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บทท่ี  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาช ุมชนชนบทสู่ช ุมชนเมืองอยา่งมี

ความสุข : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ จังหวดัเชียงใหม ่ เ ป็นการวิจัยโดยใช ้

กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Action  Research :  PAR)   ด้วยความ

รว่มมอืของผูท่ี้เกีย่วขอ้ง  ไดแ้ก ่ ผูน้ าช ุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  ครูของศูนย์เ ด็กเ ล็ก  ผู ้บริหารของ 

อบต.ดอนแกว้  นักวจิยัและนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ และผูม้สีว่นได้เสียของต าบลดอนแกว้  

อ.แมริ่ม  จ.เชียงใหม ่  ซ่ึงมปีระเด็นดงัตอ่ไปน้ี 

1. การเลือกพื้นท่ี 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

5. การวเิคราะห์ขอ้มลู 

ดงัมรีายละเอียดตอ่ไปน้ี 

 

การเลือกพืน้ทีศ่ึกษา 

 พื้นท่ีการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  พื้นท่ีต าบลดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่ ซ่ึงมหีมูบ่า้นใน

พื้นท่ี  10  หมูบ่า้น  คือ  บา้นบอ่ปุ๊  บา้นดอนแกว้  บา้นศาลา  บา้นป่าแงะ  บา้นพระนอน  บา้นป่ารวก  

บา้นสบเหมอืง  บา้นชะเยือง  บา้นสบสา – หนองฟาน  และบา้นพระเจา้นั่งโก๋น 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยค ร้ัง น้ี กลุม่ประ ช าก ร ท่ีร่วมกระบวนการวิจัย  โด ยครอบคลุมกลุม่บุคคล ท่ี

เกีย่วขอ้งซ่ึงได้แก ่กลุม่ผู ้บริหารของ อบต.ดอนแกว้  ครู ศูนย์เด็กเ ล็ก อบต.ดอนแกว้  ผู ้น าช ุมชน  

ปราชญ์ชาวบา้น  เยาวชน  ตวัแทนกลุม่องค์กรชมุชน  และผู้มีส่วนได้เ สียกบั อบต.ดอนแกว้  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้  จ านวน     4 คน 

 สมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้   จ านวน        คน 

 ผูใ้หญบ่า้น  10  หมูบ่า้น     จ านวน     10 คน 

 ปราชญ์ชาวบา้นต าบลดอนแกว้    จ านวน     15   คน 

 ตวัแทนชาวบา้นและผูน้ าองค์กรชมุชน   จ านวน     10   คน 

 ก  านันประจ าต าบลดอนแกว้    จ านวน       1   คน 

 นักวจิยัของมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่   จ านวน     10   คน 

 เยาวชนในพื้นท่ี      จ านวน  คน 

 นักศึกษา      จ านวน     20   คน 

 นักวจิยัในพื้นท่ีท่ีสมคัรใจ    จ านวน     25   คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลูของทุกโครงการยอ่ย  ม ี7 ประเภท  ดงัน้ี 

1.  การจดัเวทีประชาคม 

2. การสนทนากลุม่ 

3. การศึกษาดูงาน 

4. การสัมภาษณ์เชิงลึก 

5. การสังเกตและจดบนัทึก 

6. การประชมุแบบมสีว่นร่วม 

7. แบบสอบถามประวติับุคคลท่ีเ ป็นผูรู้้  (ภูมปัิญญา) ของชมุชน  
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การด าเนินการเก็บข้อมูล  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ  คือ 

ระยะที ่ 1   ระยะการเตรียมการวิจัย  ทกุโครงการย่อยท าร่วมกัน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  คือ 

1.1   การประช ุมภาคสนาม  คร้ัง ท่ี 1 เ ดือนกนัยายน  2550  เพื่อเก็บรวบรวมข ้อม ูลด้าน

บริบทตา่งๆ ของช ุมชนต าบลดอนแกว้   และสอบถามความคิดเห็นของผู้เ กี ่ย วข ้อง

กบัการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้  ปลัดองค์การ

บริหารสว่นต าบลดอนแกว้  ผูใ้หญบ่า้น  ก  านัน  เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนแกว้  ประชาชนและเอกสารท่ีเกีย่วขอ้งทั้งหมด 

1.2   การจดัประชมุเพื่อสร้างความเขา้ใจเกีย่วกบักรอบง าน และข ้อก  าหนด  (TOR)  ของ

โครงการวจิยัและก  าหนดวิธีการด าเนินงานรว่มกนั  เพื่อให้ เ ก ิดความเข้าใจที่ช ัด เ จน

และตรงกนั  อนัจะเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีในการท างานร่วมกนั  คณะวิจัย

จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ ไดเ้ชิญนักวจิยัในพื้นท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี  อัน

ประกอบดว้ย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน  ก  าน ัน และผู้ใหญบ่ ้าน 

10 หมูบ่า้น  ผูน้ ากลุม่องค์กรในชมุชน  ปราชญ์ชาวบา้น  ครูของศูนย์เ ด็กเ ล็กและตัวแทน

ชาวบา้น เขา้รว่มประชมุท่ีห้องประชมุองค์การบริหารสว่นต าบลดอนแกว้  อ าเภอแมริ่ม  

จงัหวดัเชียงใหม ่ เมือ่เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2551  โดยมีจุดเน้นของการประช ุมเพื่อท า

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้ก  าหนด (TOR) ของ แผนการว ิจ ัย   และกระบวนการวิจัยที่จะ

ใช ้ในการด าเนินการท่ีเน้นกระบวนการมสี่วนรว่มของคนในชมุชน  

 

ระยะที ่ 2  ระยะปฏบัิติการวิจัยและพฒันา  มีขั้นตอนที ่แต่ละโครงการย่อยแยกกันด าเนินการ   

   ดังนี้  คือ 

2.1  การด าเนินการปฏิบติัการภาคสนาม  ซ่ึงเป็นการเร่ิมการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยา่งแท้จริง  

จดัเป็นการวจิยัในระยะท่ี 1 โดยมีจุดเน้นท่ีส าคัญ  คือ  การวา ง แผน และปฏิบัติการ

การศึกษาบริบททั่วไปของชมุชนและบริบทของต าบลดอนแกว้ท่ีด ารงอยู ่ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบัน  ดว้ยความรว่มมอืระหวา่งผูน้ าขององค์กรช ุมชนต าบลดอนแกว้และน ักว ิจ ัย

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมโ่ดยใช ้เทคนิควิธีท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมของ

กจิกรรม  ระยะเวลาในการด าเนินงานในขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 1 เดือน  ตั้งแตม่นีาคม พ.ศ.2551 
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2.2  การปฏิบติัการวจิยัและพฒันาเชิงปฏิบติัการแบบมสีว่นรว่ม  การวจิยัในระยะน้ีเป็นการ

วจิยัระยะท่ี 2 กจิกรรมหลกัสว่นใหญจ่ะมุง่เน้นการพฒันา  ทั้งการพฒันานักวจิยัในพื้นท่ี  

พฒันาข้อมูลดา้นตา่งๆของต าบลดอนแกว้ในเชิงลึก    พฒันารูปแบบการจดัการศูนย์เด็กเล็ก

ในอุดมคติ  ,  ศึกษามลภาวะทางอากาศบริเวณต าบลดอนแกว้  ,  การจดัการขยะแบบมี

สว่นรว่ม  การจดัการทรัพยากรน ้ าแบบมสีว่นรว่มและการสร้างความเขม้แข็งของชมุชน

แบบมสีว่นรว่มโดยความรว่มมอืของคณะวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมแ่ละผูน้ า

องค์กรในชมุชน  ผูม้สี ่วนเกีย่วขอ้ง  ผูม้สีว่นไดเ้ สียในการพฒันาในคร้ังน้ี  โดยใช ้

ขั้นตอนการวจิยัในรูปแบบของการวางแผน (Plan)  การปฏิบติัการ (Do)  การสังเกตการณ์ 

(Observe) และการสะทอ้นผลการปฏิบติัการ (Reflect) ขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 4 เดือน  ตั้งแต ่

เมษายน  2551 – กรกฎาคม  2551 โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

2.2.1.  การวางแผนปฏิบัติการ (Plan)   เ ป็นการวางแผนปฏิบัติการร่วมกนัของ 

คณะวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภ ัฏเชียงใหมก่บันักวิจัยในพื้นท่ี  อันได้แก ่ ผู ้น าช ุมชน  

เป็นตน้  โดยมกีารก  าหนดขั้นตอนการปฏิบ ัติงาน  การมอบหมายภาระงานให้กบัผู ้

ปฏิบัติ  การก  าหนดระยะเวลาการปฏิบัติ  การเตรียมและจ ัดหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อการ

ปฏิบติัการ  การสังเกตการณ์  การประเมินผลการปฏิบัติการและการสะท้อนผลการ

ปฏิบติัการ  ซ่ึงทุกคร้ังจะมผูีแ้ทนระดับผู้บริหารงานคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภ ัฏ -

เชียงใหมม่ารว่มรับฟัง  พร้อมกบัให้การสนับสนุนเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นท่ีจ าเ ป็น

และรว่มกนัซกัซอ้มความเขา้ใจกบันักวจิยั   และผูป้ฏิบติัการในพื้นท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุก

คนอยา่งชดัเจน 

2.2.2.  การปฏิบติัการ (Act)  ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการปฏิบติัการตามภาระงานท่ี 

ไดรั้บมอบหมายของแตล่ะฝ่ายท่ีไดร้ว่มกนัวางแผน กระบวนการในขั้นตอนน้ีจะเน้นให้มี

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ (Experience Sharing)  เพื่อให้เกดิกระบวนการเรียนรู้

รว่มกนั 
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2.2.3.  การสังเกตการณ์  (Observe)  ในระหวา่งการปฏิบติัการณ์  คณะวจิยัและผูน้ า- 

ชมุชนของต าบลดอนแกว้จากทุกภาคสว่นไดร้ว่มกนัปฏิบติัการ โดยรว่มกนัสังเกตความ

เปล่ียนแปลงของปรากฏการท่ีเกดิข้ึนระหวา่งการปฏิบติัการอยา่งตอ่เน่ือง  ทั้งในสว่นท่ี

เกีย่วข้องกบักระบวนการปฏิบติัการ ผู ้ปฏิบติัการทุกฝ่าย และผูท่ี้ให้การสนับสนุน

ทรัพยากรในการปฏิบติัการโดยการบนัทึกขอ้มลู จดัระบบเกบ็ขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลู

อยา่งตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลาการปฏิบติัการ 

 

ระยะที ่ 3  การสะท้อนผลการปฏบัิติการรวม (Reflect ) 

  ในการสะทอ้นผลการปฏิบติัการ  หัวหน้าแผนการวิจัยจัดให้ทุกโครงการยอ่ยมาร่วมกนั

ด าเนินการเป็น  2  ระยะ  ดงัน้ี 

  3.1 เป็นการด าเนินการสะทอ้นผลการปฏิบติัการระหวา่งการปฏิบติัการวจิยั  เพื่อเป็นการ

รายงานความกา้วหน้าของการด าเนินการวจิยัและถือวา่เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบ  

แผนการปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู ่ และเป็นการตรวจสอบขอ้มลู

ท่ีเกบ็มาวา่ถูกตอ้งเพียงใด  โดยด าเนินการรว่มกนัทั้งฝ่ายคือคณะวจิยัของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงใหมก่บันักวจิยัทอ้งถ่ิน  

3.2 สะทอ้นผลส าเ ร็จของแผนงานวิจัย   โดยด าเนินการสะทอ้นผลการปฏิบติัการหลงัจาก

การปฏิบติัการไดเ้สร็จส้ิน ณ ห้องประช ุมขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นแหวน  

โดยจดัให้โครงการยอ่ยเสนอผลการวจิยัของตนในเวทีประชาคมรวม ระหวา่งนักวจิยั

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ นักวจิยัทอ้งถ่ิน นักศึกษา ผูช้ว่ยนักวจิยั ปราชญ์

ชาวบา้นและประชาชนในต าบลบา้นแหวน โดยก  าหนดเป็นกจิกรรมคืนความรู้สูช่มุชน

และจดัเวทีน าเสนอผลงานการวจิยัแกส่าธารณชน  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

 คณะวจิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูตามประเด็นจากเอกสารและจากการเกบ็ขอ้มลูในพื้นท่ี

ตามค าถามวจิยั โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคณุภาพ  ซ่ึงคณะวจิยัไดน้ าขอ้มลูท่ีไดม้าวเิคราะห์เน้ือหา  

แลว้เขียนบรรยายโดยอา้งอิงประโยคท่ีไดจ้ากการสนทนากลุม่เป้าหมาย  และประโยคท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นศึกษา 




