
บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “ กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนท่ีไดรั้บรางวลั
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ” ไดป้ระยุกตใ์ชง้านวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey research) เป็นวธีิวทิยาวจิยั 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จ านวน 180 คน ส่วน
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรท า
ไร่โป่งน ้าร้อนใหป้ระสบความส าเร็จ คือ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของกลุ่ม หน่วยงาน
ท่ีให้การสนบัสนุน ได้แก่  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั
เชียงใหม่ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

เป้าหมาย จ านวน(คน) 

1. ประธานกลุ่ม 1 
2. คณะกรรมการ 19 
3. เจา้หนา้ท่ีกลุ่ม 1 
4. สมาชิกกลุ่ม 180 

1. 5. หน่วยงานของรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
2.     -  เจา้หนา้ท่ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.     -  เจา้หนา้ท่ีส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.     -  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน 

 
1 
1 
1 

รวม 204 
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3.2 ข้อมูลและวธีิการเกบ็ข้อมูล 
3.2.1 ลกัษณะข้อมูล 

1 .ข้อมูลปฐมภูมิ 
    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ การจดัสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์แบบ 

ไม่มีส่วนร่วม การจดบนัทึก และการบนัทึกภาพและเสียง  
2.ข้อมูลทุติยภูมิ 

                          โดยการรวบรวมจากเอกสารของส านักงานกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน รวมทั้ง
เอกสาร ส่ิงพิมพแ์ละงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียด ส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการวจิยั 
         3.2.2  วธีิการและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล ไดแ้ก่ 

        1.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผูว้จิยัใชก้ารสัมภาษณ์ใน 
ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ การสอบถามบทบาทหน้าท่ีของประธาน คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม และการบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ 
                       2. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัใช้เทคนิคน้ีในการพูดคุยกบั
คณะกรรมการกลุ่มถึงการด าเนินงานต่างๆของกลุ่ม รวมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเม่ือ
ส้ินสุดการวจิยั 

      3. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคน้ี
สังเกตบทบาทของสมาชิกและคณะกรรมการในการประชุมกลุ่ม และการท ากิจกรรมโครงการกลุ่ม เช่น 
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมกัอินทรียคุ์ณภาพสูง เป็นตน้ 

    4. การจดบันทึก แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือ การจดบนัทึกยอ่ขณะท่ีก าลงั
สังเกตหรือทนัทีหลงัจากการสังเกต ซ่ึงแลว้แต่เง่ือนไขของการเก็บขอ้มูล แลว้น ามาเรียบเรียงบนัทึกท่ีมี
การขยายขอ้ความใหมี้ความชดัเจนและเขา้ใจมากยิ่งข้ึน ขั้นตอนท่ีสอง คือ การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์และขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารต่าง ๆในภายหลงั 

   5. การบันทึกภาพและเสียง เพื่อเก็บภาพไวเ้ป็นหลกัฐานและเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเขม้แขง็ของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกในการท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ
ของกลุ่ม เป็นตน้ และบนัทึกเสียงเพื่อน ามาประกอบการเขียนรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั 
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 การวจิยัน้ีประยกุตใ์ชง้านวจิยัเชิงคุณภาพ วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 
 

ตาราง 2 ประเด็น วธีิการ และเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
 

ประเด็น วธีิการ เคร่ืองมือ 
1. กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของ
กลุ่มเกษตรกร                                      
1.) การก่อร่างสร้างกลุ่ม  
   - ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มฯ 
   - การบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกร  
2.) การลงมือปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม   
   - การจดัท าโครงการต่างๆ 

3.)  ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจ  
     ของกลุ่มเกษตรกร 

4.) การเกิดพลังสามคัคี 
  - การท ากิจกรรมดา้น  
    สาธารณประโยชน์ 
 

- พูดคุยกบัคณะกรรมการกลุ่ม
ในการจัดตั้ งกลุ่ม การบริหาร
จัดการก ลุ่ม เกษตรกร  การ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้ งความมั่นคงและฐานะ
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ก ลุ่ ม
เกษตรกร  
- เขา้ร่วมสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมเม่ือมีการนัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่ม รวมทั้งการ
ประชุมระหว่างคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่ม 

 - การสนทนากลุ่ม 
 - การสังเกตการณ์แบบไม่มี  
   ส่วนร่วม 
 - การจดบนัทึกสถานการณ์ 

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท า
โครงการ / กิจกรรมต่า งๆ  รวมทั้ ง
กิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์ 

- เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีกลุ่มไดจ้ดั
ข้ึน 
- พดูคุย ซกัถามเก่ียวกบัการเขา้
ร่วมกิจกรรม การให้ความ
ร่วมมือกบักลุ่ม  

 -  การสังเกตการณ์แบบไม่
มีส่วนร่วม 
 -  การสนทนากลุ่ม 
 -  การบนัทึกภาพ 
 -  การจดบนัทึกสถานการณ์   
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ตาราง 2 ประเด็น วธีิการ และเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล(ต่อ) 
 

ประเด็น วธีิการ เคร่ืองมือ 
3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการ
สร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มฯ 

- พูดคุยกับตัวแทนเจ้าหน้า ท่ี
หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน
กลุ่ม ได้แก่ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด เ ชียงใหม่  ส านักงาน
ตรวจบัญ ชีสหกร ณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน  

 - การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
   กบัเจา้หนา้ท่ีจากองคก์รท่ีให ้    
   การสนบัสนุนกลุ่ม 
 - การจดบนัทึกสถานการณ์   

4. วเิคราะห์/สรุปขอ้มูล - น า ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ ทั้ ง ห มดม า
ตรวจสอบความ ถูกต้อ งกับ
คณะกรรมการและเจ้าหน้า ท่ี
กลุ่ม 
- จัดระ เ บียบข้อมูล ท่ีได้ เพื่ อ
ประมวลผลและน าไปวิเคราะห์
ใน เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive 
Analysis) 

 - การสนทนากลุ่ม 

 

 
3. 3  การตรวจสอบข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์  การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกร โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
พิจารณาจาก เวลา สถานท่ี และบุคคล เป็นส่ิงท่ีนกัวิจยัเชิงคุณภาพจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูล การ
ตรวจสอบขอ้มูลในการวิจยัตอ้งกระท าพร้อม ๆ กนักบัท่ีเก็บขอ้มูล เป็นการตรวจสอบทนัทีในสนาม
เพราะการตรวจสอบขอ้มูลในสนามเป็นการเร่ิมท าแบบฝึกหดัทางความคิด ท าให้ทราบวา่ขอ้มูลท่ีไดม้า
นั้นเป็นความจริงหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด จนแน่ใจวา่ขอ้มูลนั้นเป็นความจริงมากท่ีสุด 

ส าหรับการตรวจสอบข้อมูลโดยอาศยัวิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า โดยตรวจสอบ
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลบุคคลท่ีต่างกนั สถานท่ีต่างกนั และเวลาท่ีต่างกนั ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลภาคสนาม
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จากประธาน  คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานของรัฐท่ีให้การ
สนบัสนุนกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ซ่ึงการสัมภาษณ์บุคคลในแต่ละประเด็นเพียงคร้ังเดียวหรือ
คนเดียว  ขอ้มูลอาจคลาดเคล่ือนได ้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้ามาใช้เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงความเป็น
จริงมากท่ีสุด จากนั้นจึงไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมด มาตรวจสอบและน าเสนอขอ้มูลให้กบัคณะกรรมการ
เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะเพิ่มเติมเน้ือหาสนับสนุนบทบาท ให้มีความ
สอดคลอ้งและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยของขอ้มูลท่ีไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าเอาขอ้มูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ สังเกต บนัทึก มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยจ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีตั้ง
วตัถุประสงคไ์ว ้เพื่อให้สามารถตอบขอ้สงสัยและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด นอกจากน้ียงัไดเ้ปรียบเทียบ
ขอ้คน้พบจากการวจิยัน้ีกบัองคค์วามรู้ท่ีทบทวนไวใ้นบทท่ี 2 

 
3.5  สถานทีท่ าการวจัิย 

ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3.6  ระยะเวลาในการวจัิย 
การวิจยัใชร้ะยะเวลาด าเนินการวิจยั เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน ตุลาคม 2555 รวม

ระยะเวลาทั้งหมด 24 เดือน 




