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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย   เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิต  กรณีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี  โดยเฉพาะปจจัยที่ทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   ตําบล 
ดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ไดผานพนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจจนประสพ 
ความสําเร็จไดอยางไร  ผูนํากลุมมีคุณลักษณะผูนํามีการบริหารจัดการที่ดี โดยหลักธรรมมาภิบาล 
(good governance)  บริหารงานดวยความโปรงใสไดอยางไร  สมาชิกรูจักใชทรัพยากรทองถ่ินได
อยางคุมคาและยั่งยืนตลอดจนรูจักใชภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนการพึ่งพาตนเอง  ไดอยางไร  สมาชิก 
มีความสามัคคี  มีวินัยและมีสวนรวมเปนอยางไร  การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เปนหลัก เพราะเปนแนวทางที่ใชในการศึกษาขอเท็จจริงอยางเปนระบบและนําขอมูลมาหาขอสรุป
เชิงทฤษฎีในภายหลัง   
 

3.1  พื้นที่ทําการศึกษา 
 
  ผูวิจัยเลือกศึกษาหมูบานขอนขวาง   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  
เนื่องจากเปนหมูบานที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานและจากการสอบถามและสัมภาษณ 
เบื้องตน  พบวา  มีขอมูลและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ไดเปนอยางดี  สําหรับกลุม
ตัวอยางมีลักษณะเปนตัวแทนของกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง  โดยเปนผูที่ไดรวมกิจกรรมกับ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  มีพื้นฐานความเขาใจในกิจกรรม  แบงออกเปน  4  กลุม  คือ  
     1)  ประธานกลุม  เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารกลุม 
 2)  ที่ปรึกษากลุม  เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารกลุม 
  3)  คณะกรรมการบริหารกลุม  เปนผูที่ดําเนินกิจกรรมและใหบริการแกสมาชิก 
   4)  สมาชิกกลุม เปนผูที่เขารวมกิจกรรมกลุม   
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3.2  วิธกีารศกึษา 
 
  งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยใชวิ ธีการสังเกตแบบมีสวนรวม  
(participant observation)  และการสัมภาษณระดับลึก (in-depth interview)  ในลักษณะพูดคุย 
แบบเปนกันเองไมมีพิธีรีตอง  เนื่องจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากหัวหนาหนวยงานที่มีสวน 
เกี่ยวของในพื้นที่เปนอยางดี  จึงมีโอกาสไดเขารวมการประชุมของกลุมเจาหนาที่และสมาชิก 
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในวันสงเงินสัจจะประจําเดือน (ทุกวันที่ 5  และ 6 ของเดือน)  
วิธีการนี้ไมเนนการเลือกบุคคลใหเปนตัวแทนประชากร  โดยเลือกบุคคลที่สามารถใหขอมูล 
รายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาไดมากที่สุด  จึงเลือกบุคคลผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง  เรียกวา 
ผูใหขอมูล  ไดแก  ประธานที่ปรึกษา    คณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตบานขอนขวาง   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  แลวจึงนําขอมูลที่
ไดมาทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือ ดวยวิธีการเทคนิคสามเสา (triangulation technique)  
กลาวคือ  ตรวจสอบสามเสาทางดานขอมูลจากบุคคล  โดยอาศัยเวลา  แหลงที่มา และสถานที่ที่
แตกตางกัน 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน  2 สวน 
คือ 

1) การศึกษาขอมูล  ไดแก  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ขอมูลหมูบาน 
เชน  ขอมูลสภาพแวดลอม  สถานที่ตั้ง  สภาพพื้นที่ของหมูบาน  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุม  
ความเปนมาของกลุม  วัตถุประสงคของกลุม  จํานวนสมาชิกกลุม  กิจกรรมกลุม  ขอกําหนด 
กลุมและการบริหารกลุม  ผังแสดงกิจกรรมของหมูบาน  จํานวนประชากรในหมูบาน  จํานวน
แหลงน้ํา  การคมนาคม  สาธารณูปโภค  ขอมูลเงินทุนที่กลุมกูเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทจาก
ธนาคารออมสิน   เงินทุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)   และเงินกองทุนหมูบานละ
หนึ่งลานบาท  จากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ไดจากเอกสารที่กลุมและ
หมูบานจัดทําไว   จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลมาประมวล เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
(conceptual  framework)  โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัย  5 ตัวแปร  ประกอบดวย   คุณลักษณะ 
ผูนํา   การบริหารจัดการที่ดี  การมีทรัพยากรในทองถ่ิน  ความสามัคคีและการมีสวนรวม 
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2) การสัมภาษณ  เปนการสัมภาษณระดับลึก โดยกําหนดลักษณะการสัมภาษณ
เปน 2 แนวทาง คือ การสัมภาษณแบบสนทนาอยางไมเปนทางการ (the informal conventional 
interview)  และการสัมภาษณแบบการตั้งคําถามไวลวงหนา ( interview guide lines)  
  ในการสัมภาษณจัดแบงขอมลูเปน  2 สวน  ดังนี ้
  ขอมูลสวนแรก  เปนขอมูลสวนตัว และขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับครอบครัว  ไดแก 
ชื่อ – นามสกุล  อายุ  เพศ  ภูมิลําเนา  สถานภาพ  จํานวนบุตร  ชาย – หญิง  ระดับการศึกษา  
ศาสนา  อาชีพหลัก  อาชีพเสริม  รายไดตอเดือน  จํานวนเงินฝากสัจจะสะสมทรัพยของตนเอง
และของครอบครัว 
  ขอมูลสวนที่สอง  เปนสัมภาษณเจาะลึกซึ่งจําแนกตามกลุมตัวอยาง  ไดแก 
  ประธานกลุม  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของกลุม  การกอตั้ง  จํานวน
คณะกรรมการ  จํานวนสมาชิก  จํานวนเงินออมสัจจะสะสมทรัพย  เปาหมายกลุม  แนวทาง 
การพัฒนากลุม   การพัฒนาคนรุนใหม  การบริหาร  การดําเนินงาน   หลักการปฏิบัติตน   
การมีสวนรวม  ปญหาและอุปสรรค 
  ที่ปรึกษากลุม  เปนคําถามเกี่ยวกับ  เปาหมายกลุม  แนวทางการพัฒนากลุม  
การพัฒนาคนรุนใหม  การบริหาร  การดําเนินงาน   หลักการปฏิบัติตน  ปญหาและอุปสรรค 
   คณะกรรมการบริหารกลุม  เปนคําถามเกี่ยวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
หลักการปฏิบัติตน  หนาที่  การบริหาร  การมีสวนรวม  ปญหาและอุปสรรค 
   สมาชิกกลุม เปนคําถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเปนสมาชิก  สาเหตุที่เขามา
เปนสมาชิก  เงินสัจจะสะสมทรัพยที่สงตอเดือน  การมีสวนรวม  ประโยชนที่ไดรับ  ปญหาและ
อุปสรรค 
 

3.4  ขั้นตอนการวิจัย 
 

1) ศึกษาสภาพชุมชน (หมูบาน)  ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานของหมูบานเพื่อใชเปน 
แนวทางในการวางแผนการศึกษา  เพื่อใหไดคําตอบในการวิจัย   ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจาก 
คุณปรีดา   วาสประเสริฐสุข   พัฒนาการอําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ไดอธิบายความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง ใหผูวิจัยไดรับทราบกอนการลงพื้นที่จริง
พรอมทั้งไดแนะนําใหรูจักประธานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานขอนขวาง   ตําบลดงขี้เหล็ก 
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ผูวิจัยไดแนะนําตัวกบัประธาน  คณะกรรมการบริหารและสมาชิก
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ใหทราบวาผูวิจัยเปนใคร มาจากสถาบันใด  มีวัตถุประสงคอะไร  
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ในการที่เขามาในหมูบาน  และจะนําขอมูลที่ไดไปทําอะไร  รวมถึงชาวบานจะไดรับประโยชน
อะไรจากการศึกษาและวิจัยครั้งนี้  อันเปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  (good rapport)  
เพื่อนําไปสูการเก็บขอมูลภาคสนามตอไป  การเก็บขอมูลในพื้นที่ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบ 
มีสวนรวม  การสอบถาม   และการสัมภาษณระดับลึก   โดยใชอุปกรณในการจดบันทึก    
การบันทึกเทป  การถายภาพวีดีทัศนและการถายภาพกิจกรรมตางๆ  ในการสัมภาษณผูวิจัยสราง
ความสัมพันธอันดีและใหเปนที่ยอมรับในกลุมคนที่ตองการจะศึกษา มีการวางแผนและวางกรอบ
คําถามไวลวงหนา   ลักษณะการสัมภาษณเปนการพูดแบบไมมีพิธีการ  ใชภาษาที่เขาใจงาย     
เพื่อใหไดขอมูลครบทุกประเด็นตามตองการโดยใชวิธีสรางความสนิทสนมกับคนในชุมชน 
คนใดคนหนึ่งเปนพิเศษและใหคนนั้นเปนกุญแจแนะนําคนอื่นๆ  ตอไป  (snowball technique)  
นั่นคือ  กลุมคนที่ศึกษาคอยๆ  พอกพูนขึ้นเหมือนกอนหิมะที่กล้ิงไปแลวมีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ 
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ในการใหขอมูลรายละเอียด 
รับฟงอยางตั้งใจ  ใหความสําคัญกับทุกคําตอบโดยการสังเกต  ทาทีการโตตอบและการแสดง
ความคิดและความจริงใจในการใหขอมูลของผูถูกสัมภาษณ   ซ่ึงสรางความรูความเขาใจระหวาง
ผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ  เพื่อใหไดรับความรวมมือ  ความไววางใจและไดรับคําตอบ 
ที่จริงใจ ขณะดําเนินการสัมภาษณ  จะทําการจดบันทึกเพื่อเก็บขอมูลและบันทึกเทปการสมัภาษณ   
พรอมกับการถายภาพกิจกรรม  ประกอบการบันทึกการสังเกตตามสภาพความเปนจริงของสภาพ
ทั่วไป  ขอมูลพื้นที่  สภาพชุมชน  เปนตน   

2) ศึกษาเอกสาร  ซ่ึงประกอบดวยขอมูลจากเอกสารที่เปนขอมูลปจจุบันของกลุม
ออมทรัพยที่ไดจัดทําเปนทะเบียนบันทึกไว  เชน  รายงานการประชุม  รายช่ือคณะกรรมการ
บริหารกลุม  ทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนบัญชีเงินฝากสัจจะสะสมทรัพย   ทะเบียนเงินกู  สมุด
บันทึกกฎระเบียบ  ขอบังคับ  บัญชี  รับ–จาย  ยอดเงินฝากคงเหลือ บัญชีการพิสูจนยอดเงิน 
ประจํางวด  บัญชีงบดุล  งบกําไรขาดทุน  การจัดสรรจายเงินปนผลประจําปและการจัดสวัสดิการ
ตางๆ  

3) วิเคราะหขอมูล  โดยจะกระทําไปพรอมกันตลอดเวลาที่ดําเนินการวิจัยเมื่อเก็บ 
ขอมูลไดในแตละวันเสร็จแลว  จึงนํามาเขียนบันทึกอยางละเอียดพรอมกับแยกประเภท 
จัดหมวดหมูตามประเด็นที่ศึกษาและหาขอสรุปเชิงทฤษฎี 

4) สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน 
 
                                                                                                                                                                

 


