บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายศึกษาสถานการณการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ผูวิจัยไดขอเสนอขั้นตอนของการศึกษาดังนี้
รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชเครื่องมือเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไป
ดวย แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุม
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชการศึกษาครั้งนี้ เปนประชากรที่อยูในชวงวัยแรงงานทั้งหมด 380 คน
โดยแยกชายจํานวน 196 คน และหญิง จํานวน 194 คน และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาเปนกลุม
ตัวอยางที่สามารถสัมภาษณ และสนทนา พูดคุยพอรูเรื่อง เพราะกลุมเกษตรกรวัยแรงงานยังมี
ขอจํากัดคือ สวนใหญยังอาน เขียนไดมีนอยมาก ประกอบดวย 3 กลุม คือ
1. เปนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขิง เผือก ถั่วแดง ขาวโพด มาเปนเวลา 5
ปขึ้นไป และมีภูมิลําเนาในพื้นที่ที่ศึกษา ทั้งนี้กลุมตัวอยางดังกลาวมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- ผูใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช จํานวน 7 คน
2. ผูจําหนายสารเคมีทางเกษตรและมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ จํานวน 2 คน
3. ผูนํ าชุมชน เช น ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบ าน อาสาสมัครสาธารณสุข ประธาน
แมบาน ประธานเยาวชน
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน มิถุนายน 2550 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2550 โดยเก็บขอมูลชวงเวลาพักกลางวันหลังรับประทานอาหารเสร็จ แลวยังเก็บขอมูลในชวงเวลา
เย็นซึ่งเปนชวงเวลาที่เกษตรกรผูใหขอมูลหลักวางจากการทํางานและรับประทานอาหารเรียบรอย
แลว โดยรายละเอียดไดดําเนินการดังนี้
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3.2.1 การสังเกต การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชทั้งการสังเกตทั้งแบบไมมีสวนรวม
และมีสวนรวมควบคูกันไป โดยใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวมทุกขณะที่ทําการศึกษาวิจัยอยูใน
ชุมชน
ผูวิจัยไดเฝาดูและสังเกตปรากฏการณและชีวิตความเปนอยูประจําวันของเกษตรกรผูให
ขอมูลหลัก ทําการสังเกตบริบทพื้นที่ เชน ลักษณะทัว่ ไปของชุมชน ดูการกระทํากิจกรรมตางๆ
ของชาวบาน ดูการกระทําทุกกระบวนการขณะใชสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร สังเกต
ปรากฏการณในสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ผูวิจยั ทําการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก
ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตควบคูก ับการสัมภาษณเพื่อฟงน้ําเสียง สังเกตสีหนา ดูแววตาและกิริยาทาทาง
เพราะพฤติกรรมที่แสดงออกดังกลาวเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดของผูใ ห
ขอมูลได
การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยไดใชขณะสังเกตผูใหขอมูลหลัก ซึ่งผูวิจัยไดอาสา
ชวยทํางานหลายอยาง ตั้งแต การเตรียมอุปกรณตางๆจากบาน เทน้ําใสผสมน้ํายา การดึงสายบาง
ที่ใชตอพวงน้ํายาจากเครื่องฉีดพน การเก็บและลางอุปกรณ
3.2.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูศึกษาวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณแบบนี้กับกลุมผูให
ขอมูล ไดแก เกษตรกร ผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร การทําสนทนากลุมกับผูนําชุมชนซึ่ง
รวมกับหนวยงานราชการ เชน คณะครู เจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบความ
เขาใจในเรื่อง การใชสารเคมีทางการเกษตรรวมถึงพิษภัยและผลกระทบ ซึ่งทุกรายผูวิจัยจะทําการ
เก็บขอมูลแบบเจาะลึกตามประเด็นคําถามที่กําหนดไว
3.2.3 จดบันทึกอยางยอและใชเทปบันทึกเสียง เพื่อใชบันทึกขณะสัมภาษณ
3.2.4 กลองถายรูป ใชบันทึกภาพปรากฏการณ บริบทตางๆของชุมชน
นอกจากนี้ผูศึกษาวิจัยไดมีเทคนิคตางๆเพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว ประกอบดวยดังนี้
1. การเขาชุมชน ผูวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1.1
การแนะนําตัว ถึงแมวาชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ ที่ศึกษารวมทั้งเกษตรกร
กลุมเปาหมายที่ผูวิจัยไปเก็บขอมูล รูจักและคุนเคยกันพอสมควร เนื่องจากผูวิจัยเปนเปนเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มาเปนเวลา 3 ป ถึงแมจากบทบาทเดิมที่กลาวมาแลว ผูวิจัยไดตระหนักดีวา
ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากการสั ม ภาษณ ใ นกลุ ม เป า หมายนั้ น อาจไม ไ ด รั บ ทราบข อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง หมด
เนื่องจากผูใหขอมูลนั้น มีความกังวลวา ผูวิจัยไดมาสังเกตและจับถูกจับผิดถึงพฤติกรรมในการใช
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช แตผูวิจัยก็ไดบอกเลาความเปนมาและวัตถุประสงคในการเก็บขอมูล
ใหทุกคนทราบวา ผูวิจัยกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม กอนจะสําเร็จ
หลักสูตรดังกลาวจะตองทําการวิจัยซึ่งผูวิจัยไดเห็นเกษตรกรบานกึ้ดสามสิบคลุกคลีกับสารเคมี
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ทางการเกษตรเพื่ อ ป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู ม าหลายป แ ล ว จึ ง มี ค วามประสงค ที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สถานการณและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของชาวบานกึ้ดสาม
สิบ โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ทั้งในเรื่องประวัติสวนตัว ความคิดเห็นและพฤติกรรม
การการใชสารเคมีทางการเกษตร การศึกษาครั้งนี้ทําเพื่อใหเกิดความเขาใจในการกระทําของบุคคล
ความสัมพันธเชื่อมโยงและผลกระทบที่เกิดจากการกระทํานั้นๆ เพื่อนําผลการวิจัยมาใชใหเกิด
ประโยชนตอเกษตรกรในหมูบาน
1.2 ตัวผูวิจัย ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่ง ไดเตรียมตัวเองทั้งดานการรับ
ฟง ทัศนคติ การวิเคราะหขอมูลและการชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย ในการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในวิธีคิดและพฤติกรรมในการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูของเกษตรกร ขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลไดปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของชาวบานใน
ชุมชน ทั้งการใชชีวิต การกิน การแตงตัว ความเปนอยูที่ไมแตกตางจากชาวบานมากนัก เขารวม
ประกอบพิธีกรรม ประเพณีและกิจกรรมตางๆของชุมชนตลอดเวลาที่ศึกษาวิจัย ไมวิพากษวิจารณ
หรือแสดงภูมิความรูในสิ่งที่ชาวบานพูดแตใชวิธีการซักถามเพิ่มเติมอยางกระตือรือรนและแสดง
ความคิดเห็นที่จําเปนเพื่อ สรางบรรยากาศในการสนทนา
1.3 การสรางความสัมพันธกับชุมชน
แมผูวิจัยจะปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ที่ศึกษา และโดยสวนตัวของผูวิจัยกับชาวบานกึ้ดสาม
สิบจะมีความสัมพันธสนิทสนมคุนเคยและมีความเปนกันเองมากก็ตาม แตการสรางความสัมพันธ
การสรางความคุนเคยกับชาวบานและองคกรในชุมชนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากสําหรับผูที่
ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยก็มิไดลืมที่จะกระทํา ในที่ประชุมของหมูบานที่ผูนําชุมชนได
จัดประชุมขึ้นโดยใชที่ประชุมของหมูบานเองเปนสถานที่ประชุม ผูวิจัยไดแนะนําตัวตอที่ประชุม
ว า ผู วิ จั ย กํ า ลั ง ศึ ก ษาต อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม และจะทํ า ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง สถานการณ แ ละ
พฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร ไดแจงวัตถุประสงคของการวิจัยพรอมทั้งขอความรวมมือ
ในการเก็บรวมรวมขอมือจากเกษตรกรกลุมเปาหมาย ผูที่เกี่ยวของซึ่งมีประสบการณทางการเกษตร
ที่ผูวจิ ัยจะศึกษา
ในระยะแรกของการสรางความสัมพันธกับชาวบานและชุมชนนั้นผูวิจัยใชเวลาวาง
สรางความสัมพันธกับชาวบานที่ไมออกไปทํางานนอกบาน คือ ผูสูงอายุ คนวัยกลางคนที่ตองอยู
บานดูแลลูกหลานโดยพูดคุยเพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบาน วัฒนธรรม
ประเพณีของหมูบานและพิธีกรรมตางๆ ในชวงหลังไดพูดคุยกับกลุมคนตางๆตามเปาหมาย เชน
เกษตรกร ผูนําชุมชน ผูจําหนายสารเคมีและวัสดุที่ใชในการกําจัดศัตรูพืช
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2. แหลงขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ ทั้งดาน
การเกษตร เชน คูมือแนะนําการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีทางการเกษตร เอกสาร วิชาการ
ดานสาธารณสุข สถิติ รายงานการเจ็บปวยของผูปวยหรือผูที่สัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร จาก
รายงานผลการวิจัยและจากเกษตรการผูใหขอมูลหลักในชุมชนแลว ผูวิจัยยังไดศึกษาขอมูลจากผูให
ขอมูลอื่นๆ
คือ ผูที่เกี่ยวของที่มีประสบการณทางการเกษตรและทราบขอมูลในประเด็นที่
ศึกษาวิจัย ไดแก ผูอาวุโส ผูนําชุมชน ผูจําหนายสารเคมีและอุปกรณที่ใชในการกําจัดศัตรูพืช ซึ่ง
เปนผูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชนและขอมูลตามประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งขอมูล
พื้นฐานของหมูบานประกอบดวย ประวัติและความเปนมาของหมูบาน ขอมูลดานการเมือง การ
ปกครอง การประกอบอาชีพ สภาพแวดลอมทั่วไปของชุมชน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้ง
เขตติดตอ การคมนาคม สถานที่และหนวยงานตางๆ
การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยและเปนการศึกษาเชิง
พรรณนา โดยการใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาและทําความเขาใจตอสถานการณและพฤติกรรม
ของกลุมเกษตรกรที่ใชสารเคมีทางการเกษตร ผูศึกษาไดยึดหลักจรรยาบรรณ และเคารพในความ
เปนมนุษยของผูศึกษาโดยไดแจงวัตถุประสงคและขั้นตอนของการศึกษาและไดรับความยินยอม
จากบุคคลในปรากฏการณที่ศึกษา ไมใชวิธีการบังคับขูเข็ญ หรือหลอกลวงเพื่อใหไดขอมูล และ
เพื่อไมใหขอมูลสวนบุคคลของผูถูกศึกษาเปนเรื่องเปดเผย หรือทําใหเกิดความเดือดรอนเสียหายตอ
ผูที่ใหขอมูล ในการเขียนรายงานผลการศึกษาจึงไมระบุชื่อและนามสกุลจริงของผูใหขอมูล
3.3 การตรวจสอบขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของ
ขอมูลตามวิธีตอไปนี้
3.3.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เปนการตรวจสอบวา
ขอมูลที่ไดมามีความถูกตองหรือไม ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดมา โดยใชวิธี
ตรวจสอบแบบสามเส าดั งกลาว คื อ ไดมีการแสวงหาความเชื่ อถื อไดของแหลงที่ตางกัน โดย
พิจารณาถึงเวลา สถานที่ และบุคคล ขอมูลตางเวลาจะตางกันหรือไม ขอมูลทีไดตางสถานที่จะ
ตางกันหรือไม และหากบุคคลซึ่งใหขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนกันหรือไม ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย สามารถตอบปญหาของการวิจัยไดชัดเจน และสอดคลองกับกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยหลังจากไดขอมูลครั้งแรกจากกลุมเกษตรกรแลว ผูวิจัยไดทิ้งระยะเวลา ให
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ผานไปพอสมควร เมื่อมีความคุนเคยกันมากขึ้นผูวิจัยไดทําการสัมภาษณซ้ําในประเด็นสําคัญ
รวมกับการใชวิธีสังเกตและหาขอมูลประกอบจากผูที่เกี่ยวของ หรือ ทราบขอมูล เชน ผูใชสารเคมี
ทางการเกษตร ผูจําหนายสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารรวมดวยเพื่อดูวา
เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม เปนการยืนยันความถูกตองและบางครั้งก็เพื่อใหได
ขอมูลใหมที่ชวยเสริมขอมูลเดิมใหชัดเจนยิ่งขึ้น
3.3.2การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล(Methodlogical Triangulation)
คือ
การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ในการศึกษาครั้งนี้
ผุศึกษาวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก ควบคูกับการสังเกต พรอมทั้งขอมูลเอกสารประกอบซึ่งขอมูล
ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามนั้นตองมีความชัดเจน ครบถวนสมบูรณ และครอบคลุม
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย สามารถตอบปญหาของการศึกษาวิจัยไดชัดเจน ดังนั้นผูศึกษาวิจัย
จึงไดทําการตรวจสอบขอมูลทุกครั้งที่ทําการศึกษาขอมูล และมีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปน
ระบบ
3.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดของขอมูล เมื่อเก็บขอมูลทั้งจาก
เอกสารและภาคสนามในแตละขั้นตอนไดมากพอ ก็จะนํามาจัดทําเปนหมวดหมูวา ขอมูลนั้นเปน
เรื่องเกี่ยวกับประเด็นใด เชน ลักษณะวิถีชีวิตทั่วไป วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ผูวิจัยจะทํา
การสรุปเบื้องตน เพื่อตอบคําถามวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้น เกิดกับใคร เกิดไดอยางไร เกิดจาก
สาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุ มีความซับซอนอยางไร ทําไมจึงเกิดขึ้น มักเกิดสถานการณแบบใด
มีผลกระทบอยางไรบาง ซึ่งขอมูลเบื้องตนนี้จะเปนแนวทางในการหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ยังไม
สมบูรณ โดยการเก็บขอมูลภาคสนามซ้ํา สัมภาษณเพิ่มเติมและสังเกตในประเด็นที่ขาดหายไป
เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาสรุปวิเคราะหในแตละประเด็นอีกครั้ง เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตองและตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด

