
บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ในการพฒันาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนดว้ยการจดัการความรู้ 
กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพูน ในการผลิตล าไยสีทองอบแห้ง นบัเป็น
การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะวิจยัและกลุ่มเกษตรกร ทั้งน้ีกลุ่มเกษตรกรจะค่อย ๆ ไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองจากวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่ม ส าหรับกลุ่มประชากรทั้งหมด ท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตล าไยอบแห้งในเขตพื้นท่ีบา้น
เหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู  

ขั้นตอนการวจิัย 
 ขั้นด าเนินการวจิยัเพื่อการวางแผนพฒันาและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบติัดงัน้ี  

 1. การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับริบทชุมชนตลอดจนสภาพ
ปัญหาด้านการผลิตล าไยสีทองอบแห้ง ของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั อ.เมือง จ.ล าพูน เพื่อน า
ขอ้มูลไปปฏิบติัหรือด าเนินการวจิยัแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชน 
 2. การจดัท าแผนปฏิบติังาน เม่ือไดข้อ้สรุปจากการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง
น ามาก าหนดกิจกรรมในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็นโครงการยอ่ย ดงัน้ี  
  2.1 การศึกษาสภาพของชุมชนดว้ยการจดัเวทีชาวบา้น 
  2.2 การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 1 
  2.3 การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 2 
  2.4 การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 3 
  2.5 การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 
  2.6 การศึกษาการไหลของงานในการผลิตล าไยอบแหง้ 
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 3. การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติั การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนด
ไว ้โดยผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั ไดแ้ก่ คณะนกัวิจยั ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ให้
มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนด้วยความตั้งใจและมีความ
รับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  
 4. การติดตามประเมินผลโครงการ  การติดตามและประเมินผลของการพฒันาตาม
แผนการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ตามแผนการพฒันา 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือหลกัในการวจิยั 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1. การจดัเวทีชาวบา้น กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยอบแห้งสีทอง บา้นเหมืองกวกั เพื่อ
รับทราบสภาพการบริหารจัดการกลุ่มในปัจจุบันและความต้องการในการบริหารจัดการกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มยอ่ย และใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม เพื่ออภิปรายปัญหาการด าเนินงานกลุ่ม เพื่อทบทวนวตัถุประสงค ์โครงสร้าง 
การมอบหมายงาน และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มท่ีผ่านมา ในการด าเนินการผลิตล าไยอบแห้งสี
ทอง 
 2. การจดัการฝึกอบรม ดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ใหก้บัชุมชน ให้ชุมชนไดเ้กิดการ
เรียนรู้และความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม พลงัของกลุ่ม และเกิดการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน เป็น
การกระตุน้ชุมชนใหเ้กิดแรงจูงใจในการพฒันากลุ่ม และรู้จกัแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วม ตลอดจนสรุปผลจากการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อช้ีให้ชาวบา้นไดท้ราบถึงแนวคิด และ
ความส าคญัในการพฒันากลุ่ม จากกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ท่ีไดด้ าเนินการไป 
 3. การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยการเขียน Mind Map เพื่อให้ชุมชนไดมี้การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปราย และเกิดกระบวนในการวางแผนงาน การตั้งเป้าหมาย การจดัโครงสร้าง 
การมอบหมายงาน และการแบ่งหน้าท่ีงาน เพื่อสร้างเป็นผงัความคิดให้เห็นถึงความส าคญัของ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ น าไปสู่การรู้จกัแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม  
 4. การสนทนากลุ่ม ด้วยการจดัประชุมกลุ่มให้กับชุมชน (3 กลุ่มย่อย) เพื่อให้กลุ่มได้
ทบทวนแผนงาน เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กิจกรรมโครงการ และการมอบหมายงาน ตลอดจนกฎกติกา
ของกลุ่ม จากการประชุมสมาชิกของแต่ละกลุ่ม แลว้สรุปผลของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกภายในกลุ่มได้
ทราบถึงแผนงาน กิจกรรม และโครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่ม 
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  5. การสังเกต การสัมภาษณ์ และการจดบนัทึกกิจกรรม ดว้ยการศึกษาขั้นตอนการไหล
ของงานจากสถานการณ์ในช่วงการผลิตจริง คือ ในช่วง เดือนมิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงในการอบล าไย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยการส ารวจ
และคดัเลือกเตาอบล าไยท่ียินดีท่ีจะให้ศึกษา เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิตล าไยอบแหง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

วธิีการด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามกรอบขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้โดยมีวธีิการการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน คณะนกัวจิยัไดล้งพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากการรวบรวมจากเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารของกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตวักนัใน
ชุมชน เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาค และส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกระบวนการกลุ่มตามแผนปฏิบติังานของโครงการ ท่ีไดใ้ห้
มีกระบวนการกลุ่ม เพื่อวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนจาก แบบสอบถาม การสอบถามสัมภาษณ์ และ
การจดักิจกรรมกลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยสีทองอบแห้ง เป็นผูร่้วมกระบวนการวิจยั
แบบมีส่วนร่วมและใหข้อ้มูลตลอดเวลาของการด าเนินงานโครงการ เก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานใน
ปัจจุบนัของกลุ่มเกษตรกรดา้นการบริหารจดัการ การผลิต การตลาด และการบญัชี  

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 
  แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   มากท่ีสุด  5 คะแนน 
   มาก   4 คะแนน 
   ปานกลาง 3 คะแนน 
   นอ้ย  2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
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 เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินผล คือ 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 แปลความหมายวา่   มีความตอ้งการมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และการวเิคราะห์ขั้นตอน เป็นตน้ 

ขอบเขตของโครงการ  
พื้นท่ีในการด าเนินการวจิยั คือ กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู 

ระยะเวลาท าการวจิัย 
  ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน (ธนัวาคม 2550 ถึง พฤศจิกายน 2551)  

แผนการด าเนินงานโครงการวจิัย 

กจิกรรม 

ระยะเวลา 

พ.ศ. 
2550 

พ.ศ. 2551 

ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย 
1. ศึกษาสภาพ ศกัยภาพการบริหาร
จดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

 
           

2. จดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดม
ความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการบริหารจดัการ
ผลิตภณัฑล์ าไยสีทองอบแหง้ 

            

3. ศึกษา สงัเกตการณ์ การบริหาร
จดัการ ของกลุ่มเกษตรกร 
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กจิกรรม 

ระยะเวลา 

พ.ศ. 
2550 

พ.ศ. 2551 

ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย 
4. พฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการผลิตและ
จ าหน่ายล าไยสีทองอบแหง้ อยา่ง
ครบวงจร 

            

5. จดัเวทีชาวบา้น เพื่อทบทวน 
เก่ียวกบัความตอ้งการในการบริหาร
จดัการแบ่งมีส่วนร่วมในผลิตภณัฑ์
ล าไยสีทองอบแหง้ 

            

6. ปรับปรุงพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
ในการผลิตและจ าหน่ายล าไยสีทอง
อบแหง้อยา่งครบวงจร 

            

7. ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน ของทุกฝ่าย 

            

8. สงัเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 

            

9. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน 

            

10. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ             
11. จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการ
ติดตามประเมินผลโครงการฉบบั
สมบูรณ์ 

            

 

 




