
บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย “กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม” เปนกระบวนวิจัยแบบมี
สวนรวมระหวางชาวบานในชุมชน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง ซึ่งรูปแบบ
วิธีการในการวิจัยไดมีการศึกษาวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal; 
PRA) โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาอาชีพเสริมระหวางกลุมชาวบานใน
ชุมชน ซ่ึงมีทิศทางการวิจัยที่นําเอาทรัพยากรของทองถิ่นมาใชประโยชน สรางอาชีพเสริมบน
พ้ืนฐานของทรัพยากร องคความรูและภูมิปญญาของชุมชนที่มีอยู โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจัยสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 
 3.1.1 ขอบเขตทางดานทุน  

ซ่ึงประกอบดวยทุนทางดานทรัพยากร ภูมิปญญา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
 3.1.2 ขอบเขตการศึกษาดานกลุมคน  
  กลุมคนเปาหมายที่มีการศึกษา ไดแก กลุมชาวบาน กลุมแมบาน กลุมอาชีพใน
ชุมชน ซ่ึงจะศึกษาการกอตั้งและการทํากิจกรรมรวมกันของกลุม 
 3.1.3 ขอบเขตการศึกษาดานอาชีพ  
  ขอบเขตการศึกษาอาชีพของชุมชน ไดแก อาชีพหลัก  อาชีพเสริม และอาชีพที่
สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 
 
3.2 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1) คณะผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด เพราะการวิจัยน้ีเปนการวิจัยที่ตองมี

การปฏิสัมพันธระหวางคณะผูวิจัยและชาวบานผูใหขอมูล คณะผูวิจัยไดเตรียมตัวดวยการศึกษา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอคําแนะนําจากผูรูในประเด็นที่จะศึกษา และไดมี
การเตรียมอุปกรณถายภาพ แบบสัมภาษณ และวัสดุเครื่องเขียนสําหรับบันทึกขอมูล 

2) แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม เปนแบบบันทึกการสังเกตปรากฏการณใน
ชุมชน แบบบันทึกการสัมภาษณและแบบบันทึกการสนทนากลุม 

3) แหลงขอมูลที่ใช คณะผูวิจัยศึกษาแหลงขอมูลทางวิชาการจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ นักวิชาการของโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ผูนําชุมชนและปราชญ
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ชาวบานของตําบลสันปายาง ไดแก คณะทีมผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน กลุม
ชาวบานของชุมชน เพ่ือศึกษาความเปนมาของชุมชนและขอมูลพ้ืนฐานดานสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขของชุมชน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนในการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

4) การเขาชุมชน มีการแนะนําตัวในฐานะนักวิจัย และอธิบายถึงวัตถุประสงค
ในการดําเนินการวิจัยใหชุมชนไดทราบวา งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปน
การศึกษาการพัฒนาอาชีพเสริมในชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรทุนเดิมและภูมิปญญาของทองถิ่น
เปนหลัก เพ่ือชวยเพิ่มรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะไมสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคกรในชุมชน แตจะสงผลใหองคกรของชุมชนมีความเขมแข็งและมี
ความยั่งยืนจากการดําเนินการรวมกัน พรอมกันน้ียังมีประโยชนในดานความสัมพันธระหวาง
สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ และองคกรระดับชุมชน  

3.2.1 วิธีการเก็บขอมูล 
  1) การสัมภาษณ เนนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ แตมีหัวขอประเด็นที่
ตองการชัดเจน ซ่ึงรูปแบบการสัมภาษณจะเปนรูปแบบของการจัดเวทีชวนคุย แลวโยงเขา
ประเด็นที่ตองการไมเฉพาะเจาะจง หรือจํากัดคําตอบ เพ่ือนําคําตอบที่ไดมาสรุป ประมวลผล
เปนขอมูล 

2) การสังเกต ใชการสังเกตผูที่มีสวนเกี่ยวของกับอาชีพเสริมของชุมชน โดย
สังเกตจากการปฏิบัติและแนวคิดที่ไดจากการพูดคุย 

3) แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใชมีทั้งปลายเปดและปลายปดโดยมีการ
สอบถามจากชาวบานและกลุมเปาหมายเพื่อใหไดคําตอบที่คลอบคลุมและเปดโอกาสใหชาวบาน
ไดแสดงความคิดเห็น 

4) การจัดเวทีชาวบาน มีการจัดเวทีชาวบานพูดคุย ซึ่งทําใหไดประเด็นที่
หลากหลายจากความคิด เน่ืองจากมีผูเขารวมจํานวนมากและเปนเครื่องมือสําหรับเปดโอกาสให
ทุกคนที่เขารวมไดแสดงความคิดเห็น ซ่ึงแตละครั้งจะกําหนดประเด็นในการพูดคุยและเปาหมาย
ของการพูดคุยไวกอน 

5) การจัดสนทนากลุม ไดดําเนินการเชิญตัวแทนหรือกลุมผูนําชาวบานในแตละ
หมูบานของตําบลสันปายาง มารวมสนทนาหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพเสริมและพัฒนา
รูปแบบของการรวมกลุมในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน โดยไดแบงกลุมสนทนายอยออกเปน 6 
กลุม พรอมกับมีการนําเสนอขอมูลจากการสนทนาในกลุมตอกลุมอ่ืนๆ เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลซ่ึงกันและกัน แลวเปดโอกาสใหมีการซักถามขอของใจ 

6) การศึกษาดูงาน เปนกิจกรรมที่ใหชาวบานไดศึกษาเรียนรูจากประสบการณ
การทํางานของหนวยงานภายนอกที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหและนําไปสูการพัฒนาอาชีพเสริมของกลุม 



 

 

30

 

7) การประชุม มีการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีมวิจัยและชาวบานใหเกิด
กระบวนการศึกษาเรียนรูรวมกัน  
 
3.3 ข้ันตอนการวิจัย 
 3.3.1 การศึกษาบริบทชุมชน 
  มีการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนทุกดาน 
เพ่ือฝกกระบวนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบอดีตและปจจุบันใหชุมชนไดเห็นความแตกตางและ
เกิดจิตสํานึกของการรักและหวงแหนทรัพยากร ภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน 
โดยมีการศึกษาหัวขอตางๆ ดังนี้ 
  1) ประวัติศาสตรของชุมชน โดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 
  2) ขอมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม 
  3) วิถีชีวิตของชุมชนดานอาชีพและภูมิปญญา วัฒนธรรมประเพณี จากการ
สนทนากลุมแบบไมเปนทางการและแบบสอบถาม 
 3.3.2 ศึกษาทางดานเศรษฐกิจ 
  ซึ่งทางดานเศรษฐกิจสามารถแยกออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  1) ศึกษาดานอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยการสนทนากลุม และ
แบบสอบถาม 
  2) ศึกษาดานรายไดของชาวบาน โดยแบบสอบถาม 
 3.3.3 ศักยภาพของชุมชน  
  จัดเวทีระดมความคิด สนทนากลุมยอย เพ่ือศึกษาขอมูลศักยภาพของชุมชน
และกลุมชาวบานที่สนใจในการพัฒนาอาชีพเสริม โดยมีการนําขอมูลมาวิเคราะหแยกเปน
ศักยภาพทางดานตางๆ  

3.3.4 ศึกษาดานกลุมอาชีพในชุมชน  
  มีการศึกษาการรวมกลุมอาชีพที่ประสบความสําเร็จของชุมชน เพ่ือเปน
ประสบการณการทํางานตอการพัฒนาอาชีพกลุมตางๆของชุมชน 
 3.3.4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
  ไดนํากลุมชาวบานไดไปศึกษาดูงานในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายใน
พระองคสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ทางดานการเลี้ยงปลา 
การปลูกพืชผัก การเพาะเห็ด การแปรรูปผลไมและพืชผัก ตลอดจนการทําการเกษตรแบบ
อินทรีย  
 3.3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทําวิจัยรวมกันกับชาวบานชุมชนสันปายางซึ่งมี
การใชกระบวนการวิจัยอยางหลากหลาย สามารถที่จะสรุปขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลไดดังน้ี 

1) จัดแยกประเภทขอมูลออกเปนหมวดหมู 
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2) มีการตีความหมายและอธิบายความหมายรวมกับกลุมชาวบานในการจัด
เวทีชาวบาน การสนทนากลุมยอย การประการศึกษาดูงาน และการประชุมเพื่อนํามาซ่ึง
ความเห็นและเปาหมายเดียวกัน 

3) วิเคราะหขอมูลจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนและสื่อตางๆ โดย
รวมกับชาวบาน 

4) การพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ   และแผนอาชีพเสริมของชุมชนให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง 

5) วิเคราะหและสรุปบทเรียนโดยการปฏิบัติจริง 
 3.3.6 การตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะหขอมูล  
  ความถูกตองของการวิเคราะหขอมูลตรวจสอบโดยวิธีการใชหลายมุมมอง 
(triangulation) ทางดานแหลงขอมูล ผูศึกษา ทฤษฏี และวิธีการรวบรวมขอมูล ดังนี้  
(สุวิมล ติรกานันท, 2542 หนา 221) 
  1) การตรวจสอบดานแหลงขอมูล (Data triangulation) โดยการใชขอมูลจาก
ชาวบาน ผูนําชุมชน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล และนักวิชาการในการอธิบายเหตุการณ
หรือประเด็นที่ศึกษา 
  2) การตรวจสอบดานผูศึกษา (Investigation triangulation) ประกอบดวยคณะ
นักวิจัยที่เปนผูสังเกต สอบถาม รวบรวมขอมูลในพื้นที่ รวมทั้งกลุมชาวบานที่เปนผูใหขอมูล 
  3) การตรวจสอบดานทฤษฏี (Theory triangulation) ประกอบดวยการใช
ทฤษฏีในการมีสวนรวมของชุมชน เทคนิควิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีวงจรการ
พัฒนาตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมติดตามตรวจสอบประเมินผล รวม
ปรับปรุง และรวมรับประโยชน 
  4) การตรวจสอบวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodology triangulation) 
ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการมีสวนรวมของนักวิจัยและชุมชนในพื้นที่ การใชแบบ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งการสังเกต การสัมภาษณ และการสํารวจ รวมทั้งการสังเคราะหจาก
เอกสารปฐมภูมิในพ้ืนที่ 




