนรวมมักจะเปน “ของใหม” ในสายตาของชาวบานแลวชวนใหเขา

รวมไมนอย และชาวบานสวนมากก็มักจะตื่นเตนกับการเขามาทํางานเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาของเขาจาก

บุคคลหรือหนวยงานภายนอก แตกระนั้นชาวบานก็มักจะไมมีเวลามากนัก การดําเนินกระบวนการวิจัยจึงตอง

เปนไปอยางกระชับ เพราะยิ่งกระบวนการถายทอดมีหลายข้ันตอนมากเทาใด การมีสวนรวมของชาวบานก็จะ



ลดลงไปตามสวนเทานั้น นอกเหนือไปจากนี้แลว  การจัดเวทีท่ีงายตอความเขาใจและสะทอนความตองการ

ของประชาชนท่ีมีบรรยากาศสบาย ๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบ ยังจะชวยใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลท่ี

กวางขวางมากข้ึน และบางกรณีจะชวยใหคณะนักวิจัยสามารถสรางคําถามท่ีแหลมคมตอการกําหนดปญหา

ของการวิจัยได  อีกประการหนึ่ง การขาดความชัดเจนในประเด็นท่ีตองการนําเสนอเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา 

รวมท้ังการขาดความตอเนื่องในการมีสวนรวมวิจัยของชาวบาน ยังอาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมชาวบานคิดตาม

ผูนําชุมชน หรือชาวบานสวนใหญในแบบ “วายังไงก็วาตามกัน” ซ่ึงบางกรณีผูนําชุมชนอาจขาดความเปนกลาง

หรือมีแนวโนมฝกใฝฝายการเมือง กระท่ังสงผลใหตัวชาวบานตกเปนเครื่องมือของกลุมผลประโยชน และการ

ตัดสินใจของชาวบาน สรางความชอบธรรมใหแกการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาของภาครัฐ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2    

การระดมความคิด 

เทคนิคการตั้งช่ือหัวขอวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 

การกําหนดหัวขอสําหรับการวิจัย คือการกําหนดเรื่องท่ีจะทําการศึกษาวิจัยนั้นสิ่งท่ีจะชวยให

ผูทําการวิจัยสามารถผานข้ันตอนนี้ของการวิจัยไดก็คือ ประสบการณของผูท่ีจะทําวิจัยเองท่ีไดพบปญหาท่ี

ตนเองอยากหาคําตอบ  การทบทวนวรรณกรรมท่ีอาจชี้ใหเห็นถึงเรื่องตางๆท่ีผูวิจัยสนใจอยากจะทํา การ

ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ การศึกษาความตองการของแหลงทุนการวิจัย และความตองการ

ของหนวยงาน หรือชุมชนท่ีผูวิจัยตองการปฏิบัติงานอยู 2 หัวขอวิจัยท่ีครอบคลุมสิ่งท่ีตองการจะทําวิจัย จะ

สามารถสื่อสิ่งท่ีตองการจะทําไดอยางชัดเจน และบอกถึงความรู ความเขาใจของผูท่ีจะทําวิจัยในเรื่องนั้นดวย 

 1. อ.ประดับรัฐ ประจันเขตต เสนอแนะวา “หาขอมูลใน Internet เพ่ือเขาไปชวยเหลือชุมชน โดยติดตอ

หนวยงานเทศบาลคลองหลวงโดยมีเจาหนาท่ีพาไปดูทองท่ีและสํารวจพ้ืนท่ีจริง” 

 2. อ.มานิดา  โชรัมย เสนอแนะวา “ดูขาวรายวัน และ สอบถาม อบต.” 

 3. อ.สกุนตลา สายใจ  เสนอแนะวา “ควรถามคนในชุมชน (ทําความคุนเคย วามีปญหาหรือไม)” 

 4. อ.จิราภรณ อนันตชัยพัฒนา  เสนอแนะวา “ควรมีการประสานงานผูนําชุมชนวามีปญหา ดูสถานการณ 

ความตองการสอดคลองกับนโยบาย” 

 5.  ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ เสนอแนะวา “ผูนําศาสนา พระ  อบต. และเขาสูชุมชน (คนท่ีรูจักเพ่ือโทรหา)  

โดยไปทําบุญพูดคุย จะทราบปญหา (เขาพ้ืนท่ีโดยตรง)” 

 6. ผศ. ประวิทย ลีลางามวงศา เสนอแนะวา “ หาคนรูจัก เพ่ือสรางความคุนเคยจนสามารถเขาไปสูชุมชน 

เชนการพบผูใหญบานเพ่ือแนะนําตัว และศิษยเกา” 

 7. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท เสนอแนะวา “สืบเสาะขอมูลจากชุมชนท่ีอําเภอ /เทศบาล /เทศมนตรี 

รวมถึง อบต”  เม่ือรูวามีชุมชนอะไร และชุมชนนั้น ๆ มีขอมูล/ปญหาตรงศักยภาพของเราก็คัดเลือกวิธีดําเนินการ

ตอไป” 

 8. ดร.วณิภา นาคลดา เสนอแนะวา “เขาไปคุยจากการปรึกษา/ปญหาท่ีคางไว” 



  9.  ผศ.ดร. นิตยา โงววัฒนา เสนอแนะวา “ในชุมชนเราจะมีหนวยงาน หรือองคกรเชน บานธัญญะหญิง

เพ่ือ แนะนําเรื่องความตองการฝกทําน้ํายาลางจาน แชมพู เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูปกครองนักเรียน โรงเรียนได

ฝากขอมูลมากับครูผูสอน และนักเรียน เม่ือกลับบานสูชุมชน ก็ควรจะฝากแบบสอบถามพรอมเก็บรวบรวมตอไป” 

 10. ผศ.จตุพร เผาพงษไทย เสนอแนะวา “ท่ีผานมาชุมชนมาติดตอเรา จากการออกงานแจกแผนพับ ท่ีอยู 

ประชาสัมพันธ จากการไปจัดงานประชาสัมพันธ) หลังจากนั้น เราอาจจะติดตอกลับไป หรือมีการประชุมกลุมยอย 

 11.  ผศ.ดร.จุฑารัตน ศริดารา เสนอแนะวา “จากงาน OTOP เราอาจจะฝากแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือ

ตอบกลับและเก็บรวบรวมใหตรงกับความตองการ เพราะการรูจักผูคนในชุมชนจะชวยใหเรารูวาเขาขาดอะไร เรา

ก็จะไดขอมูลอีกชองทางหนึ่ง” 

ประธานชี้แจงวาการนําขอมูลตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาท้ังหลาย จะสงผานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยได  หาก

ทานตองการดูชุมชนอ่ืนก็เสนอผานคณะฯไดเลย 

12. ผศ.ฐิตยา สอนขวัญ เสนอแนะวา “การไปสัมภาษณ โดยมีแบบสอบถาม (ขอดี) ทําใหทราบความตองการ  

(ขอเสีย) คนท่ีบานเปนคนแกและผูหญิง จึงไดขอมูลตรงนอย   (โดยเขาหาผูนําชุมชน / โรงเรียน)” 

13. ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ เสนอแนะเพ่ิมเติมวา  “การสังเกตพ้ืนท่ี ๆ เลาไมหมด เราจะตองเก็บ

ขอมูลรอบ ๆ เชน น้ําเสีย   ข้ีแดดนากุง  (การจัดทําตองหูกวาง ตาไกล)” 

14. ผศ.ดร.เนตรนภิส แกวชวย เสนอแนะวา “ขอมูลชุมชนรังสิตโดยรวบรวมจากนักศึกษา/ศิษยเกาใน

ชุมชน” 

15. ดร.ศิริวรรณ  สุวรรณสะอาด เสนอแนะวา “ไปพบผูนําชุมชน  เชน ผาไหมโคราช” 

16. ดร.ปรียาภรณ  ไชยสัตย เสนอแนะวา “การเขาสูชุมชนควรติดตามท่ีนักศึกษา จะเขาถึงปญหาโดยตรง” 

17. ดร.อมร ไชยสัตย เสนอแนะวา “ตรวจสอบขอมูล  หรืออางอิงท่ีมาจากแหลงท่ีนานับถือ” 

18. ดร.ทักษมนต วิจักษณธนาวุธ เสนอแนะวา “ลงพ้ืนท่ีและคุยกับชาวบานในพ้ืนท่ีจะไดปญหา” 

19. ดร.ศราวุธ ใจเย็น เสนอแนะวา “ชุมชนท่ีบานเราจะหาคนท่ีรูจัก  เพ่ือน  และ พ่ีนอง 

20. อ. ณัฐรดา สถาวร เสนอแนะวา “คิดโจทยเองก็วางแผนเพ่ือทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน” 

21. อ. ฉันทนา สาลวัน เสนอแนะวา “การท่ีเราจะเขาหาชาวบานตองดูชวงเวลาท่ีเหมาะสม” 



22. อ. มังกร กิติพัฒนมนตรี เสนอแนะวา “ประเด็นสําคัญท่ีมาจากภาคสื่อสารมวลชน  มีรายการดี ๆ  เยอะ

ซ่ึงจะนําชุมชน มาพูดคุย ใน Thai TBS เปนตน จะไดโจทยปญหาในชุมชนออกมา” 

 23. ดร. สิงหโต สกุลเขมฤทัย เสนอแนะวา “กระบวนการไดมาซ่ึงหัวขอการวิจัยแยกเปนประเด็นแรกคือ  

โจทยมาหานักวิจัย  เชนพัฒนาชุมชนตองการแกไขปญหาชุมชน จึงมาติดตองานวิจัยท่ีมีประสบการณเก่ียวกับ

ปญหานั้นๆ เพ่ือทําวิจัย  ประเด็นท่ีสอง นักวิจัยเขาหาโจทยวิจัย จากสื่อหนังสือพิมพ/ internet/หนวยงาน

ภาคอุตสาหกรรม มักมีการรวมโจทยจากชุมชน จากนั้นนักวิจัยจึงเขาไปติดตอ หรืเขาหาชุมชน      

24.  ผศ.กาญจนา ภิญโญภาพ เสนอแนะวา “ประชุม ตั้งปญหา  แลวไปหาประธานชุมชนเพ่ือเสนอวาตรงกับ

ชุมชนหรือไม” 

25. ดร.อิสระ ขันติแกว เสนอแนะวา “ดูจากบทความวาเปนอยางไร”  

26. อ. ปรีชา มันสลาย เสนอแนะวา “การเขาหาผูนําชุมชน เพ่ือจะไดขอมูลจริงๆ เชน แบบสอบถาม คุยกับ

ผูนําชุมชน ชาวบาน สังเกต สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมท่ีเขาอยูมาพิจารณาเพ่ือชวยเหลือ  แตจะทําอยางไรให

เขาใหขอมูลโดยการยอมรับเราจะไดขอมูลตรง” 

27. อ.สุมนา ปานสมุทร เสนอแนะวา “เจาอาวาส  กํานัน  และชาวบานจะถามหาผูแกปญหา  เชน ปญหาน้ํา

เนาจากแมน้ําทาจีน เปนตน” 

28. อ.ไพฑูรย ทรัพยอุดม เสนอแนะวา “การเขาถึงปญหาโดยผานขอมูลจากคนรูจัก  เชน ญาติ เพ่ือน หรือ

ผูนําชุมชนกอน” 

29. อ. ปรียา  นาคเงินทอง เสนอแนะวา “ท่ี จ. ปทุมธานี  มีปญหาเยอะ และมีสถานศึกษาก็มาก  แต

งานวิจัยท่ีมาชวยเหลือจะมีนอยและไมมีหนวยงานไดเขาไปพัฒนากันอยางจริงจัง  แมจะมีงบมาก  ปจจุบันมี ม. 

ธรรมศาสตร เขาไปจัดการบางแลว ตัวเอง เปนคนหนึ่งท่ีจะชวยประสานใหกับพ้ืนท่ีเมืองปทุม กับ มทร  ธัญบุรี” 

30.  ผศ.ดร.ณัฐวรรณ และผศ.ดร.สุกาญจน  เสนอแนะเพ่ิมเติมวา  

31. การบูรณาการศาสตรหลาย ๆ สาขา แลวเขียนงานวิจัยเสนอกับทางมหาวิทยาลัยไดเลยจะทําใหเกิดการ

ทํางานเปนทีม 



32. ผศ.ดร.เลิศณรงค  ศรีพนม เสนอแนะวา “จากความคิดเห็นของทุกคน  มาเปนบทสรุป  รวมกัน  เสนอวา 

นาจะทํางานวิจัยใหกับชุมชนท่ีอยูใกลพ้ืนท่ี มทร ธัญบุรี   เชน เคหะ พรธิสาร  สอบถามเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี วัด

หวานบุญ  พอเสนอก็ใหทําเปนโครงการชุดก็ตองรวมไวทําตอไป” 

33. ดร.สุรฤทธิ์ ปเพราะ เสนอแนะวา “การทําสิ่งประดิษฐ  เชนทําหลอดไฟจาก solar cell ท่ีใหความสวาง

และประหยัดพลังงาน  แลวนําไปใชบําบัดน้ําเสีย  ไดท้ังในท่ีมืดและสวาง”  

34. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ  เพ่ิมเติมการพัฒนาตอเนื่องไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ จากการใหหัวขอวิจัยเดิมก็เปนทางเลือก

ท่ีดีเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมกลุมยอยในการ “การต้ังโจทยวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน” ณ SC 1306 : 22 เมษายน 2556 

การประชุมกลุมยอยในการ “การต้ังโจทยวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน” ณ SC 1306 : 22 เมษายน 2556 



 

 

แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอก  

 1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)http:/ www.trf.or.th โทร.0-2298-0455-75ตอ 

120, 129,149, 198, 201 Email : trfbasic@trf.or.th  

 2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) www.mua.go.th  

 3. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th  โทร.0-2343-

1500    

 4. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช.) http:/ www.nrct.go.th โทร. 0-2561-2445  

 5. สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม http://www.nepo.go.th โทร.0-2270-1758, 0-279-

7180-9 ตอ 313  

 6. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) http://www.nstda.or.th โทร.0-

2564-7000  

 7. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th โทร.0-

2392-4021 ตอ 143,144, 182  

 8. มูลนิธิโทเรเพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย http://www.ttsf.or.th 

 9. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สพน.) http://www.eppo.go.th โทร.0-2612-1555  

 10. กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th โทร.0-2619-2299 ตอ 2340 โทร.0-2579-5269  

 11. สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย  กรมการแพทย http://www.dms.moph.go.th 

โทร.0-2245-0848, 0-2246-6926  

 12. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th โทร.0-2282-4855, 0-

2282-6522, 0-2286-2569 
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 13. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (BIOTEC) http://www.biotec.or.th โทร.0-

2564-6700  

 14. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) http://www.nectec.or.th โทร.0-

2564-6900 ตอ 2346 - 55  

 15. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย http://www.thaiantitobacco.com โทร.0-

2590-6263-4  

 16. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) http://www.hsri.or.th โทร.0-2951-1284-93 ตอ 127  

 17. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th โทร.0-2282-1816, 0-2282-

9862 ตอ 713, 707, 703 

 18. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ http://www.culture.go.th โทร.0-2248-5852 -

3  

 19. มูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศไทย http://www.bot.or.th โทร.0-2283-5012  

 20. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) http://www.sac.or.th โทร.0-2880-9429 ตอ 

3314-5  

 21. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม http:/ religion.m-culture.go.th โทร.0-2422-8771-

8799, 0-2422-8800-8818  
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บทท่ี 3 

บทสรุปเรื่อง 

การตั้งโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 เทคนิคในการสํารวจรวมความตองการของชุมชนจากการระดมความรูของคณะทํางานดานงานวิจัย

หลาย ๆ ครั้งแลวสามารถสรุปขอมูลเพ่ือการตั้งโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

3.1 ชองทางท่ีไดมาของโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

   3.1.1 นักวิจัยตองเขาไปหาโจทยปญหาในทองถ่ินจากแหลงตางๆไดแก 

- ผูนําชุมชน 

- ผูนําศาสนา 

- ศิษยเกา 

- ขาว/ประเด็น/สื่อ 

- พัฒนากรอําเภอ และพัฒนาการจังหวัด 

- การสังเกตและรวบรวมปญหาในชุมชนโดยนักวิจัยออกไปสูทองถ่ิน 

- ขอมูลสถิติแหงชาติ หรือขอมูลดานสารสนเทศตาง ๆ 

   3.1.2 นักวิจัยควรนําโจทยจากแหลงปญหาและจากการสังเกตของนักวิจัยท่ีเขาใจปญหามาพิจารณา

และ (นักวิจัย) ตองรวบรวมปญหา เพ่ือตั้งโจทยงานวิจัยใหสอดคลองกับปญหาและความตองการในชุมชน 

ดังนั้นจึงสรุปกิจกรรมในการจัดการความรูได 2 รูปแบบ ดังนี้  

        3.1.2.1 กิจกรรมเก่ียวกับ “การคนหาความรู” คณะทํางานสาขาวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา ไดรวมตัว

กันเพ่ือนําโครงการตัวอยางมาประกอบการสรางองคความรูใหเกิดการนําโจทยวิจัยท่ีสนองความตองการของ

ชุมชนโดยแทจริงจึงไดนัดประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมพลังสมองจากประสบการณของอาจารยท่ีเคยทํางานวิจัย

ดานตาง ๆ รวมกลั่นเปน 

  3.1.2.2 กิจกรรมเก่ียวกับ “การเสาะหาหัวขอโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน” หลังจากการสํารวจ

ความตองการของชุมชน  นักวิจัยจะตองอาศัยเทคนิคการเสาะหาเพ่ือตั้งโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดย

นักวิจัย ผูรวมวิจัย และผูท่ีเก่ียวของจะตองบูรณาการกับองคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือตั้งโจทยวิจัยในการ

พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับหนวยงานแหลงทุนท้ังในและตางประเทศ โดยนักวิจัยตองดําเนินการ ดังตอไปนี 

            - รวบรวมขอมูลจากการแลกเปลี่ยนความรูจากนักวิจัย และจากการสํารวจความตองการของชุมชน

มาทําการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ศึกษาปญหาจากแหลงขอมูล เพ่ือใหไดขอสรุปโจทยวิจัยในการพัฒนา

ชุมชน  

            - การแลกเปลี่ยนความรูจากนักวิจัย และผูมีประสบการณจากการประชุมสัมมนา การพบปะนัด

หมายในโอกาสตางๆ ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  และการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

              



              

-  ศึกษาจากปญหาในขอมูลงานวิจัย 

-  ศึกษาจากการประชุมสัมมนาและรายงานการประชุมกลุมยอย ดังภาพ 

   

   

       - นักวิจัยและผูท่ีไดรับผลกระทบควรประชุมหารือรวมกัน เพ่ือทําใหไดโจทยวิจัยท่ีตรงกับความ

ตองการชุมชนจากการดําเนินการขางตนแลวควรไดรายละเอียดจากผูท่ีไดรับผลกระทบอยูในทีมดวยจะทํา

ใหนักวิจัยมีโอกาสจะไดรับทุนดีกวา เพราะฉะนั้นในการประชุมกลุมยอยตองมีผูท่ีไดรับผลกระทบมารวม

ประชุมดวยจะทําใหไดโจทยตรงความตองการของชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปท่ีมาของโจทยวิจัยจาก 2 

ชองทาง คือ 

(1)   โจทยเขาหานักวิจัย              

(2)   นักวิจัยเขาหาโจทย  

 

3.1.2.3 ลักษณะของโจทยวิจัยเพ่ือชุมชนท่ีดี 

 กิจกรรมเก่ียวกับ “เทคนิคการตั้งโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน” ภายหลังจากดําเนินการในข้ันตอน

ท่ี 2 แลว นักวิจัยตองดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ เพ่ือจะทําใหนักวิจัยไดโจทยวิจัยท่ีตรงกับความตองการของ

ชุมชน 

   (1) ตั้งโจทยการศึกษาวิจัยใหครบทุกดานไดแก สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือจะไดบรรลุผลตรง

ตามเปาหมาย  

   (2) เชื่อมโยงและบูรณาการองคความรูเพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา

ชุมชนในแตละดาน ไดแก สิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ  

   (3) การพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ิน ดวยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และสามารถพัฒนาตอยอดงานวิจัยไดอยาง

ตอเนื่องท่ีเพ่ิมคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีโดดเดนกวาเดิม กอนนําไปเผยแพรสูสาธารณชน ในเวทีวิชาการ

การประชุมกลุมยอยในการ “การต้ังโจทยวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน” ณ SC 1306  

การประชุม Km คร้ังท่ี 4  (29 เมษายน 2556) 

 

  



ในระดับชาติและนานาชาติ ซ่ึงจะทําใหไดโจทยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีกวางขวางและสรางเครื่องขาย

งานวิจัยอยางตอเนื่อง 

- หลังจากนักวิจัยทําการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนในชุมชนบรรลุตามเปาหมายแลว จําเปนท่ีนักวิจัยตอง

บูรณาการปญหา นวัตกรรมและเทคโนโลยีขยายไปยังชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือทําการวิจัยและเผยแพรนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพดีๆ ไปยังชุมชนใหมตอไปเรื่อยๆ ซ่ึงจะทําใหนักวิจัยไดโจทย

วิจัยอยางไมหยุดนิ่ง และมีดัชนีชี้วัดท่ีเดนชัดสามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆและ

ประเทศชาติอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีใหคําแนะนําในการจดัทํา KM งานวิจยัเพ่ือพัฒนาชมุชนให

สอดคลองกับอัตลักษณของคณะ ฯ (22 เมษายน 2556) 



ภาคผนวก ก 

ภาพกิจกรรมการจัดการองคความรูและรายชื่อผูเขารวมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

ตัวอยางโครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

 
 

ตัวอยางโครงการท่ี 1 (แนบ) 

 
 

เอกสารอางอิง 

พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งท่ี 7. สํานักงานทดสอบ 

 ทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2544). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. พิมพครั้งท่ี11.เฟองฟาพริ้นติ้ง. 

พวงทิพย ชัยบาดาลสฤษดิ์, (2542). การกําหนดปญหาการวิจัย ในระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยสังคมศาสตร บรรณธิ 

 การโดยประพิณวัฒนกิจ.ไมระบุ.  

องอาจ นัยพัฒน. (2548). วิธกีารวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพ

ครั้งท่ี 1. หางหุนสวนจํากัดสามลดา.  

Ghalib, Kamran . (2004). Systemic Knowledge Management :  

            Developing a Model for  Managing Organisational   

           Assets for Strategic and Sustainable Competitive  

          Advantage.Journal of Knowledge. 

Hurley,T.A.,  and Green,C.W. (2005). Knowledge Management  

            and The Nonprofit Industry: A Within and Between  

   Approach. Journal of Knowledge Management.             

Practice,(May).(Online).Available:http://www.tlainc.com/articl66.     htm.Accessed. [10 

October 2005]. 

 

http://www.tlainc.com/articl66.%20%20%20%20%20htm.Accessed

	ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่ก็ได้ แต่กลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีความสนใจร่วมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) มีการกระทำระหว่างกัน (Interaction) มีความรู้สึก (Sense) และมีพื้นฐานชีวิตอย่างเดีย...
	การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

