
บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบาน

เกษตรกรในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เปนโครงการที่ประยุกตใชกระบวนการเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ในการหาแนวทางเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูใหกับกลุมแมบานเกษตรกรไดนํากระบวนการและแนวคิดตางๆมาปรับใชใน
การพัฒนาศักยภาพของกลุมรวมถึงแนวทางการสรางความรวมมือเพื่อเปนการหนุนเสริมใหเกิด
ความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางกลุมแมบานเกษตรกรมากขึ้น ซ่ึงทีมวิจัยไดกําหนด
แนวทางการศึกษาโดยขั้นตอนการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
1. กําหนดพื้นท่ีเปาหมายและประชากรศึกษา 
 พื้นที่กลุมเปาหมายโครงการวิจัย ไดแก กลุมแมบานเกษตรกร จาก 5 หมูบาน ในพื้นที่ 
ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไดแก  
  1) กลุมพริกลาบ กลุมแมบานเกษตรกร  หมูที่ 1  บานสันคะยอม 
  2) กลุมขาวสาร น้ําพริกตาแดง กลุมแมบานเกษตรกร  หมูที่ 4  บานหลุก 
  3) กลุมพริกลาบ  กลุมแมบานเกษตรกร  หมูที่ 6  บานสันปาสัก 
  4) กลุมพริกลาบ  กลุมแมบานเกษตรกร  หมูที่ 8  บานหวยมาโกง 
  5) กลุมขนมทองมวน  กลุมแมบานเกษตรกร  หมูที่ 18 บานใหมจตุจักร 
 เนื่องจากตําบลปาสักยังคงเปนตําบลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ ทั้งๆที่
อยูในเขตอําเภอเมือง รวมทั้งเปนตําบลที่ประกอบดวยกลุมอาชีพจํานวน 11 กลุม โดยสามารถแบง
ไดเปนกลุมอาชีพทางดานการเกษตรและกลุมอาชีพนอกภาคเกษตร จากจํานวนกลุมอาชีพทั้งหมด
พบวาสวนใหญสถานการณกลุมยังอยูในชวงการปรับปรุงและพัฒนา ในองคประกอบตางๆเชนการ
จัดการกลุม ความรวมมือ และความสามัคคีกลมเกลียว โดยกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 5 กลุมนี้เปน 
กลุมตัวอยางของกลุมแมบานเกษตรกรที่ผูนําและสมาชิกมีความพรอมในการรวมเรียนรูและรวมหา
แนวทางเพื่อพัฒนากลุมใหดีขึ้นและเพื่อเปนแรงกระตุนและหนุนเสริมใหกับกลุมอื่นๆ โดยการ
คัดเลือกทีมวิจัยรวมนั้นผูวิจัยคัดเลือกจาก 

1)  กลุมที่เปนแมบานเกษตรกรจริงๆและปฏิบัติงานจากกลุมที่ไมไดเปนกลุมนิติ
บุคคล 
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2)  กลุมที่ประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการเกษตร คือ การแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ผลผลิตทางการเกษตรและไดรับประโยชนโดยตรงจากการปฏิบัติงาน 
3)  ความสมัครใจและความพรอมของกลุม 

2. ขอบเขตการเก็บขอมูล 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือ

ของกลุมแมบานเกษตรกรโดยมีขอบเขตการเก็บขอมูลดังนี้ 
2.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํางานรวมกับพื้นที่วิจัยและทีมวิจัยรวม 
2.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการจัดการกลุมของกลุมแมบาน

เกษตรกร 
 2.3 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร  

2.4. ศึกษา เงื่อนไข  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือ
ของกลุมแมบานเกษตรกร 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงเนนการหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือ
ของกลุมแมบานเกษตรกรโดยยึดหลักการมีสวนรวมของทีมวิจัย และวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Participatory Action Research) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและวิธีการตามวัตถุประสงคที่วางไว 
ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

1. การสัมภาษณ (Interview) มีการกําหนดไว 2 แบบ คือ แบบมีโครงสราง (Structured 

interview) และแบบไมมีโครงสราง (Unstructured interview) ซ่ึงผูวิจัยไดใชเครื่องมือนี้ทั้ง 2 
แบบ  การสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนการสัมภาษณที่ผูวิจัยใชในการศึกษาขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับชุมชนโดย การสัมภาษณกลุมแมบานเกษตรในชุมชนเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของกลุม โดย
กําหนดประเด็นการสัมภาษณ เชน ประวัติการกอตั้ง  สถานการณ  โครงสรางกลุม  การดําเนินงาน 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง เปนตน เพื่อใชเปนขอมูลที่จะนําไปสูการพัฒนาโจทยวิจัย 
ทั้งนี้นอกจากตัวแทนกลุมตางๆแลวยังทําการสัมภาษณเจาหนาที่จากองคการบริหารสวนตําบล    
ปาสัก เนื่องจากเปนภาระหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกรโดยตรง  สวนการ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางนั้นผูวิจัยใชในการสรางความคุนเคย สนิทสนมกับกลุม การเรียนรูวิถี
ชีวิต  สถานการณกลุม รวมถึงการซักถามในบางประเด็นที่ตองการขอมูลแบบเจาะลึก เพื่อความ
สมบูรณของขอมูลในการศึกษา  ทั้งนี้สังเกตเห็นวาผูที่ใหขอมูลนั้นใหความรวมมือเปนอยางดีใน
การพูดคุย ซักถาม เพราะเปนเรื่องที่เขาใจและรูขอมูลกลุมเปนอยางดี  
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2. การสังเกต (Observation) ไดกําหนดไว 2 ลักษณะ คือ การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non - Participant 

Observation)  การสังเกตแบบมีสวนรวม หรือบางครั้งเรียกวา การสังเกตภาคสนาม (Field 

observation) คือ การที่ผูวิจัยเขาไปสังเกตรวมกับกลุมทีมวิจัยในกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม
ประจําเดือนของกลุมแมบานเกษตรกร การจัดเวทีประชุมในการแลกเปลี่ยนตางๆ การจัดกิจกรรม
ตลาดนัด  เปนตน ซ่ึงผูวิจัยวิจัยไดใชวิธีนี้ควบคูกับการสัมภาษณ และการจดบันทึก เพราะขณะที่
สัมภาษณก็จะสังเกตปรากฏการณและพฤติกรรมบางอยางของทีมวิจัย สวนการสังเกตแบบไมมี
สวนรวมเปนการสังเกตโดยตรง โดยไมใหทีมวิจัยรวมรูตัว โดยสังเกตพฤติกรร อารมณ และการ
แสดงออก ของทีมวิจัยรวม จากการพูดคุย การสัมภาษณ การซักถามเกี่ยวกับความสัมพันธ  ซ่ึงผูให
ขอมูลมักจะบอกเลาเรื่องราว ตามความรูสึกและแสดงอารมณอยางเต็มที่โดยไมรูตัว ซ่ึงจะทําใหได
ขอมูลอีกระดับหนึ่งเพื่อนํามาวิเคราะหภายหลัง  

3. การสนทนากลุม (Focus Group)  การสนทนากลุมหรือการจัดประชุมกลุมยอยเปน
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชเปนประจําสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  นับตั้งแตชวงแรกของการคนหาโจทยวิจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นที่นํามาทําการวิจัย และการจัดเวทีเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมตางๆเพื่อนําไปสูการพัฒนากลุมใหดีขึ้นตามแผนปฏิบัติการ 
การสนทนากลุมยอยเปนการระดมความคิดของกลุมคนในเวทีประชุมที่สะทอนมุมอง และแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน นับเปนเครื่องมือที่เปดโอกาสใหทุกคนได
แสดงความคิด มุมมอง องคความรู และไดขอสรุปที่เปนประโยชนตอคนหมูมาก 

4. การจดบันทึก   ผูวิจัยใชการจดบันทึกขอมูลตางๆ ในชวงของการลงพื้นที่เพื่อรวม
กิจกรรม การสนทนากลุม และการสัมภาษณ  เพื่อบันทึกรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ตามสถานการณ
จริง และใชการบันทึกหลังจากการเรียนรูส่ิงใหมๆ หรือส่ิงที่ไดจากการสังเกตหรือคนพบเพื่อนํามา
เรียบเรียงใหมีความสมบูรณมากขึ้น การจดบันทึกจึงเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับใชในการ
ตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหขอมูลในการดําเนินการโครงการวิจัย  
 
4.การดําเนินการ 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
4.1.1 ชวงการสํารวจพื้นที่และเก็บขอมูลพื้นฐาน 
หลังจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชน และกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการ  ผูวิจัย

ทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน หลังจากไดขอมูล
พื้นฐานบางสวนจากองคการบริหารสวนตําบลปาสัก ผูวิจัยไดพบปะพูดคุยกับกลุมแมบาน
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เกษตรกรทั้งหมดเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ได 
ผูวิจัยเลือกที่จะลงพื้นที่เพื่อพบกับกลุมผลิตภัณฑดวยตัวเองเพราะจะไดขอมูลที่ชัดเจนและตรงตาม
ความตองการ ซ่ึงประกอบดวย 14 กลุมดวยกัน 

4.1.2 ชวงการคนโจทยวิจัย/หาทีมวิจัยรวม 
หลังจากการรวบรวมขอมูลพื้นฐานเรียบรอยแลว ผูวิจัยมีโอกาสปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา

เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานตอ ซ่ึงไดขอสรุปคือ การจัดเวทีประชุมกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อทํา
ความเขาใจกับกลุมแมบาน คนโจทยวิจัย รวมถึงหาทีมวิจัยรวม โดยผูวิจัยไดทําการประสานกบักลุม
แมบ าน เกษตรกรที่ เคยลงไปสัมภาษณและออกจดหมาย เชิญเพื่ อ เข าร วมเวทีประชุม  
โดยสถานที่คือ ศาลาเอนกประสงคบานสันปาสัก ซ่ึงถือเปนการจัดเวทีคร้ังแรกของการเริ่มตน
ทํางานในพื้นที่ตําบลปาสักอยางเปนทางการ โดยเวทีคร้ังนี้ ผูวิจัย ไดประสานขอความอนุเคราะห 
อาจารยที่ปรึกษาเขารวมเวทีดวยเชนกัน ในการพูดคุยนั้น เนื่องจากผูวิจัยยังไมมีประสบการณใน
การชวนคุย ทําใหในการเริ่มการประชุมครั้งแรก อาจารยที่ปรึกษาเปนผูนําการประชุมและอธิบาย 

จากการจัดเวทีคร้ังนี้ไดรับความรวมมือจากกลุมแมบานเกษตรกรเปนอยางดีแมจะไมครบ
ทั้งตําบล  โดยกลุมที่มาพยายามที่จะเปดใจยอมรับกับงานวิจัยเพื่อทองถ่ินแตเนื่องจากผูเขารวมยังคง
เปนทีมใหมที่ไมเคยผานการวิจัยเพื่อทองถ่ินทําใหยังไมคอยเขาใจในวัตถุประสงคของผูวิจัย และ
จากเวทีนี้ทําใหผูวิจัยทราบขอมูลของแตละกลุมมากขึ้นรวมถึง พบกับกลุมคนที่เพิ่มขึ้น โดย
อุปสรรคในเวทีนี้ คือ สมาชิกยังไมคอยเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อทองถ่ินและยังไมคอยกลา
แสดงออก 
 จากการการจัดเวทีในครั้งแรกทําใหผูวิจัยเล็งเห็นโอกาสวากลุมแมบานเกษตรกรมีความ
สนใจในการรวมเปนทีมวิจัย ผูวิจัยจึงเวนชวงของการลงพื้นที่เพื่อใหตัวแทนกลุมที่เขารวมไดมี
โอกาสปรึกษากับสมาชิกในกลุม ซ่ึงหลังจากนั้นประมาณ 2 อาทิตย ผูวิจัยก็มีการติดตามผล โดยการ
โทรศัพทและลงพื้นที่เพื่อถามความสมัครใจจากกลุมแมบานเกษตรกร ซ่ึงก็ทําใหเกิดเปนทีมวิจัย
รวม 5 หมูบานดวยกัน ไดแก 
 1. กลุมแมบานเกษตรกรบานสันคะยอม 
 2. กลุมแมบานเกษตรกรบานหลุก 
 3. กลุมแมบานเกษตรกรบานสันปาสัก 
 4. กลุมแมบานเกษตรกรบานหวยมาโกง 
 5. กลุมแมบานเกษตรกรบานใหมจตุจักร 
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โดยมีเกณฑในการคัดเลือกทีมวิจัยชุมชน คือ 
 1. เลือกจากความสมัครใจของกลุมที่อยากจะเขามารวมเรียนรูดวยกัน 
 2. เลือกจากกลุมที่เปนแมบานเกษตรกรจริงๆและปฏิบัติงานจากกลุมที่ไมไดเปนกลุมนิติ
บุคคล 
 3. เลือกจากกลุมที่เกี่ยวของกับการเกษตร 
 
 4.2 ขั้นการดําเนินการ 
 หลังจากไดทีมวิจัยรวมแลว ผูวิจัยละทีมวิจัยรวมก็รวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการ
ระดมความคิดและรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพดาน
การจัดการและการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร  โดยการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการทั้ง 4 ดานคือ คือพัฒนาดานการจัดการ พัฒนาดานการคุณภาพผลิตภัณฑ พัฒนาดาน
บรรจุภัณฑ พัฒนาดานการตลาด และพัฒนาความรวมมือ หลังจากการการปฏิบัติการเสร็จสิ้นก็นํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาเงื่อนไข/ปจจัยที่มีผลตอกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อนําขอมูลที่สมบูรณ
ไปปรับปรุงใชกับกลุมแมบานเกษตรกรและหนุนเสริมใหกับกลุมอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 

4.2.1 แนวทางการปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุม 
  1) จัดเวทีประชุมวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับทีมวิจัย 
  2) จัดเวทีประชุมทบทวนศักยภาพกลุม SWOT  
  3) จัดเวทีวางแผนการกําหนดชวงระยะเวลาการดําเนินงาน 

4) เวทีการฝกทักษะการเขียนโครงการกิจกรรมการศึกษาดูงานกลุมเกษตรกรบาน
ปาไผ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

5) เวทีสรุปผลการศึกษาดูงาน 
6) เวทีการเรียนรูระบบบัญชี 

4.2.2 แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานคุณภาพ 
 1) การเก็บขอมูลการติ-ชมจากผูบริโภค 
4.2.3 แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานบรรจุภัณฑ 

1) เวทีเรียนรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑและการปรับปรุงบรรจุภัณฑ 
4.2.4 แนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด 

  1) กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธกลุมผลิตภัณฑ 
  2) เวทีสรุปผลการจัดการเปดตัวศูนยแสดงสินคาประจําตําบล 
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  3) กิจกรรม ตลาดนัดแมบานเกษตรกร ผูผลิตพบผูบริโภค คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 
  4) เวทีสรุปบทเรียนจากการจัดตลาดนัดแมบานเกษตรกร 

5) เวทีเสริมสรางความรูดานการตลาด การจัดทําแผนที่ผลิตภัณฑประจําตําบล 
4.2.5 เวทีการรวมสรางตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน 
4.2.6 การจัดเวทีสัญจรรายกลุม 
4.2.7 การสัมภาษณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกลุมแมบานเกษตรกร 
4.2.8 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ 
4.2.9 การสรุปผลการวิจัย 

 
5. การเก็บขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสามารถจําแนกเปน 2 สวนดังนี ้
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจาการสังเกตการณแบบมีสวนรวม การ
สัมภาษณ พูดคุย จัดประชุมกลุม กับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีการจดบันทึกขอมูลและนํามาวิเคราะห
เพื่อเรียบเรียงใหมใหเกิดเปนขอมูลที่สมบูรณ 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดถูกรวบรวมไวแลว เชน 
เอกสารรายงานการวิจัย บทความ วารสารตีพิมพ หนังสือตางๆ รวมถึงขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยการ
วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและนํามา
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัยที่เกิดขึ้น การศึกษาเอกสารจากหนังสือเรียน หนังสืองานวิจัยเพื่อ
ทองถ่ิน บทความ อินเตอรเน็ท วิทยานิพนธ รวมถึงขอมูลจากหนวยงานเพื่อนํามาประกอบการ
ดําเนินงาน 
  
6. การวิเคราะหขอมูล 
 ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยการจัดหมวดหมูขอมูลโดยแยกตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินการ คือการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร  
ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการกลุม โดยแบงไดเปน 4 ดานคือ ดานการจัดการ  
ดานคุณภาพ ดานบรรจุภัณฑ และดานการตลาด รวมถึงการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบาน
เกษตรกร ซ่ึงผลที่ไดจากการดําเนินการ จัดเวทีประชุมกลุมยอย การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อนํามา
เชื่อมโยงกับแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถอธิบายถึงขั้นตอนของแนวทางการ
เพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรและอธิบายถึงปจจัย/เงื่อนไขของการเขามา
มีสวนรวมในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนของกลุมที่มีผลตอการพัฒนาและความรวมมือของกลุม
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แมบานเกษตรกร รวมถึงการแกไขปญหา โดยอาศัยวิธีการตีความ สรุปความที่ไดจากการรวบรวม
ขอมูลประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยไดพบประสบจากการดําเนินการวิจัย 
 


