บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “รูป แบบประสิทธิผลการจัดการความรู้ของมูล นิธิโครงการหลวงในการ
พัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย” โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เป็นหลักและเสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เพื่อมุ่งหวังให้ทราบถึง
ระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนา
พื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาและได้ข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งมีรายละเอียดของข้อมูล
ในหลายด้าน เพื่อตอบประเด็นในการศึกษาวิจัยโดยได้มีการคัดเลือกสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
มูลนิธิโครงการหลวง จัง หวัดเชียงใหม่ เพื่ อศึกษาถึงระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดการความรู้ ซึ่ง จะนาไปสู่ก ารสรุปและข้อเสนอแนะในการศึกษา เพื่ อนาไปประยุกต์ใ ช้อย่าง
เหมาะสม ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลักและเสริมด้วยข้อมูลเชิง
ปริม าณ (Quantitative Data) ซึ่งเป็นการวิจั ย ทางสังคมศาสตร์ แบบไม่มีก ารทดลอง (Nonexperimental design) เป็นกรณี (Case study method) เป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้
เนื้อหาเชิง ลึก และมี ความน่า เชื่ อถือและมีเหตุผลเพื่ อนาผลการศึ ก ษาที่ไ ด้ไ ปประยุก ต์ใ ช้กั บการ
บริหารจัดการในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ทางผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือโดยใช้เครื่องมือการ
วิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเน้นไปที่เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยอาศัยคุณลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดของ Patton (1990, pp. 39-63)
บางส่วนมาประยุ กต์เพื่ อปรับ ใช้เพื่ อให้ไ ด้ข้อมูล เชิงลึกที่มีคุณภาพตรงกั บวัตถุประสงค์ใ นการ
ศึกษาวิจัยมากที่สุด ครอบคลุมระบบและกลไกลในการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงใน
การพั ฒนาภาคเหนือของประเทศไทย ที่สามารถทาให้เชื่อถื อได้อย่างครบถ้วนรูปแบบการวิจัย
ข้างต้น ทางผู้วิจัยขออธิบายเพิ่มเติมให้รายละเอียด ดังนี้

138

1. การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ
บทความ วารสาร วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ หนั ง สื อ รวมทั้ ง รายงานการวิ จั ย และข้ อ มู ล จาก
อินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัยโดยเป็นการรวบรวมทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิ ระดับทุติย
ภูมิ ได้แก่ การบริหารจัดการโครงการหลวง การจัดการความรู้ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การ
ทางานเป็นทีมและการพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิวิจัย
2. การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ต รงในโครงการหลวงในต าแหน่ ง ต่ า งๆ โดยสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
Informant Interview) คือ คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับ
ต้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและเกษตรกรสมาชิก
ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยสัมภาษณ์ตามข้อคาถามที่กาหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ทีมีโครงสร้าง
(Structured Interview Form) จานวน 22 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มสายการบริหาร 4 ท่าน กลุ่มสาย
การจัดการ 6 ท่านและกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชน 12 ท่าน
3. การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใช้การสารวจด้วยแบบสอบถาม
(Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ
มูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จานวน 1,416 คน (ข้อมูลจากส่วนงานบัญชีโครงการหลวง
ดอยอินทนนท์ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
2) กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากจานวน
ประชากรทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายกัน ผ่านวิธีการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างผ่าน
สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จานวน 312 คน
นอกจากนั้นเพื่อให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดเตรียมโครงร่างตามระเบียบ
วิธีการดาเนินการวิจัย โดยศึกษาสภาพการดาเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่
เขตภาคเหนือของประเทศไทย และศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาจัดทาโครงร่างการวิจัย โดยขอคาแนะนาและความเห็นในการจัดทา
ร่างการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์รายบุคคลที่ มีโครงสร้า ง ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นาไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
สายการบริหาร กลุ่ มสายการจัดการ และกลุ่มสายการปฏิ บัติก ารและผู้นาชุมชน เก็บข้อมูลการ
ดาเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย
2.1) สร้างประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อทราบแนวคิดคาแนะนาของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทราบสภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน หลักการ วิธีการ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะได้ข้อมูลการ
ดาเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทยต่างๆ นาไปสู่
ผลของการวิจัย
2.2) ตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคลแล้วปรับปรุงก่อนนาไปใช้จริง
โดยท่านอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3) นาประเด็นการสัมภาษณ์รายบุคคลไปดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญจนได้ข้อมูลที่ถึงจุดอิ่มตัว นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทาการวิเคราะห์เพื่อทาการ
สรุปผลต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ
โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จานวน 1,416 ครัวเรือน โดยแต่ล ะครัวเรือน สามารถสมัครเป็น
สมาชิกได้เพียง 1 คน โดยมีกระบวนการในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
3.1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
แล้วนามารวบรวมเขียนเนื้อหาและข้อคาถามให้สอดคล้อง
3.2) นาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แก้ไขเบื้องต้น เพื่อความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording)
3.3) นาแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence:
IOC) จากการพิจารณาของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อิน ฟ้าแสง ดร.พนัส คุณหบั ณฑิต ดร.อรรถไกร พันธ์ภักดี และ
ดร.วุฒิ วั ช โรดมประเสริ ฐ ผลปรากฏว่ า ทุก ข้ อ คาถามที่ ค่ า IOC สู ง กว่ า 0.8 ทุ ก ข้อ ซึ่ งถื อ ว่ า
แบบสอบถามมีความถูกต้องเชิงเนื้อหา
3.4) น าแบบสอบถามตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุน
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วาง ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบว่าคาถามสามารถสื่อ
ได้ตรงความหมายตามที่ต้องการและมีความเหมาะสม โดยหาค่า Reliability Coefficient ผ่าน
โปรแกรมสาเร็จรูป ในการหาความเชื่อมั่นผ่านสูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดย
ใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอฟฟ่า ซึ่งปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งฉบับ จานวน 54 ข้อคาถาม ได้ค่า Alpha
= 0.991 ซึ่งเท่ากับ แบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง (0.71-1.00)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และเขียนผลการวิจัย สรุปผลจาการวิเคราะห์สาระบูรณาการข้อมูล
จากประเด็นคาถาม จากการสัมภาษณ์และนาข้อมูลมาตีความเนื้อหาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเขียนผล
การศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
3.2 บุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญและประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการมูลนิธิโครงการ
หลวง เจ้าหน้าที่ระดับ สูงจนถึงระดับต้นของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ปฏิบัติงานและผู้นาชุมชน
เกษตรกรสมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวง จานวน 22 คน ประกอบด้วย กลุ่มสายการบริหาร 4 ท่าน
กลุ่มสายการจัดการ 6 ท่านและกลุ่มสายการปฏิบัติการและผู้นาชุมชน 12 คน
3.2.2 ในการทาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อนามาเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยกาหนดประชากร
คือ เกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จานวน 1,416 คน และทา
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการคานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ได้ประชากร
ตัวอย่าง รวม 312 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
1) เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามประกอบการสั ม ภาษณ์ (Interview
Structured) โดยกาหนดเป็นแบบคาถามที่มีโครงสร้าง (Structure) โดยมีประเด็นคาถามที่ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งออก ดังนี้
1.1) ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ ตารา และรายงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย และวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย แล้วนาเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
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1.3) ทาการตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย ซึ่งในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ก่อนที่จะนาไปใช้จริงโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อหา ความชัดเจน การใช้ภาษาและการสื่อสาร แล้วผู้วิจัยทา
การปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดทาแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
2) แบบการสังเกต
การสังเกต (Observation) ขณะดาเนินการลงไปในพื้นที่โครงการตาม
ขอบเขตเนื้ อ หาของแบบสั ม ภาษณ์ แ ละท าแบบสั ม ภาษณ์ โ ดย ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารสั ง เกตสภาพการ
ดาเนินการของมูลนิธิและทาการจดบันทึกข้อมูลลงแบบสัมภาษณ์
3) เครื่องมืออานวยความสะดวกอื่นๆ
เครื่องมื อที่ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมูล การวิจัย ในครั้งนี้ นอกจากตัว
ผู้วิจัยแล้วยังมีเครื่องมืออานวยความสะดวกอื่นๆ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
(2) เครื่องบันทึกเสียง
(3) อุปกรณ์จดบันทึกข้อมูล ได้แก่ ปากกา สมุดจดบันทึก แบบสัมภาษณ์
(4) กล้องถ่ายรูป
(5) หนังสือขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือการให้สัมภาษณ์ที่ออกโดย
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
3.3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเนื้อหา
สาระสาคัญๆ ในรายละเอียดนั้นผู้วิจัยนามาจากหัวข้อเนื้อหาสาระของแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์ สาหรับการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) ระบบและวิธีการจัดการความรู้
ขององค์กร 2) ภาวะผู้นา 3) วัฒนธรรมองค์กร 4) การทางานเป็นคณะ 5) การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาสาระของแบบสัมภาษณ์แล้วนามากาหนดเป็น
ข้อคาถามลงในแบบสอบถาม
2) นารายละเอียดของคาถามนั้น ๆ ใน 5 มิติ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่านเพื่อ
ตรวจความถูกต้องของเนื้อหาสาระ (Validity) และตรวจสอบรายละเอียดของคาถาม (Content) ว่า
สอดคล้องกับแบบสัมภาษณ์มากน้อยเพียงใดเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเห็นชอบแล้ว ผู้วิจัยได้
นามาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่อไป

142

3.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บดังนี้
1. ขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยทาหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการเพื่อขอ
ประทานอนุญาตในการทาวิจัยและทาการสัมภาษณ์บุคคลากรของโครงการหลวงที่มีหน้าที่บริหาร
จัดการและมอบหมายผู้ประสานงานของโครงการให้ความร่วมมือแจกแบบสอบถามแก่เกษตรกร
สมาชิกโครงการ
2. ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อนัดหมายบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญและฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่ อ
กาหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อทาการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและชี้แจงกับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่เกษตรกร
3. เมื่อผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญครบถ้วนแล้ว ได้นาแบบสัมภาษณ์ มา
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามเนื้อหาสาระโดยเปรียบเทีย บกับแบบเทปบันทึก เสีย งเพื่ อ
ประมวลความถูกต้องอีกครั้ง และทาการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามมิติทั้ง 5 มิติ
4. สาหรับการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ต้องแจกแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดบุคคลที่
ตอบแบบสอบถามโดยวิธีบังเอิญ (Accidentally sampling) กาหนด 3 กลุ่มประชากร คือ 1) ผู้นา
เกษตร 2) สมาชิกสหกรณ์ 3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการหลวง โดยให้สังเกตในการแจก
แบบสอบถามตามเพศและอายุ
5. ผู้ทาการวิจัยจัดหมวดหมู่ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแยกเป็น 5 มิติข้อมูล เพื่อทา
การวิเคราะห์ข้ อมู ลต่อไป สาหรับข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ทาการตรวจนับจานวน
แบบสอบถามที่ ไ ด้รับ กลับ มาว่า ได้จานวนครบถ้วนหรือไม่และแต่ล ะแบบสอบถามประชากร
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบถ้วนหรือไม่ปรากฏว่าได้รับครบถ้วน 312 ชุด
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของมูลนิธิโครงการ
หลวง แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับการบริหารมูล นิธิโครงการหลวง แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้นา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทางานเป็นทีม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลัก
เพื่อความยั่งยืน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบิหารจัดการองค์การ
ที่น่าสนใจอื่นๆ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย หนังสือ ตาราวิชาการ วารสาร บทความทาง
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วิช าการ เอกสารการประชุม สัม มนา ข้อมูล ที่บันทึกในแผ่นซีดี และเอกสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ซึ่ง
สามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตผ่านททางเว็บไซต์ต่างๆ ได้
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ใจความ (Textual
Analysis) และการวิเคราะห์บ ริบท (Contextual Analysis) เพื่ อทาให้เข้าใจมโนทัศน์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2545, น.383) และใช้การวิเคราะห์แบบ
สาเหตุและผล การวิเคราะห์บริบทว่าบทความที่ตัดมาแต่ละช่วงหรือประโยคหรือคานั้น ๆ มีนัย
ของเรื่องใดเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดบ้าง
ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น เริ่มต้นผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้ทาการ
บันทึกเสียงไว้จากการให้สัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มาถอดข้อความ หลังจากนั้นได้ทาการ
กาจัดข้อมูลหรือการลดทอนข้อมูล (Reduce) ซึ่งเป็นการตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป
โดยผู้วิจัย จะทาการพิจารณาว่า ข้ อมูล ที่ตัดออกไปนั้นต้องไม่มีส่วนเกี่ ย วข้องจริงๆ ทั้งนี้เพื่ อให้
สามารถทาการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยพิจารณา
อย่างถี่ถ้วนว่าข้อมูลที่ตัดออกไปนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องจริงๆ
เมือ่ ได้เก็บข้อมูลของการวิจัยทั้ง 2 วิธีแล้ว ผู้วิจัยก็ดาเนินการดังนี้
1. นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแยกแยะพิจารณาในแต่ละมิติของเนื้อหาสาระการวิจัยทั้ง 5
มิติและสาระเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูล แล้วดาเนินการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็นแต่ละมิติ
เพื่อพิจารณาความคิดเห็นที่ตรงหรือสอดคล้องกันและข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันในบางประเด็นของ
แต่ละมิติและในทางตรงกันข้ามดูข้อมูลที่ผิดแปลกแตกต่างไปเลย แล้วผู้วิจัยนามาวิเคราะห์จุดที่มี
ความเห็นแตกต่างกันนั้นเนื้อหาสาระทางวิชาการที่มีความถูกต้องคืออะไร เพื่อผู้วิจัยจะได้สามารถ
นามาวินิจฉัยและชี้ความถูกต้องของข้อมูลเนื้อใช้ในการวิจัย
2. สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามออกมาจากคาตอบตามมิติแล้วทา
การคานวณตามสถิติต่อไป โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และสัง เคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณนี้
ผู้วิจัยแยกแยะเป็นกลุ่มประเภทของสถิติต่อไปนี้
2.1 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ สถิติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติหลักที่นามาใช้ในการบรรยายคุณลักษณะ
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษา การวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติได้แก่
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การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดย
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบน
2.3 ข้ อ มู ล จาการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด (Conceptual
Analysis) เป็นผลการวิจัย และการวิเคราะห์รายประเด็น (Analysis by Theme) นาไปประกอบข้อมูล
การอภิปรายผล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยต้องเป็นผู้วิเคราะห์ด้วยตนเอง เริ่มพร้อมๆ กับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วทาต่อหลังจากเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง โดยมีข้อมูลจากมุมมองของคนใน
(Emic) อาศัยข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นกรอบแนวความคิด ที่ผู้วิจัยคิดขึ้นมากล่ าวคือ
การวิจัยที่ผู้วิจัยออกไปสัมผัสกับปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมก่อนแล้วจึงพยายามสร้างข้อสรุปเชิง
นามธรรมในลักษณะของปัจจัย พยายามศึกษาปรากฏการณ์จากหลากหลายมิติ (Multi Dimension)
ด้วยข้อมูลจากมุมมองของคนในหรือทัศนะของคนในโดยไม่ด่วนสรุปปรากฏการณ์ตามสายตา
อย่างคนนอกหรือทัศนะของคนนอก (Etic) ผู้วิจัยได้แสวงหาระบบคุณค่าและความหมายส่วนตัว
ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ มองด้วยสายตาคนใน (Insider”s View) พร้อมกับอาศัยมิติปัจจัยที่ได้มาจาก
แนวคิดทฤษฎีส่วนหนึ่งและจากการสร้างสรรค์จินตนาการของผู้วิจัยส่วนหนึ่ง นาไปสู่การยอมรับ
หรือปฏิเสธมิตินั้นๆ ตลอดจนการสร้างมิติใหม่ขึ้นมาแทน ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลแยกเชื่อมโยงปรากฏการณ์ องค์ประกอบ ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ (สภางค์ จันทวานิช , 2546, น.
11-16) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจึงเป็นการนาเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย มาจัดกระทา
ให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อให้สามารถนาไปสู่ความเข้าใจต่อการดารงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์การ
ดาเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยการวิจั ย
นี้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้า นวิธีรวบรวมข้อมูล (Methogical Triangulation) คือ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กับการ
ซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทาการซักถามผู้ให้ข้ อมูลสาคัญ
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร จาแนก จัดกลุ่ม เรียงลาดับประเด็นหลักประเด็น
รอง นามาสรุปโดยพิจารณาบริบทให้เกิดการบูรณาการความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดการวิจัย
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากการสัม ภาษณ์ รายบุ ค คลและการสั ง เกต จากการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์บริบท เพื่อสรุปผลการ
วิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและการประมวลข้อมูลการสังเกต
ที่ผู้วิจัยได้บันทึกภาคสนามมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
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ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลในกลุ่มเดียวกันมาทาการแยกแยะกรอบความ
คิ ด เห็ นของข้ อ มู ล มี ส่ ว นแตกต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั นแล้ ว ผู้วิ จั ย จะท าการตรวจเพื่ อ หาข้อ สรุ ป ที่
สามารถชี้ชัดในลักษณะของการสังเคราะห์ข้อมูลและเพื่ อเป็นการยืนยันความถูกต้องแม่นยาที่จะ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส มาชิ ก ของโครงการมากที่ สุด ด้ ว ยการนาข้ อ มูล เชิ งปริ ม าณไปเปรี ย บเที ย บ
วิ เ คราะห์ กั บ เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเป็ น จริ ง เพื่ อ ประโยชน์ ข องสมาชิ ก ของ
โครงการ

