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 	 การพัฒนาโจทย์วิจัยในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ถือเป็น
ข้ันตอนท่ีสำาคัญและเป็นหัวใจของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้วัดว่างานวิจัยช้ินนั้นจะเกิดข้ึน
มาได้หรือไม่	และเมื ่อทำาแล้วจะมีขอบเขตขนาดไหน	
มีทิศทางอย่างไร	 เกิดผลกระทบอะไร	 มากน้อยแค่ไหน	
ซึ่งงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รับประโยชน์
โดยตรงจากงานวิจัย	คือ	ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นวิจัย	
โดยอาศัย	ฐานคิด/วิธีคิด	เป็นหลักการอย่างน้อย	4	
ประการ	คือ
	 1.	 โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความต้องการ
ของชุมชน	
	 2.	โจทย์วิจัยนั ้นต้องมีความเป็นไปได้ที ่จะ
ประสบผลสำาเร็จ
						 3.	โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหา
ของชาวบ้านผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูล	(ไม่ใช่การ
ปฏิบัติการโดยไม่ค้นหาข้อมูลก่อน)
						 4.	ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัย
อย่างชัดเจน
	 	 ดังนั้น	 นักวิจัยที่เป็นนักวิชาการต้องเปิดตัวเอง						
เดินออกจากห้องปฏิบัติการ	แล้วเปิดตา	เปิดใจ	เข้าไปหา	
ชุมชน	 จึงจะได้โจทย์วิจัยที่กำากับด้วยหลักการสำาคัญ	
4	ข้อ	ข้างต้น	โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือ
ท้องถ่ิน	ดังนี้

การพัฒนา “โจทย์งานวิจัย” 
เพื ่อท้องถิ่น
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การเตรียมตัว
ก่อนลงชุมชน

         กำาหนดจุดประสงค์ก่อนลงพื้นที่ 
 จะต้องมีการกำาหนดให้ชัดเจนว่าใน
แต่ละครั้งต้องการอะไร	มากน้อยแค่ไหน	โดยการ
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่น	อาจดำาเนินการใน
แนวทาง	ดังนี้
								-	ครั้งแรก	เป็นการแนะนำาและทำาความ
เข้าใจแนวคิด	แนวทาง	การทำางานวิจัย	และ
สอบถามความต้องการของชุมชนว่าสนใจที่จะ
ทำางานวิจัยไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองหรือไม่	
								-	ครั ้งที ่สอง	จะเป็นการประชุมระดม	
ความคิดเห็น	ค้นหาโจทย์	ประเด็นปัญหา	ประเด็น
วิจัย	รวมถึงการหาทีมวิจัย	
								-	ครั้งที่สาม	เป็นการประชุมระดมความ
คิดเห็น	ดูรายละเอียดข้อเสนอโครงการร่วมกัน
ของทีมวิจัย	ซึ่งในบางโครงการอาจมีการลงพื้นที	่
หลายครั้ง	ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชนและ
ความเข้าใจต่อโครงการวิจัยร่วมกัน

						เป็นขั้นตอนสำาคัญอย่างยิ่ง	เพราะการเตรียมตัวดีจะทำาให้เราได้สิ่งที่ต้องการมาอย่าง
ครบถ้วน	 ดังนั้น	 ในการเตรียมตัวลงชุมชนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย	 ควรมีการเตรียมตัว
เบื้องต้น	ดังนี้

1

2
 ประชุมทำาความเข้าใจกับทีมงาน ในการจัดเวทีพัฒนา
โจทย์วิจัย	ควรมีการทำางานช่วยเหลือกันเป็นทีม	ดังนี้
	 -	ประชุมออกแบบกระบวนการจัดเวทีร่วมกัน	
	 -	แบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจน	เช่น	ผู้ดำาเนินการ	 
ประชุม	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้สรุปประเด็น	ผู้ประสานงาน	เป็นต้น
	 -	ประชุมทำาความเข้าใจสิ่งที่ต้องการ	(วัตถุประสงค์)	
	 -	กำาหนดวิธีการ/รูปแบบ	ในการดำาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
	 -	กำาหนดเวลา	การดำาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
	 -	กำาหนดและเตรียมวัสดุอุปกรณ์	ในการดำาเนินกิจกรรม
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        ประสานงานเตรียมการพื้นที่	สิ่งที่ควรทำา	คือ
	 -	ประสานงานกับผู้นำาชุมชนในพื้นที่	เพื่อ
ทำาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์/		
เป้าหมาย/การดำาเนินกิจกรรม	เป็นต้น
	 -	นัดหมายเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วม	
	 -	เตรียมสถานที	่
	 -	เตรียมสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ	์
	 -	เตรียมอาหาร/อาหารว่าง	

3

4       เตรียมทำาความเข้าใจข้อมูลพื้น
ฐานของพื้นที่ สิ่งที่ควรรู้	คือ
 -	ข้อมูลบริบทพื้นที่ที ่เราจะลงไป
พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อช่วยในการตั้งประเด็นใน
การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 -	ข้อมูลของตัวบุคคลในชุมชน	คือ	
ผู้นำาหรือชาวบ้านว่าเขาทำาอะไร	สนใจเร่ืองอะไร	
มีปัญหาและความต้องการเบื้องต้นอย่างไร	
การรู้เขา	รู้เรา	จะทำาให้การทำางานสำาเร็จได้
ง่ายยิ่งขึ้น
		 วิธีการท่ีจะรู้ข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น	
อาจทำาได้โดยการศึกษาข้อมูลมือสองจาก
เอกสาร	หรือพูดคุยกับผู้นำาชุมชนก่อน	ในช่วง
ของการเข้าไปประสานงานเตรียมการกับพ้ืนท่ี
ก็ได้



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร6
สถาบันวิจัยและพัฒนา

การจัด
เวทีชุมชน

						การจัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย	โดยทั่วไปจะใช้รูปแบบประชุมกลุ่มแบบเข้มข้น	(Focus	
Group	 Discussion)	 ซึ่งจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง	 ผู้รู้	 ผู้นำา	 และผู้มีส่วนสำาคัญกับการ
ตัดสินใจทำาวิจัยหรือพัฒนาชุมชนเข้าร่วม	โดยมีขั้นตอนสำาคัญ	ๆ	ดังนี้

การแนะนำาตัวและชี้แจงจุดประสงค์การประชุม
	 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเทคนิคของผู้ดำาเนิน
การประชุม	มีหลักการเบื้องต้น	คือ
	 -	ควรมีกระบวนการทำาความรู้จักและคุ้นเคยกัน
ก่อนการดำาเนินกิจกรรมอื่น	ๆ	
	 -	ผู้ดำาเนินการประชุม	ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์	
ของการจัดประชุมให้ผู้เข้าร่วมรับทราบร่วมกันว่า	ประชุม
เพื่ออะไร	และจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้เตรียมตัวและเตรียมประเด็นในการแลกเปลี่ยนได้

1

 4 การค้นหาศักยภาพชุมชน 

	 การระดมศักยภาพของชุมชน	หรือทุนทางสังคม
ของชุมชน	ที่จะเป็นปัจจัยบวกช่วยให้การทำางานวิจัยประสบ
ความสำาเร็จได้	ซึ่งประกอบด้วยทุนด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
	 -	ทุนทรัพยากรธรรมชาติ	
	 -	ทุนทรัพยากรที่คนสร้างขึ้น	
	 -	ทุนทรัพยากรมนุษย์	
	 -	ทุนองค์ความรู้	และภูมิปัญหาท้องถิ่น	
	 -	หน่วยงานองค์กรที่จะเข้ามาหนุนเสริมชุมชนใน
การทำางาน
	 วิธีการค้นหาศักยภาพชุมชน	ก็ใช้คำาถามง่าย	ๆ	เช่น	
ทุนภูมิปัญญา	หรือของดีของชุมชนมีอะไรบ้าง	จากนั้นก็ตั้ง
คำาถามให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมลงรายละเอียดในแต่ละเรื่อง
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 3 การค้นหาปัญหาชุมชน 
	 ด้วยหลักการที่ว่าโจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความ
ต้องการของชุมชน		ดังนั้น		การค้นหาปัญหาความต้องการ
เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย	มีวิธีการที่นิยมใช้ทั่วไป	ดังนี้
	 -	การระดมความคิดเห็น	ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีนำามาช่วยจับ	
ประเด็นในการระดมความคิดเห็นที่ง่าย	คือ	Mind	Map	
	 -	เทคนิคการระดมปัญหา	ช่วงแรก	ควรมองชุมชน
ในเชิงระบบ	เช่น	ระบบชุมชน		ประกอบด้วย		เศรษฐกิจ	
สังคม	สิ ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	จากนั ้นก็ตั ้งคำาถาม	
เพื่อการระดมปัญหาในแต่ละด้าน	และบันทึกไว้ในกระดาษ
บรู๊ฟ(Flip	chart)	ในรูปแบบ	Mind	Map	เพื่อให้เห็นไป
พร้อม	ๆ	กัน	และการดูสภาพปัญหาในแต่ละด้าน	จะทำาให้
เราจับประเด็นได้ง่ายขึ้น

การอธิบายแนวคิด หลักการ วิธีการ 
ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

		 เนื่องจากงานวิจัยเป็นเรื่องใหม่สำาหรับชาวบ้าน	เราต้องทำาความเข้าใจกับ
เขาก่อนว่า	งานวิจัยคืออะไร	มีความเป็นมาอย่างไร	และเกี่ยวข้องกับชาวบ้านอย่างไร	
โดยเทคนิควิธีการง่าย	ๆ	ที่ใช้	คือ
	 -	การอธิบายหรือการวาดภาพประกอบบนกระดาษบรู ๊ฟ	(Flip	chart)	
เพราะจะทำาให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายกว่าการพูดปากเปล่าเพียงอย่างเดียว
	 -	การอธิบายว่างานวิจัยคืออะไร	ทำาไมชาวบ้านจึงควรมาทำาวิจัย	ซึ่งงานวิจัย
แบบนี้บทบาทของชาวบ้านแตกต่างจากวิจัยแบบอื่นอย่างไร	มีวิธีการทำาอย่างไร	และ
สุดท้ายต้องบอกว่าทำาแล้วชาวบ้านได้อะไร	พร้อมกับยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมา
ประกอบในการอธิบาย
	 -	ควรเปิดโอกาสให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปด้วยตลอด
การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม	
	 -	ควรถามความสนใจของชาวบ้านว่าสนใจนำางานแบบนี้ไปใช้กับชุมชนของ
เขาหรือไม่	อย่างไร
 สิ่งสำาคัญของขั้นตอนนี้	คือ	ทำาอย่างไรก็ได้ให้ชาวบ้านเห็นความสำาคัญและ
เห็นประโยชน์ของงานวิจัยในแนวนี้	และตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	อาจจะต้อง
ใช้สื่ออื่นมาช่วย	เช่น	สื่อวีดิทัศน์	ภาพโปสเตอร์	แผ่นพับ	เป็นต้น

2
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	 จะทำาให้เราทราบว่าชุมชนกำาลังสนใจเรื่องอะไร	และ
รู้เหตุผลของการที่ชุมชนสนใจเรื่องนั้น	ๆ	นำามาเป็นข้อมูล
สำาหรับการดำาเนินการขั้นต่อไป	โดยการให้ผู ้เข้าร่วมเวที
ประชุมเป็นผู้ตัดสินใจว่าปัญหาอะไรที่มีผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนมากเป็นอันดับหนึ่ง	อันดับสอง	หรืออันดับสาม	พร้อม
กับการให้เหตุผลประกอบ	โดยใช้วิธีการเอาข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวปัญหา	เช่น	สภาพ	ผลกระทบ	ความเรื้อรัง	ความรุนแรง	
เป็นต้น	มาจัดลำาดับความสำาคัญแทนการลงมติของที่ประชุม	
(Vote)	

5การแนะนำาตัวและชี้แจงจุดประสงค์การประชุม

	 จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชุมเข้าใจร่วมกัน
และตัดสินใจเลือกประเด็นในการทำาเป็นโจทย์วิจัยได้ง่ายขึ้น	โดยจะนำาเอาประเด็นที่จัด
ลำาดับความสำาคัญไว้	มาทำาการวิเคราะห์ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง	ดังนี้
	 -	ใช้การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถมองปัญหาให้
ลึกและกว้างได้	
	 -	ใช้การวิเคราะห์เชิงระบบ	(System	Analysis)	และ	การคิดเชิงระบบ	(System	
Thinking)	จะช่วยทำาให้เข้าใจปัญหาง่ายขึ้น	
	 -	ใช้การมองธรรมชาติของปัญหาว่า	ปัญหาใดก็ตามจะมีสาเหตุที่หลากหลาย
สัมพันธ์กันหลายมิติ	เช่น	
					 	มิติแนวราบ		คือ		ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจะมีสาเหตุหลัก	ๆ	ชุดหนึ่งที ่เห็น
ได้ชัดเจน	ว่าทำาให้เกิดปัญหานั้น	มิติแนวดิ่งและแนวลึก	คือ	แต่ละสาเหตุพื ้นฐาน
ของปัญหามีความเป็นระบบ	และในระบบย่อยก็จะมีสาเหตุย่อย	ๆ	
					 	มิติแนวดิ่งแบบเชื่อมโยงที่กว้างขึ้น	คือ	เมื่อมองที่สาเหตุหลักอาจจะเกี่ยวโยง
กับสาเหตุอื่นที่กว้างใหญ่กว่า	เช่น	ปัญหาด้านโครงสร้าง	ปัญหาจากกระแสโลก	เป็นต้น
	 เมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วเสร็จ	ควรมีการประเมินความเป็นไปได้ในการทำาการ
วิจัยโดยการเชื่อมโยงกับศักยภาพที่ชุมชนมีโดยให้ประเมินดูว่าประเด็นไหนเป็นปัญหา
ร่วมของคนในชุมชนมากที่สุด	มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำาเร็จภายในเวลาที่
กำาหนดหรือไม่		ถ้าทำาแล้วจะยกระดับการเรียนรู้ของชุมชนได้หรือไม่	แล้วให้ที่ประชุม
ตัดสินใจร่วมกัน	

6การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ 
เลือกโจทย์วิจัย
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	 คือ	การกำาหนดว่า	สิ่งที่อยากรู้	อยากหาคำาตอบ	
ในประเด็นนี้คืออะไร	จากนั้นก็ร่วมกันระดมความเห็นและตั้ง
เป็นคำาถามวิจัยที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของที่ประชุม

7การกำาหนดคำาถามวิจัย

	 จะกำาหนดเชื ่อมโยงจากการตั ้งคำาถามวิจัย	โดย
ส่วนมากวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกำาหนดกิจกรรมและขอบเขต
เนื้อหาการวิจัย	ดังนั้น	ในการกำาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
มักจะตั้งคำาถามร่วมกันว่า	“ถ้าจะตอบคำาถามวิจัยให้ได้จะต้อง
รู้หรือทำาอะไรบ้าง”	โดยวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อท้องถิ่น	
ส่วนมากจะมีให้เห็นในแนวนี้	คือ
	 -	ข้อท่ี	1	เป็นการศึกษาบริบทของชุมชนหรือเร่ืองน้ัน	ๆ
	 -	ข้อท่ี	2	เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงประเด็น	หรือองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
	 -	ข้อที ่	3	เป็นการกำาหนดวัตถุประสงค์เพื ่อตอบ
ผลการศึกษาท้ังหมดจากโจทย์	ท้ังจากข้อมูลและผลการทดลอง	
ปฏิบัติการ

8การกำาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
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	 เป็นการออกแบบการทำาวิจัย
ร่วมกัน	ดำาเนินการโดยให้ทีมวิจ ัยนำา
วัตถุประสงค์มาแตกประเด็น	ถ้าจะตอบ
วัตถุประสงค์ให้ได้จะต้องทำาอะไรบ้าง
โดยให้มีการกำาหนดขั้นตอนและวิธีการใน
แต่ละข้ันร่วมกันอย่างละเอียดให้เห็นว่าจะ	
เริ่มจากขั้นตอนไหนและไปสิ้นสุดตรงไหน

การกำาหนดขั้นตอนวิธีการ 

				มีหลักการตั้งคำาถามเบื้องต้นว่า	“งานวิจัย
แบบนี้ควรมีใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้างจึงจะทำาให้
งานวิจัยประสบความสำาเร็จได้”	จากนั้น	ก็ระดม
รายชื่อในที่ประชุมเพื่อนำาไปประกอบ	การร่างข้อ
เสนอโครงการวิจัย	(Proposal)	ต่อไปหลังจาก
ได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว	สิ่งที่ควรทำาใน
ขั้นตอนต่อไปก็	คือ	การตั้งทีมยกร่างโครงการ
วิจัย	และมีการนัดหมายประชุมอีก	ครั้งเพื่อช่วย
กันปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน

10การหาทีมวิจัยร่วม 
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หลังการจัดเวท  ี
กับชุมชน

 สิ่งที่ควรทำาทุกครั้งหลังจากการจัดเวทีประชุม	คือ	การสรุปบทเรียนร่วมกัน
เพื่อประเมินกระบวนการ		เทคนิค	วิธีการ	และประเมินผลที่ได้จากการจัดเวทีร่วมกัน	
ซึ่งจะเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนทำางาน	และจัดปรับกระบวนการจัดเวที
ในครั ้งต่อไปได้	ดังนั ้น	อาจจะเป็นสิ ่งสำาคัญสำาหรับกำากับกระบวนการจัดเวทีว่า	
ทุกครั้ง	จะต้องมีการสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และบทเรียนเล็ก	ๆ	ร่วมกันของทีมวิจัย	
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