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คำานำา

 ชมุชน ทอ้งถ่ินและสงัคม มกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม
อยา่งรวดเรว็ จนวถีิชวีติและการปรบัตัวเกิดปัญหาและมคีวามซบัซอ้นตามมามากมาย การ
แก้ไขปัญหาจะต้องทำาอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง 
 เคร่ืองมือทีจ่ะชว่ยชมุชนไดด้ ีคอื การวจัิยหาความจรงิ แตก่ารวจัิยถูกชมุชนมอง
ว่าเป็นวิชาการ เป็นเรื่องยาก ทำาไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรกับชุมชน คนที่ทำาได้
คือ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย 
 ทัศนคติที่เป็นกระแสหลักเช่นน้ีมีมาช้านาน ต่อมาได้มีหน่วยงานและกลุ่มนัก
วิชาการที่ทำางานกับชุมชน พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้การวิจัยเป็นสิ่งที่ชุมชน
ทำาได้ เป็นเรื่องง่ายในการค้นหาความจริงและนำาผลวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ 
 การวิจัยเช่นนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เป็นต้นว่า การวิจัยท้องถิ่น การวิจัยไทบ้าน 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับมากขึ้นและมีการนำาไป
ใช้ในการเรียนการสอน
 การวจัิยแก้ไขปญัหาชมุชน เปน็การวจัิยทีใ่กลเ้คยีงกับชือ่วจัิยตา่งๆ ขา้งตน้ เพยีง
แต่เน้นที่การแก้ไขปัญหาวิถีชีวิต กิจกรรมการพัฒนา และปัญหาของกลุ่ม/องค์กรต่างๆ 
ในชุมชน ที่มาจากการค้นหาความจริงอย่างเป็นระบบโดยชาวบ้านในชุมชน ซึ่งในภาษา
อีสานเรียกการวิจัยว่า “ซอกค้น”
 เมื่อนำาผู้นำาชุมชนและชาวบ้านที่สนใจจะซอกค้นปัญหาต่างๆ ในชุมชน มาร่วม
ทำาความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันว่า การวิจัยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทำาได้ ชาวบ้านเป็นนัก
วิจัยชุมชนได้ แต่ชุมชนอีสานยังกลัวคำาว่า “วิจัย” อยู่ดี พอเรียกเป็น “นักซอกค้น” ผู้นำา
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ชุมชนและชาวบ้านก็พร้อมจะร่วมวิจัยอย่างเต็มที่และไม่กลัวคำาว่าวิจัยอีกต่อไป ภาคอื่นๆ
ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และท้องถิ่นต่างๆ ควรหาภาษาเฉพาะที่มีความหมายว่าการค้นหา
ความจริงหรือการวิจัยด้วย
 คูมื่อการวจัิยเพือ่แก้ไขปญัหาชมุชน จึงเปน็แนวทางใหม ่และเปน็เครือ่งมอืสำาคญั 
ที่จะส่งเสริมพลังชุมชนให้เป็นผู้จัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยเน้นให้ “คน” ใน 
ชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเริ่มคิด การตั้งคำาถาม การวางแผน และ 
การคน้หาคำาตอบอยา่งเปน็ระบบ เปน็รปูธรรมภายใตท้นุทางสงัคมของชมุชน รวมถึงการ 
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
 ขอขอบคุณมูลนิธิ/สถาบันมั่นพัฒนาและชาวบ้านหมู่บ้านโคกล่าม และ         
แสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริงร่วมกบัชุมชนมาตลอดสองปี (พ.ศ.2558-2560) จนพัฒนา
เปน็คูม่อืวจัิยแก้ไขปญัหาชมุชนเพือ่ขยายผลสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ แวดวงวชิาการ และพฒันาชมุชน 
จะได้นำาไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนและการพัฒนาต่อๆ ไป                                                    
  
     ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 และสำานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม
 เมษายน 2560
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การวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชน
(Problem Solving Communial Research : PCR)

1. ความเป็นมาและความสำาคัญ
 การแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืนจะต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
ดา้นของการคดิและการจัดการอยา่งเปน็ระบบ เน่ืองจากปญัหาในชมุชนมกัมคีวามซบัซอ้น  
เก่ียวขอ้งกับหลายสาเหตุ หากแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดหรือไมม่กีารจัดการทีเ่ปน็ระบบบางคร้ัง
อาจสร้างปัญหาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน จึงเป็นเครื่องมือ
สำาคญัทีจ่ะสง่เสริมพลงัชมุชนให้เปน็ผู้จัดการและแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง โดยเน้นให้ “คน” 
ในชมุชนเขา้มาร่วมในกระบวนการวจัิย ตัง้แตก่ารเริม่คดิ การตัง้คำาถาม การวางแผน และ
การค้นหาคำาตอบอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพราะ
ชาวบ้านย่อมรู้ปัญหาและมีความเข้าใจต่อปัญหาในชุมชนมากกว่าคนภายนอก 
 ที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านยังไม่เข้าใจเรื่องการวิจัย หรือไม่รู้ระบบการใช้วิจัยเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชาวบ้านอีสานจะรู้จัก ‘การซอกค้น’ หรือ รู้
ปัญหาแต่ไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหา ดังน้ันจึงเกิดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อให้ได้
ข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน โดยมีการดำาเนินการสู่
การปฏบิตัจิริงในพืน้ที ่ซึง่การวจิยัน้ีจะทำาให้ชาวบา้นหรอืนักวจัิยชมุชน หรอืในภาษาถ่ินภาค
อีสาน เรียกว่า ‘นักซอกค้น’ รู้จริง รู้รอบด้าน ไม่ใช่รู้เพียงคาดการณ์จากประสบการณ์
เดิมเท่านั้น อันจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนได้จริง ตรงกลุ่มเป้าหมายและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
 การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับชุมชน ในอันที่จะทำาให้ชุมชน
รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและชุมชนจะสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ภายใต้ทุนทาง
สังคมของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมในการแก้ไขปัญหา
ชุมชน
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2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งกระบวนการวจัิยเพือ่แก้ไขปญัหาชมุชน 
จนสามารถดำาเนินการวิจัยได้
 2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูล/หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นจริง 
ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายรายบุคคล ชุมชน และพื้นที่
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนำางานวิจัยไปใช้แก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาชุมชน

3. นิยามเชิงปฏิบัติการ
 3.1 การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน หมายถึง กระบวนการแสวงหาความจริง
ของขอ้มลูอยา่งเปน็ระบบ ไดแ้ก่ ปญัหาและสาเหตขุองปญัหาทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การพฒันา 
จากน้ันนำาขอ้มูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์และประมวลผลเพือ่ให้เขา้ใจปญัหาโดยรอบดา้น แลว้ก็นำา
ขอ้มลูมากำาหนดทางเลอืกหรอืกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรอืการพฒันาชมุชน โดยอาศยัการ
มีส่วนร่วมทั้งจากคนในชุมชนและนอกชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน
 3.2 นักวิจัยชุมชน หรือนักซอกค้น (สำาหรับภูมิภาคอื่นๆ สามารถคิดคำาหรือ
ชือ่ ทีเ่ขา้ใจได้ในทอ้งถ่ินของตนเอง เพือ่ให้ง่ายตอ่การทำาความเขา้ใจและการจดจำา) หมาย
ถึง คนในชุมชน ได้แก่ ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ เป็นผู้
ดำาเนินการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่การค้นหาสถานการณ์ปัญหา การตั้งคำาถาม การวางแผน 
การร่วมเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล นำาไปสู่การจัดทำาแผนและแนวทาง
แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

4. กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค แผนภาพ 
 กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ การ
สร้างความสนใจและคน้หานักวจัิยชมุชนหรอืนักซอกคน้ การพดูคยุเพือ่คน้หาปญัหา/สาเหตุ
ของปญัหาในชมุชน การอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาเคา้โครงวจัิย การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
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พัฒนาเครื่องมือวิจัย ดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ประมวลผลข้อมูลวิจัย และวางแผนการ
แก้ไขปัญหาชุมชน จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน และจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้
 4.1 การสร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน การสร้างความสนใจให้   
ชาวบ้านอยากทำาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนถือเป็นขั้นตอนแรก มีเทคนิคสำาคัญคือ การชี้
ให้ชาวบา้นเห็นปญัหาและความตอ้งการอยากแก้ไขปัญหาของตนเอง หรอืเห็นประโยชน์ที่
ไดจ้ากการทำาวจิยั และมกีารสรา้งความเชือ่มัน่ให้แก่ชาวบา้น โดยอธิบายวา่ การวจิยัเปน็
เรื่องง่ายๆ ที่ชาวบ้านก็ทำาได้ ไม่เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการเท่านั้นที่ทำาการ
วิจัย และอธิบายเพิ่มเติมว่า การวิจัย คือ การซอกค้นข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ชาวบ้าน
แก้ไขปัญหาของพืน้ทีไ่ด ้จากน้ันทำาการคน้หานักวจัิยชมุชน โดยมาจากความสมคัรใจ หรือ
ผู้ที่มีความสนใจอยากพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน
 4.2 การพูดคุยเพื่อค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาในชุมชน เมื่อได้ผู้ที่สนใจ
และสมัครใจเป็นนักซอกค้นแล้ว กระบวนการต่อมาคือ ทีมนักวิจัยชุมชนต้องมาปรึกษา
หารือกันว่าปัญหาของชุมชนมีอะไรบ้าง จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา และหาสาเหตุ
วา่ปญัหาน้ันเกิดจากอะไร เพือ่เปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้สำาหรับนักวจัิยชมุชนทีจ่ะตอ้งนำาขอ้มลูที่
ได้เข้าสู่กระบวนการทำาวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป เมื่อทำาการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาแล้ว หากพบว่าเป็นปัญหาในเรื่องใด การทำาวิจัยจะต้องมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง เช่น หากพบว่าปัญหาคือเรื่องของการใช้น้ำา กลุ่มเป้าหมาย
ในการทำาวิจัยต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของผู้ใช้น้ำาโดยตรง เป็นต้น
 4.3 การอบรมเชงิปฏบิติัการพฒันาเคา้โครงวจัิย หลงัจากทีไ่ดม้กีารสรา้งความ
สนใจให้ชาวบ้านอยากทำาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน และค้นหานักวิจัยชุมชนหรือนักซอก
ค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกระบวนการวิจัยให้แก่นักวิจัยชุมชน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
  4.3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน  
โดยการให้นักวิจัยชุมชน ดูตัวอย่างการทำาวิจัยท้องถ่ิน หรือการทำาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา



10



11

ชุมชนจากสื่อ คือ วีดีทัศน์ ซึ่งทีมงานจะต้องคัดเลือกวีดีทัศน์ที่มีความใกล้เคียงกับปัญหา
หรือบรบิทของชมุชนของนักวจัิยชมุชนให้มากทีส่ดุ เชน่ สารคดงีานวจัิยเรือ่งการจัดการน้ำา
ดว้ยกระบวนการวจัิยทอ้งถ่ิน หรือ สารคดวีจัิยเรือ่งรปูแบบการจัดการกลุม่อาชพีเกษตรกร 
เป็นต้น นอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยสื่อแล้ว ควรมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องการทำาวิจัยมาอธิบายเพิ่มเติม โดยการอธิบายถึง ความหมาย องค์ประกอบ และ
กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิคในการทำาวิจัย ให้นักวิจัยชุมชน ทราบโดยละเอียด 
  4.3.2 การคดัเลอืกประเดน็วจัิยโดยมาจากปญัหาของชมุชน วธีิการเริม่
ตน้จากการคน้หาและวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชมุชน ใชก้ารประชมุกลุม่ ระดมความ
คดิเห็น  วเิคราะห์ถึงสถานการณปั์ญหาในชมุชนทีนั่กวจัิยชมุชนสนใจอยากแก้ไข หลงัจาก
ทีไ่ดท้ำาการคน้หาปญัหาและสาเหตุในเบือ้งต้นแลว้ กระบวนการน้ีจะเปน็การวเิคราะห์ความ
รุนแรงของสถานการณป์ญัหาในชมุชนทีค่วรไดรั้บการแก้ไขมากทีส่ดุ และทำาการวเิคราะห์
เจาะลกึเพิม่เตมิวา่แตล่ะปญัหามสีาเหตเุกิดจากอะไร มคีวามรนุแรงมากน้อยเพยีงไร จาก
นั้นคัดเลือกปัญหาของชุมชนที่อยากแก้ไข เพื่อนำาไปสู่การออกแบบวิจัย 
   
 ตัวอย่างประเด็นวิจัยของบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ 
อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มี 3 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมี
ในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำาตามแนวท่อ และการแก้ไขปัญหาคน/
องค์กรชุมชน เป็นต้น

  4.3.3 ออกแบบเค้าโครงวิจัย1 มีวิธีการ คือ การอธิบายเนื้อหา สาระ
สำาคัญโดยผู้รู้ และให้นักวิจัยชุมชนหรือ นักซอกค้นเข้ากลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นและฝึก
ทำาในประเด็นต่างๆ ได้แก่

1 หมายเหตุ/ข้อสังเกต กระบวนการออกแบบเค้าโครงวิจัยนี้ นักวิจัยชุมชน หรือนักซอกค้นจะเป็นผู้ระดม

ความคิด และให้ข้อเสนอเป็นประเด็นสำาคัญๆ และมีทีมงานช่วยเรียบเรียงและพัฒนาข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำาให้ได้เค้าโครงวิจัยฉบับร่างในแต่ละเรื่องก่อนจะนำาไปพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
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   1) ชื่อเรื่องหรือชื่อวิจัย เป็นการกำาหนดชื่อเรื่องวิจัยที่จะทำา 
โดยชือ่วจัิยจะตอ้ง เปน็ขอ้ความตรงประเดน็การวจัิย สัน้กระชบัไดใ้จความ ถูกหลกัประโยค
ในภาษาไทย แปลกใหม่ประเด็นมีความน่าสนใจ หรือเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน
   2) ทีม่าและความสำาคญัของปญัหา เพือ่เปน็การบอกเลา่เรือ่ง
ราวของงานวจัิย เปน็การสบืสาวหาเหต-ุปจัจัย หรอืทีม่าของปญัหาวา่มาจากสาเหตอุะไร? 
มใีครเปน็ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง และนอกจากน้ียงัเป็นการอธิบายให้เห็นความสำาคญัของการทำา
วิจัยว่า ทำาไปแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อใคร? อย่างไรบ้าง?
   3) การต้ังโจทย์วิจัย เป็นการตั้งคำาถามเพื่อนำาไปสู่การหา
คำาตอบในเร่ืองน้ันๆ หลักการตั้งคำาถามที่ดีจะต้องให้มีความครอบคลุม อะไร/อย่างไร/
ทำาไม/นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ใหม่คืออะไร/แนวคิดทฤษฎีใหม่/ทางเลือกนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ใหม่/รูปแบบ/ระบบต่างๆ ที่ใหม่กว่าเดิม มีเทคนิคการตั้งคำาถามง่ายๆ ด้วย
การ “เอ๊ะ!” ในสิ่งที่สงสัย หรืออยากรู้ เช่น เอ๊ะ! … ปัญหาการจัดการน้ำาในชุมชนมี
อะไรบา้ง? เอะ๊! …จะมวีธีิการแก้ไขปญัหาการจัดการน้ำาในชมุชนไดอ้ยา่งไรบา้ง? ใครเปน็
ผู้ดำาเนินการ? เอะ๊! …ทำาไมเขาไมห่ยดุใชส้ารเคม?ี หรือ เอะ๊! …จะใชว้ธีิอะไรในการกำาจดั
ศัตรูพืช? เป็นต้น  

 ตัวอยา่งโจทยว์จัิยเรือ่งการทำาการเกษตร เชน่ การทำานาทำาก่ีไร ่การปลกูพชืหลงั
นาปลูกพืชชนิดไหนบ้าง การใช้น้ำาทำาการเกษตรให้พอเพียงเป็นอย่างไร? หรือคำาถามวิจัย
เก่ียวกับเร่ืองการจัดการน้ำา เชน่ จำานวนครวัเรอืนผู้ใชน้้ำา จำานวนไร ่ผู้รับประโยชน์เปน็ใคร
บ้าง? วิธีการส่งน้ำาเป็นอย่างไร ปัญหาในการจัดการน้ำาคืออะไร? มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เป็นต้น

   4) วัตถุประสงค์การวิจัย โดยให้นักวิจัยชุมชนหรือนักซอกค้น
ร่วมกันระดมความคิดเห็นว่าจะทำาวิจัยไปเพื่ออะไร? เช่น การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
เรือ่ง แนวทางการแก้ไขปญัหาการใชส้ารเคมีในชมุชน มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาสถานการณ์
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การใชส้ารเคมีในชมุชม เพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการใชส้ารเคมใีนชมุชน และเพือ่
หาแนวทาง/ทางเลือกอื่นๆ ในการทำาการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น 
 4.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เมื่อได้เค้าโครงวิจัยฉบับ
ร่าง ต่อมาก็จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน หรือนักซอกค้นเพิ่มเติม เพื่อ
ทบทวนแผนงาน/โครงการวิจัย พัฒนาเครื่องมือสำาหรับการวิจัย และวางแผนการดำาเนิน
การวจัิยเพือ่แก้ไขปญัหาในชมุชน อนัจะทำาให้เกิดการดำาเนินการวจัิยทีม่ปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลในระยะเวลาอันสมควร โดยมีกระบวนการ คือ
  4.4.1 ทบทวนเค้าโครงวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามเรื่องวิจัย เพื่อทบทวน
เค้าโครงวิจัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนผู้นำาชุมชน/ผู้นำากลุ่มองค์กร และคนใน
ชมุชนทีเ่ปน็ทมีนักวจัิยชมุชน โดยใชฐ้านขอ้มลูร่างเคา้โครงวจัิยทีนั่กวจัิยชมุชนเสนอไว ้มา
เปน็แนวทางการดำาเนินงานหลกัในการทบทวนกระบวนการในแตล่ะกิจกรรมวา่ควรเพิม่เตมิ 
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง? มีการทบทวนถึงประเด็นสำาคัญ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ที่มา
และความสำาคญั โจทยค์ำาถามการวจัิย วตัถุประสงคก์ารวจัิย วธีิการและเคร่ืองมอืสำาหรบั
การวิจัย โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในรายละเอียดดัง
กล่าว ก่อนจะนำาไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ต่อไป
  4.4.2 การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บข้อมูลสำาหรับการวิจัย โดย
ผู้มีความรู้บรรยายแลกเปลี่ยน และอธิบายให้นักวิจัยชุมชน เข้าใจถึงเครื่องมือที่สำาคัญ
สำาหรับใช้เก็บข้อมูลวิจัย คือ เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เมื่อ
บรรยายเสรจ็ ไดใ้ห้นักวจัิยชมุชนแต่ละกลุม่ออกแบบแนวคำาถามการวจัิย โดยมกีารทบทวน
คำาถามการวิจัย และระดมความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อจัดทำาคำาถามย่อย และนำาคำาถามย่อย
พัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสำาหรับสัมภาษณ์เชิงลึก และแนวคำาถาม
สำาหรับสนทนากลุ่ม
     จากน้ันฝึกปฏิบัติด้วยการแสดงบทบาทสมมติแลกเปลี่ยนกันสัมภาษณ์ 
และสนทนากลุม่ โดยใชค้ำาถามทีนั่กวจัิยชมุชนแตล่ะกลุม่ไดร้ว่มกันคดิไวใ้นเบือ้งตน้ ซึง่การ
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ฝึกปฏิบัติจะทำาให้นักวิจัยชุมชนได้ทำาความเข้าใจแนวคำาถามมากขึ้น และเป็นการทดสอบ
เครื่องมือว่า มีความซ้ำาซ้อนหรือไม่? ใช้ได้จริงหรือไม่? มีคำาถามครอบคลุมหรือยัง? และ
ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร? เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนก่อนนำาไปใช้จริงในพื้นที่
  4.4.3 ออกแบบแผนการเก็บขอ้มลูวจัิยและการแบง่บทบาทหน้าที ่หลงั
จากทีไ่ดเ้ครือ่งมอืและการเก็บขอ้มลูสำาหรบัการวจัิยทอ้งถ่ินแลว้ จึงให้นักวจิยัชมุชนแตล่ะ
กลุม่ไดว้างแผนการดำาเนินงานวจัิย โดยการระบปุระเดน็คำาถามสำาคญัหลกัและคำาถามยอ่ย 
วิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูล และผู้รับผิดชอบ ดังตัวอย่างการวิจัยเรื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในชุมชน ในตารางต่อไปนี้ 
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คำาถามรอง คำาถามย่อย วิธีการ แหล่งข้อมูล/
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

1. ปริมาณการใช้
อินทรีย์ในชุมชนเป็น

อย่างไร?

1.1 ใครใช้สารอินทรีย์
บ้าง

- ใช้ชนิดอะไร

- ใช้ทำาอะไร

สัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรใช้สารเคมี
และสารอินทรีย์ 

จำานวน 30 คน

ทีมวิจัยชุมชน

2. ปริมาณการใช้สาร
เคมีเป็นอย่างไร?

2.1 ท่านใช้สารเคมีชนิด
ใดบ้าง (ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย

เคมี ยาฆ่าแมลง)

2.2 ใน 1 ปีมีการใช้สาร
เคมีกี่รอบในแต่ละรอบๆ 

ละกี่ลิตรหรือกี่กระสอบ
ต่อไร่

สัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรใช้สารเคมี
และสารอินทรีย์ 

จำานวน 30 คน

ทีมวิจัยชุมชน

3. สาเหตุการใช้

สารเคมี/อินทรีย์มี
ประโยชน์อย่างไร?

3.1 ทำาไมจึงใช้สารเคมี 

ใช้แล้วเป็นอย่างไร?
3.2 ทำาไมจึงใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ ใช้แล้วเป็น
อย่างไร?

สัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรใช้สารเคมี

และสารอินทรีย์ 
จำานวน 30 คน

ทีมวิจัยชุมชน

4. ค่าใช้จ่ายในการ

ใช้สารเคมีและสาร
อินทรีย์เท่าไหร่? 

4.1 ค่าใช้จ่ายการใช้สาร

เคมีปีละเท่าไหร่?
4.2 ค่าใช้จ่ายการใช้สาร

อินทรีย์ปีละเท่าไหร่?

สัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรใช้สารเคมี

และสารอินทรีย์ 
จำานวน 30 คน

ทีมวิจัยชุมชน

5. ผลกระทบจากการ
ใช้สารเคมีและสาร

อินทรีย์

(ทั้งด้านบวกและลบ) 

- ด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น 
น้ำา สัตว์ อากาศ ดิน 

พืช อื่นๆ  

- ด้านสุขภาพ เช่น โรค

ต่างๆที่มาจากสารเคมี 
- ด้านเศรษฐกิจ ระดับ
ครอบครัว การมีงานทำา

รายได้

สัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรใช้สารเคมี
และสารอินทรีย์ 

จำานวน 30 คน

ทีมวิจัยชุมชน

สนทนากลุ่ม - กลุ่มผู้นำาชุมชน
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 
และอาสาสมัครรวมทั้ง

สิ้นจำานวน 10 คน
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คำาถามรอง คำาถามย่อย วิธีการ แหล่งข้อมูล/
ผู้ให้ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

6. แนวทางในการลด
ใช้สารเคมี

6.1 อยากเลิกหรือลดใช้
สารเคมีไหม?

6.2 อยากทดลองใช้สาร

อินทรีย์หรือไม่? 
ถ้าอยากจะทำาอย่างไร? 

ทำาเมื่อไหร่?
6.3 วิธีการ/ทางเลือก
อื่นๆ ในการทำาการ

เกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี
มีหรือไม่อย่างไร?

สัมภาษณ์เชิงลึก เกษตรกรใช้สารเคมี

และสารอินทรีย์ 
จำานวน 30 คน

ทีมวิจัยชุมชน

สนทนากลุ่ม - กลุ่มผู้นำาชุมชน

- เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 
และอาสาสมัครรวมทั้ง

สิ้นจำานวน 10 คน
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2 ข้อแนะนำาสำาหรับการเก็บข้อมูล ได้แก่
1) การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย บางคนไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูล โดยอ้างเหตุผลต่างๆ วิธีการคือ นักซอกค้น
ต้องอธิบายถึงความเป็นมาที่ต้องมาสอบถาม มองให้เป็นเรื่องส่วนรวม บอกประโยชน์ที่ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ 

2) การสัมภาษณ์ นักซอกค้นสามารถถามได้ตามแนวคำาถามที่วางไว้ แต่การบันทึกทำาได้แค่แบบย่อเท่านั้น  
ข้อเสนอแนะคือควรจะมีคนช่วยบันทึก โดยให้เจ้าหน้าที่องค์กรภายนอกหรือนักเรียนมาช่วยจดบันทึก หรือผู้นำา

ที่สามารถบันทึกได้อย่างละเอียด มาช่วยในการบันทึกหรือช่วยสอบถาม การบันทึกนั้นให้จดบันทึกตามคำาที่ผู้
ให้สัมภาษณ์บอกกล่าว ไม่ใช่การสรุปเอง เพราะบางทีการสรุปอาจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงประเด็น
3) การสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแย่งกันพูด ทำาให้นักซอกค้นเกิดความสับสน การจดบันทึกยังไม่
ละเอียด จดไม่ทัน เทคนิคคือให้พูดทีละคนในแต่ละประเด็น แล้วจดบันทึกทีละคนแล้วค่อยมาสรุปรวม ให้เจ้า
หน้าที่องค์กรภายนอกหรือนักเรียนมาช่วยจดบันทึก หรือผู้นำาที่สามารถบันทึกได้อย่างละเอียด มาช่วยในการ

บันทึกหรือช่วยสอบถาม ในการสนทนากลุ่มต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย 2 คน สำาหรับเขียนกระดานตามประเด็น 

และช่วยบันทึกโดยละเอียด โดยต้องมีการอบรมในเรื่องของการสนทนากลุ่ม เพื่อให้นักซอกค้นมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการสนทนากลุ่มก่อนที่จะดำาเนินการ

 4.5 ดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 
  4.5.1 เก็บข้อมูลตามแผน ขั้นตอนน้ีเป็นการดำาเนินการของนักวิจัย
ชมุชน โดยการสมัภาษณข์อ้มลูเชงิลกึและการสนนากลุม่จากผู้มสีว่นเก่ียวขอ้งกับประเดน็
ปัญหาวิจัยเร่ืองน้ันๆ โดยดำาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งนักวิจัยชุมชนจะต้องเป็นผู้
ถาม หรือซอกค้นข้อมูลด้วยตนเอง โดยสัมภาษณ์ตามแนวคำาถามที่ตั้งไว้ ด้วยการสุ่ม
แบบเจาะจงเป็นครัวเรือน  อาจมีเจ้าหน้าที่ที่ทำางานในพื้นที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และในขั้นตอนน้ีทีมวิชาการจากภายนอกจะต้องลงพื้นที่ติดตาม
การเก็บข้อมูลวิจัยแต่ละเรื่อง เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน พร้อม
ทั้งร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา  และวางแผนการดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัยแต่ละเรื่อง
ร่วมกัน เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น2

     4.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตามประเด็นคำาถาม หลังจากที่ได้ข้อมูล
วจัิยทัง้จากการสมัภาษณเ์ชงิลกึและการสนทนากลุม่เรียบรอ้ยแลว้ นักวจัิยชมุชนตอ้งสรปุ
และวเิคราะห์ขอ้มูลรว่มกับทมีวชิาการจากภายนอกทีม่าร่วม โดยแยกตามประเดน็คำาถาม 
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และเพื่อให้นักวิจัยชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
จะทำาการอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลให้กับนักซอกค้นก่อนดำาเนิน
การด้วย 
 4.6 จัดเวทีประมวลผลข้อมูลวิจัย และวางแผนการแก้ไขปัญหาชุมชน เมื่อ
ได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป คือ การประมวลผลข้อมูลวิจัย โดย
การจัดเวทีประมวลผลเพื่อเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นักวิจัยชุมชน ผู้นำาชุมชน 
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  ชาวบ้านทั่วไปหรือผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 
ทีมวิชาการจากภายนอก มาร่วมประมวลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
อันจะนำาไปสู่การพัฒนาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมี
กระบวนการ ดังนี้
  4.6.1 ประมวลข้อมูลการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน โดยแบ่งกลุ่ม นัก
วจัิยชมุชน ตามประเด็นทีท่ำาการวจัิย จากน้ันให้ตวัแทนนักวจัิยชมุชนแตล่ะกลุม่ออกมาเลา่
ประสบการณ ์หรอืบทเรียนการเก็บขอ้มลูวจัิยวา่มกีระบวนการอยา่งไร ใชว้ธีิการใดในการ
เก็บขอ้มลู? มผีลการเก็บขอ้มลูอยา่งไร? จากน้ันทำาการแจกแจงขอ้มลูให้เกิดความชดัเจน 
จัดหมวดหมู่ของข้อมูล และนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เรียบเรียง โดยเขียนเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในกระบวนการน้ีจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
เอื้ออำานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น บันทึกข้อมูล รวมถึงจัดหมวดหมู่
และเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
  4.6.2 การจัดทำาแนวทางและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยให้
ทีมนักวิจัยชุมชน ร่วมระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมที่จะทำาเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชน มีประเด็นที่แลกเปลี่ยนประกอบด้วย ปัญหา-สาเหตุ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น  
 4.7 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน ในขั้นตอนนี้ชาวบ้านหรือนักวิจัยชุมชนเป็น
ผู้ดำาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
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ประชาสังคม สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน และ
ติดตามหนุนเสริมในแต่ละกิจกรรม เพื่อเอื้ออำานวยให้เกิดการแก้ไขปัญหา รวมถึงร่วมให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ยกตัวอย่าง เช่น 
  - การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการน้ำาตามแนวท่อชุมชนบ้านโคกล่าม-
แสงอร่าม จะจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน ได้แก่ การประชุมประชาคมทำาความเข้าใจ 
และแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ และสมาชิกผู้ใช้น้ำา 
อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง การสำารวจเก็บข้อมูลการปลูกพืชในแต่ละโซนอย่างน้อย 1 ปี/
คร้ัง และอบรมให้ความรู้แก่กรรมการในกลุ่มเรื่องการบริหารกลุ่ม การจัดการด้านการ
เงิน ด้านคน และด้านการทำางาน การแก้ปัญหาเรื่องการใช้น้ำา เช่น การแก้ปัญหาวาล์ว
น้ำาโดยการปิดมิเตอร์ใหญ่ ทำาปฏิทินการจ่ายน้ำา กำาหนดระเบียบ/กติกาในการเปิด-ปิดน้ำา  
เป็นต้น
  - การวจัิยเรือ่งแนวทางการจดัการองคก์ร/ คนในชมุชน จะจัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาทักษะผู้นำาประชุมอย่างมีระบบและมีส่วนร่วม การ
จัดประชุมกลุ่มย่อยเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมกลุ่มใหญ่ทุกๆ 3 เดือน เพื่อรายงานผล
การดำาเนินงาน รายงานด้านการเงิน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข และมี
การทบทวนและพัฒนาระบบการเงิน
  - การวจัิยเรือ่งแนวทางการแก้ไขปญัหาสารเคมใีนชมุชน จะจัดกิจกรรม
แก้ไขปัญหาชมุชน คอื การคน้หาเกษตรกรแกนนำา 10 คน จัดทำาพืน้ทีเ่พือ่เปน็แปลงสาธิต
ในการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ และสารอินทรีย์ โดยฝากผลผลิตไปขายกับกลุ่มตลาดใน
ชมุชน การพฒันาสตูรสารอนิทรยีก์ำาจัดศตัรทูีร่บกวนพชืและกำาจัดหญา้ โดยเชญิวทิยากร
ทีม่คีวามรูม้าสอน และทำารว่มกัน การจัดเวทใีนชมุชนเพือ่เปน็การสรา้งการรับรูใ้ห้กับคนใน
ชมุชนเรือ่งการลดใชส้ารเคม ีและการขยายผลแกนนำาตวัอยา่ง โดยการชกัชวนเพือ่นบา้น
ในชุมชนมาทำาการเกษตรโดยใช้สารอินทรีย์ ในลักษณะแกนนำา 1 คน ต่อเพื่อนบ้าน 1  
คน ผลจากการวจัิยและการแก้ปัญหาสารเคมใีนชมุชน คอืมชีาวบา้นเปลีย่นจากใชอ้นิทรีย์
มากขึ้น  โดยที่บางครัวเรือนลดการใช้สารเคมีลงถึง 50% มีการปลูกพืชผักสวนครัวจน
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สามารถนำาไปขายเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน ชาวบ้านลดการใช้สารเคมีมาใช้อินทรีย์
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ราย กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ผลิตปุ๋ยจำาหน่ายจนปัจจุบันปุ๋ยเริ่มไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ เนื่องจากมีคนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น  
 4.8 การจัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน กับกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้คนในชุมชน
ได้รับทราบถึงผลการวิจัย ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน เพื่อให้ทราบ
ถึงสถานการณ์ปัญหาในภาพรวมของชุมชน และแนวทางการแก้ไขที่ได้มีการดำาเนินการ
ไปแล้วให้รับรู้และรับทราบโดยทั่วกัน  เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางที่จะ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
 4.9 การจัดจ้างทีมทำาสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม เช่น วีดีทัศน์ แผ่นพับ คู่มือ 
ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำาวิจัยแก้ไขปัญหาชุมชนสำาหรับพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจต่อไป 
 ทั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการเสริมสร้างการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชน ได้ดังแผนภาพ ต่อไปนี้  
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1 2 3

456

7 8

สร้างความสนใจและ
ค้นหานักวิจัยชุมชน

- สร้างความสนใจชี้ให้
 ชาวบ้านเห็นปัญหา
- ค้นหานักวิจัยจากความ

 สนใจ สมัครใจ

จัดกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาชุมชน

- นักวิจัยชุมชนเป็นผู้

 ดำาเนินการร่วมกับผู้มีส่วน
 เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดำาเนินการเก็บ
ข้อมูลวิจัย

- ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
 และการสนทนากลุ่ม
- มีผู้ช่วยบันทึก และ

 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

การพูดคุยเพื่อค้นหา
ปัญหา/สาเหตุของ
ปัญหาในชุมชน

- ประชุมกลุ่ม 

 ระดมความคิดเห็น

- เรียงลำาดับความสำาคัญ

 ของปัญหา และคัดเลือก

ประมวลผลข้อมูลวิจัย
และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาชุมชน
- ใช้กระบวนการกลุ่มระดม 
 ความคิดเห็น
- จัดทำาแผนปฏิบัติการ

 แก้ไขปัญหา

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเค้าโครงวิจัย

- นักวิจัยชุมชนนำาเสนอข้อมูล
- ทีมงานภายนอกช่วย
 เรียบเรียง พัฒนาเค้าโครงฯ

จัดเวทีสาธารณะ
- นำาเสนอผลการทำา

 โครงการวิจัย
- ประสานงานเชิญผู้เกี่ยวข้อง
 เข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย

- บรรยายโดยผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ
- นักวิจัยชุมชนแสดงบทบาท
 สมมติ ฝึกปฏิบัติก่อนนำา

 ไปใช้จริงในพื้นที่

กระบวนการ ขั้นตอนการเสริมสร้างการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน
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5. บทบาทการมีส่วนร่วม 
 การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง ชาวบ้านหรือ
นักวจัิยชมุชน และทมีทำางานจากภายนอก โดยในแตล่ะภาคสว่นมบีทบาทหน้าทีก่ารดำาเนิน
งาน ดังนี้
 5.1 นักวิจัยชุมชน หรือนักซอกค้น ประกอบด้วย ผู้นำาชุมชน และชาวบ้านที่
สนใจเรียนรู้อยากคน้หาความจริงและแก้ปญัหา มบีทบาท คอื ระดมความคดิเห็น นำาเสนอ
ข้อมูล ออกแบบเค้าโครงวิจัย ดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัย การรวบรวมข้อมูลวิจัย ประมวล
ผล นำางานวิจัยไปสู่การแก้ปัญหาชุมชน และจัดเวทีคืนข้อมูล 
 สิ่งที่นักวิจัยชุมชนทำาได้ดี ได้แก่ การนำาเสนอสถานการณ์ปัญหาชุมชน การ
สัมภาษณ์ การทำาแผนและลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาตามผลการวิจัย  
 สิง่ทีนั่กวจัิยชมุชนยงัทำาไดไ้มด่ ีไดแ้ก่ การจดบนัทกึ การจดัเวทสีนทนากลุม่ การ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย
 5.2 ทีมวิชาการจากภายนอก มีบทบาท คือ พัฒนาเค้าโครงวิจัย เอื้ออำานวย
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับ      
นักวจัิยชมุชน การหนุนเสรมิและสนับสนุนพืน้ทีด่า้นกระบวนการและองคค์วามรู้ ร่วมแลก
เปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ร่วมประมวลผลข้อมูลวิจัย สนับสนุนกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ชุมชน และร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน
 5.3 หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบทบาท คือ 
ประสานงานพื้นที่ ร่วมสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล จัดเวทีสนทนากลุ่ม วิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูล เขยีนรายงานวจัิย และรว่มสนับสนุน เอือ้อำานวยการแก้ไขปญัหาชมุชน
 
6. สิ่งที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ 
 6.1 การวจัิยเพือ่แก้ไขปญัหาชมุชน เปน็การคน้หาปญัหาของชาวบา้นจรงิ ทำาให้
ชาวบ้านอยากใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไขปัญหาจริงๆ
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 6.2 การมีทีมวิชาการจากภายนอกสนับสนุนหรือหนุนเสริมกระบวนการวิจัย   
เอื้ออำานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำาเนินการเก็บข้อมูลวิจัย
และแก้ไขปัญหาชุมชน
 6.3 ชาวบ้าน/นักวิจัยชุมชนเป็นผู้ดำาเนินการวิจัยและการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วย
ตนเองจริง
 6.4 โจทย์คำาถามการวิจัยเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆ ไม่ใช่ภาษาวิชาการ ทำาให้   
นักวิจัยชุมชนสามารถพัฒนาและเก็บข้อมูลได้ง่าย
 6.5 นักวิจัยชุมชนมีความสนใจอยากแก้ไขปัญหาของชุมชน และเข้าใจ
กระบวนการวิจัยและบทบาท จากใช้ภาษาง่ายๆ ที่เรียกว่า นักซอกค้น
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ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบสอบถามและแบบสนทนา

เรื่อง
1. แนวทางในการลดการใช้สารเคมีในชุมชน
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ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบสอบถามและแบบสนทนา

เรื่อง

2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำาตามแนวท่อ
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ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบสอบถามและแบบสนทนา

เรื่อง
3. แนวทางการสร้างความเข้มแข็งแก่คน

และกลุ่ม กองทุนในชุม
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