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บทท่ี 3  

 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
เพื่อตอบคําถามและวตัถุประสงค์การวจิยั ในบทน้ีผู้วจิยัได้นําเสนอการออกแบบการ

วจิยั กําหนดขัน้ตอนการวจิยั การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และประเดน็จรยิธรรมของ
การวจิยั ดงันี้ 
 

3.1 การออกแบบการวิจยั 

ในการออกแบบการวจิยั (research design) เพือ่ทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการ
วิจัยจะต้องทําอะไร ทําอย่างไร และกําหนดรายละเอียดของการวิจัย ผู้วิจัยได้คํานึงถึง
องคป์ระกอบสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ คําถามการวจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั แนวคดิในการวจิยั 
วิธีการวิจยั และความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั (Maxwell, 2013: ชาย โพธิสิตา, 
2554) ดงัแสดงในภาพ 3.1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.1 องคป์ระกอบการออกแบบการวจิยักลยทุธก์ารพฒันาชุมชนเขม้แขง็สูช่มุชน
ยัง่ยนื: กรณีศกึษาชุมชนพนูบาํเพญ็ เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร 

ทีม่า: ปรบัจาก ชาย โพธสิติา, 2554, หน้า 104. 

ทำทำอย่างไรถึงจะ
ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

ได้อย่างย่ังยืน 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
- ศกึษาบรบิทของชุมชน 
- ศกึษาคุณลกัษณะและปัจจยัทีม่ ี
ผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชน 
- นําเสนอกลยทุธก์ารพฒันาชุมชน 

แนวคดิการวจิยั 
- แนวคดิชุมชนเขม้แขง็ 
- แนวคดิชุมชนยัง่ยนื 
- แนวคดิการพฒันาชุมชน 
 

วธิกีารวจิยั 
- การวจิยัเชงิคุณภาพ  
- การวจิยัแนวปรากฏการณ์วทิยา 
- การศกึษาเฉพาะกรณี 
- การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

ความถูกตอ้งตรงประเดน็ของ
ผลการวจิยั 

- ความถูกตอ้งตรงประเดน็ในการ
พรรณนาปรากฏการณ์ 
- การตคีวามและใหค้วามหมาย
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คาํถามหลกัของการวจิยัครัง้น้ีคอื ทําอย่างไรถงึจะทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ไดอ้ย่างยัง่ยนืซึง่
เป็นทีม่าของวตัถุประสงคก์ารวจิยัใน 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศกึษาสภาพบรบิทของชุมชนพนู
บําเพญ็ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเขม้แขง็ของชุมชน 2) เพื่อศกึษาคุณลกัษณะและปัจจยัทีม่ผีล
ต่อความเขม้แขง็ของชุมชนพูนบําเพญ็ และ 3) เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การพฒันาชุมชนเขม้แขง็สู่
ชุมชนยัง่ยนื 

วตัถุประสงค์ดงักล่าวมขีึ้นเพื่อประโยชน์ในแง่ของการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพ
บรบิทของชุมชนพูนบําเพญ็ ได้คําอธบิายที่เชื่อมโยงกนัระหว่างกระบวนการ การดําเนินงาน 
และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นชุมชนเขม้แขง็ เป็นประโยชน์สาํหรบัชุมชนอื่นๆ ทีม่บีรบิทใน
ทาํนองเดยีวกนัในการวางแผนการดาํเนินงานสาํหรบัการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ นอกจากนี้ยงั
จะไดร้บัประโยชน์ในเรื่องของการทาํความเขา้ใจจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคข์องชุมชน
ในการพฒันาสู่ชุมชนยัง่ยนื ซึ่งจะเป็นขอ้มูลสําคญัที่จะนําไปกําหนดกลยุทธ์การพฒันาขุมชน
เขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนื และเป็นประโยชน์สาํหรบัชุมชนอื่นในพฒันาชุมชนของตนเองต่อไป 
 ในการกําหนดแนวคดิที่นํามาใช้ในการวจิยันัน้ผู้วจิยัได้มสีงัเคราะห์วรรณกรรมที่เป็น
แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานขอ้มูลในการศกึษา ได้แก่ แนวคดิ
เกีย่วกบัชุมชนและการพฒันาชุมชน 2) แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนเขม้แขง็ 3) แนวคดิเกีย่วกบัการ
พฒันาชุมชนยัง่ยนื การสงัเคราะห์วรรณกรรมดงักล่าวน้ีนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคดิการ
วจิยัทีส่อดคลอ้งกบัคาํถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ย 
 ในดา้นวธิกีารวจิยั ผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการศกึษาแบบยอ้น
รอย (retrospective study) สืบค้นข้อมูลต่างๆ นํามาพรรณนาให้เห็นข้อค้นพบตามแนว
ปรากฏการณ์วทิยา (phenomenological approach) ที่มุ่งเน้นการทําความเข้าใจความหมาย
ของประสบการณ์ในทศันะของบุคคลทีไ่ดร้บัประสบการณ์ในเรื่องของความเขม้แขง็ของชุมชน 
รวมทัง้การเจาะลกึลงไปถงึสิง่ทีอ่ยู่เบือ้งหลงัของความเขม้แขง็ คอื กระบวนการ การดาํเนินงาน 
และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นโจทยห์นึ่งของการวจิยั  
 นอกจากนี้การวจิยัครัง้น้ียงัเป็นการศกึษาเฉพาะกรณี (case study approach) ซึ่งเป็น
การมุ่งศกึษาจุดเน้นทีเ่ฉพาะเจาะจง กล่าวคอื เป็นการเลอืกศกึษาชุมชนพูนบําเพญ็ซึ่งมบีรบิท
ของชุมชนเฉพาะ เป็นชุมชนที่มคีวามเขม้แขง็ และเป็นการศกึษาชุมชนที่มขีึน้เพื่อที่จะมองหา
กลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนยัง่ยืน ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นไปตามแนวทางของ
การศกึษาเฉพาะกรณีทีอ่าศยัขอบเขตการศกึษาทีช่ดัเจน ในส่วนของวธิกีารรวบรวมขอ้มูลและ
การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวในรายละเอยีดในเนื้อหาสว่นถดัๆ ไป 

ในดา้นความถูกตอ้งตรงประเดน็ของผลการวจิยัผูว้จิยัคาํนึงถงึความถูกตอ้งตรงประเดน็
ในการพรรณนาปรากฏการณ์ โดยยดึหลกัความสมบูรณ์ของขอ้มลู กล่าวคอื เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ี
ความสมบูรณ์สําหรบัการพรรณนาปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นบรบิทของชุมชนพูนบําเพญ็ 
คุณลกัษณะและปัจจยัทีท่าํใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็นัน้ผูว้จิยัไดส้รา้งคาํถามทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู
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อย่างรดักุม โดยมกีารทบทวนวรรณกรรมจากแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นการกําหนด
ประเดน็คําถาม และรายการขอ้คําถามที่เจาะประเดน็เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลในเชงิลกึ ใหไ้ด้ขอ้มูลที่มี
ความสมบรูณ์เพยีงพอ  

ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้นําชุมชน คนในชุมชนพูนบําเพ็ญที่อยู่มาแต่เดิม 
ปราชญช์าวบา้น และผูท้ีม่สีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน บุคคลเหล่าเป็นผูรู้แ้ทจ้รงิทีจ่ะช่วยยนืยนั
ความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยยังได้บันทึกการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มด้วยเครื่อง
บนัทกึเสยีง ซึง่ไดนํ้ามาถอดเทปอย่างละเอยีด การสรา้งขอ้คาํถาม การเลอืกผูใ้หข้อ้มลู และการ
บนัทกึขอ้มลูเป็นสิง่ทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการไดม้าซึง่ความสมบูรณ์ของขอ้มลูทีเ่ป็นหลกัประกนั
ความถูกตอ้งตรงประเดน็ความถูกตอ้งตรงประเดน็ในการพรรณนาปรากฏการณ์ 
 ในส่วนของความถูกตอ้งตรงประเดน็ในการตคีวามและใหค้วามหมายของขอ้มูล ผูว้จิยั
ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ยืนยนัความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกนั (data 
triangulation) และความถู กต้ อ งจากการเก็บ รวบ รวมข้อมู ลต่ างวิธี (methodological 
triangulation) รวมทัง้อาศยักรอบความคดิปรากฏการณ์นิยม การประกอบสรา้งทางสงัคม และ
โครงสรา้งนิยมมาใชใ้นการตคีวามและใหค้วามหมายขอ้มูล การใชก้รอบความคดิทัง้ 3 ในการ
ตีความและให้ความหมายของขอ้มูลนี้จะทําให้มคีําอธบิายที่รอบด้านมากยิง่ขึ้น ป้องกนัการ
ตคีวามและใหค้วามหมายขอ้มลูทีม่ลีกัษณะมองดา้นเดยีว ไมส่มดุล  

นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัคาํนึงถงึความยดืหยุน่ของขอ้มลูทีไ่ดม้า ดงันัน้จงึไดม้กีารตคีวามโดย
ตัง้อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลเชิงประจักษ์ (successive 
approximation) ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัการยดึตดิกรอบแนวคดิทีไ่ดส้รา้งขึน้มา เป็นการใหค้วามสาํคญั
กบัขอ้มูลที่ได้มาตามพฤติกรรมหรอืปรากฏการณ์ที่เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ รายละเอียด
ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวต่อไปในหวัขอ้ 3.4 ในเรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.2 ขัน้ตอนการวิจยั 

ขัน้ตอนที่ 1 สํารวจข้อมูลบริบทของชุมชนเป็นการศึกษาสภาพบรบิทของชุมชนที่
เกีย่วขอ้งกบัความเป็นมา สภาพทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมและวถิชีวีติของคนใน
ชุมชน วเิคราะห์ถงึความสมัพนัธ์ที่มตี่อความเขม้แขง็ของชุมชน สําหรบัตอบวตัถุประสงค์การ
วจิยัแรก ดว้ยวธิกีารแบบยอ้นรอย เพื่อสบืคน้และพรรณนาใหเ้หน็ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ตวัแปรทีศ่กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการวจิยัเอกสาร และทําการสมัภาษณ์เชงิลกึ รวมทัง้การ
สงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม  

ขัน้ตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการ การดําเนินงาน และปัจจยัของการพัฒนาสู่ชุมชน
เขม้แขง็เพื่อวเิคราะหแ์ละแสดงใหเ้หน็ถงึตวัอย่างของกระบวนการ การดําเนินงาน และปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาไปสู่ชุมชนเขม้แขง็ ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ทีส่อง ดว้ยวธิกีารแบบ
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ยอ้นรอยเพือ่สบืคน้และพรรณนาใหเ้หน็ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษาเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลด้วยวธิกีารเช่นเดยีวกบัขัน้ตอนที่ 1 แต่ได้เพิม่วธิกีารสนทนากลุ่มสําหรบัการเกบ็ขอ้มูล
เพิม่เตมิ  

ขัน้ตอนที ่3 พฒันากลยุทธก์ารพฒันาชุมชนเขม้แขง็สู่ชุมชนยัง่ยนืเป็นขัน้ตอนของการ
วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่ชุมชนยัง่ยืน ในขัน้ตอนนี้ได้นําผลที่ได้จาก
การศกึษาในขัน้ตอนที ่1 และ 2 มาประกอบกบัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน
ของชุมชนเพิม่เตมิเพือ่ใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคของชุมชนพนูบาํเพญ็ทีม่ตี่อ
การพฒันาไปสูชุ่มชนยัง่ยนื จากนัน้ไดก้าํหนดเป็นกลยุทธก์ารพฒันาชุมชน กลยทุธท์ีก่ําหนดขึน้
ผูว้จิยัไดนํ้าไปถ่ายทอดใหก้บัผูนํ้าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนไดใ้หค้วามเหน็ และไดม้กีาร
พูดคุยรบัฟังขอ้เสนอแนะที่มตี่อกลยุทธ์ ซึ่งถอืเป็นการใชก้ลวธิกีารระดมสมองนําขอ้มูลทีไ่ดม้า
ปรบักลยทุธใ์หส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

 
3.3 การรวบรวมข้อมลู 
 วธิกีารรวบรวมขอ้มลู ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู มดีงันี้ 
 

3.3.1 วิธีการรวบรวมข้อมลู 
ผู้วจิยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลากหลายวธิกีาร ได้แก่ การวจิยัเอกสาร 

การสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม การสมัภาษณ์เชงิลกึ และการสนทนากลุ่ม 
ในการวจิยัเอกสารนัน้ผูว้จิยัไดท้ําการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารทีไ่ดบ้นัทกึไวแ้ลว้ เป็น

ขอ้มลูจากแหล่งทุตยิภูม ิไดแ้ก่ รายงานงานวจิยั บทความจากวารสาร วทิยานิพนธ ์บนัทกึการ
ปฏบิตังิาน และขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ตทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิทของชุมชน ความเขม้แขง็ของชุมชน 
และชุมชนยัง่ยนื ขอ้มูลที่ได้จากการวจิยัเอกสารนี้ได้ใชเ้ป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เหน็หลกัฐาน
ร่องรอยของขอ้มูล และการสบืค้นต่อๆ กนัไป ซึ่งจะมปีระโยชน์ในการวเิคราะห์เนื้อหาให้เห็น
ปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเขม้แขง็ของชุมชนพนูบําเพญ็ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุป
สรรค ์ทีส่มัพนัธก์บัการพฒันาชุมชนไปสูชุ่มชนยัง่ยนื 

การสงัเกตแบบไม่มสีว่นร่วม เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมดิว้ยแบบสงัเกต ผูว้จิยั
ได้สงัเกตร่องรอยของการดําเนินกิจกรรมของชุมชน ผลงานขององค์กรชุมชน สภาพความ
เป็นอยูข่องชุมชน ขอ้มลูจากบอรด์กจิกรรมและป้ายต่างๆ ทีม่อียูใ่นชุมชน 

การสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่มใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้ง (semi-
structure) ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์ที่วางแผนจดัเตรยีมขอ้คําถามและวธิกีารสมัภาษณ์อย่างเป็น
ระบบและมขี ัน้ตอนไว้ล่วงหน้า ทําการสมัภาษณ์ผู้นําชุมชน ชาวบ้านในชุมชน และปราชญ์
ชาวบ้าน เลอืกผู้ให้ขอ้มูลด้วยเทคนิคสโนว์บอลล์ (snowball technique) ส่วนการสนทนากลุ่ม
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นัน้ไดท้ําการสนทนากลุ่มประธานคณะทํางานพืน้ทีสุ่ขภาวะ และครทูีเ่ป็นเครอืขา่ยชุมชนซึง่ถอื
เป็นแกนนําสาํคญัทีม่สีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน  
 

3.3.2 ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 
ในการสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลหลกั (key informant) ผู้วจิยัได้เลอืกตวัอย่างด้วยเทคนิคส

โนว์บอลล์จากการบอกต่อโดยผู้ให้ข้อมูลหลกัคนแรก คอื ประธานชุมชน ได้จํานวนของผู้ให้
ข้อมูลหลกัเพื่อการสมัภาษณ์ 12 คน นอกจากนี้ยงัได้เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 4 คน (ในจํานวนนี้มปีระธานชุมชนเขา้ร่วมสนทนากลุ่มดว้ย) รวมจํานวนผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัทัง้สิน้ 15 คน ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่ลอืกมานี้เป็นคนในพืน้ที ่เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัชุมชนพนูบําเพญ็ และเป็นผูท้ีเ่ป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ซึง่เป็นไป
ตามหลกัการของการกําหนดกลยุทธ์ในการเลอืกตวัอย่างที่ดขีองการศกึษาเชงิปรากฏการณ์
วทิยาดงัที ่Miles, Huberman, and Saldaña (2013)  กล่าวไวว้่า กลยุทธก์ารเลอืกตวัอย่าง คอื
การเลอืกตวัอย่างที่ผู้ให้ขอ้มูลเป็นผู้มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่ต้องการศกึษานัน่เอง เมื่อ
พจิารณาจาํนวนผูใ้หข้อ้มลูนัน้ถอืว่าเพยีงพอสาํหรบัการวจิยั ดงัทีสุ่ชาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2554) 
กล่าวไวว้่าในการรวบรวมขอ้มูลจากปัจเจกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์เกี่ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ที่
ศกึษานัน้ผูใ้หข้อ้มลูอาจมไีดต้ัง้แต่ 5 คน ถงึ 30 คน ซึง่เป็นการเกบ็ขอ้มลูจนถงึจุดอิม่ตวั ขอ้มลู
ทัว่ไปของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที่ให้สมัภาษณ์ และผูใ้หข้อ้มูลหลกัที่เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ดงัแสดงใน
ตาราง 3.1 และ 3.2 ตามลาํดบั 

 
ตาราง 3.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีใ่หส้มัภาษณ์ 
ลาํดบัท่ี นามสมมติ ข้อมลูทัว่ไป 

1 สถาพร ใจด ี ประธานชุมชน ภายหลงัจากเกษยีณจากการรบัราชการครแูลว้
ไดม้าทาํงานพฒันาชุมชนอย่างจรงิจงั เป็นบุคคลทีม่ภีาวะผูนํ้า 
มคีวามคดิรเิริม่ และเป็นพลงัสาํคญัในการขบัเคลื่อนชุมชน 

2 ทองใบ มัน่คง ชายสูงอายุ มพีื้นที่บรเิวณบ้านใช้สําหรบัปลูกพชืล้มลุก เช่น 
ฟัก ฟักขา้ว ตําลงึ เป็นตน้ ออกเรอืหาปลาไปตามลําคลองบาง
เชอืกหนังและคลองที่เชื่อมต่อ เป็นคนดูแลพื้นทีสุ่ขภาวะบ้าน
คนคลอง ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัครวัไทยและการประมงพืน้บา้น 

3 ชศูร ีมงคลกุล หญงิวยัสีส่บิปีเศษ เป็นคนในพืน้ทีม่บีา้นอยู่รมิคลองบางเชอืก
หนัง อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า รบังานจากลูกค้าทัง้ในและนอก
ชุมชน มลีูกคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยเรอืจากคลองบางน้อย คลองบาง
พรม และคลองบางระมาด 
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ตาราง 3.1 (ต่อ) 
ลาํดบัท่ี นามสมมติ ข้อมลูทัว่ไป 
4 เนตรกมล ศลิปเจรญิ หญิงวยัสามสบิ เป็นคนในพื้นที่ ประธานยุวนาฏศลิป์พูน

บําเพญ็ ช่วยฝึกหดัดนตรแีละการแสดงใหก้บัเดก็ๆ ชุมชน
พนูบาํเพญ็ 

5 โอฬาร มิง่มติร ชายวยักลางคน ลาออกจากการรบัราชการทหาร ปัจจุบนั
หนัมาทําการเกษตรแบบพอเพียง และเป็นเจ้าของบ้าน
ทรงไทย พัฒนาความสามารถทางดนตรีไทย และกีฬา
ใหก้บัเยาวชนในชุมชน 

6 สมชยั รุง่เรอืง ชายสูงอายุ เจ้าของสวนกล้วยไม้ มีรายได้จากการขาย
กล้วยไม้ตัดดอก ต้นพันธุ์กล้วยไม้ และไม้ประดับอื่นๆ 
รวมทัง้รายไดจ้ากการเขา้เยีย่มชมสวนกลว้ยไม ้ 

7 จติตมิา ตระกลูชยั ปราชญ์ชาวบ้านผูม้คีวามรูด้้านดนตรไีทย โดยเฉพาะ ขมิ 
ซอ และระนาด ได้สืบสานภูมิปัญญาผ่านการฝึกหัด
เยาวชนพูนบําเพ็ญจนมีทกัษะด้านดนตรอีอกแสดงตาม
งานต่างๆ  

8 เสร ีธรรมบญัเทงิ ปราชญ์ ชาวบ้าน  ครูภู มิปัญญาด้านศิลปะ  มีความ
เชีย่วชาญดา้นปูนปั้นเป็นพเิศษ ภายหลงัจากเกษยีณจาก
ราชการได้หนัมาสรา้งงานปูนปั้นเพิม่รายไดเ้ขา้ครอบครวั 
รบัถ่ายทอดภมูปัิญญาใหก้บัผูท้ีส่นใจ 

9 รวย พนูเพิม่ หญิ งสูงอายุ  ปราชญ์ ชาวบ้านผู้ เป็นภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรแบบธรรมชาตขิองชุมชนพนูบาํเพญ็ 

10 สราญ บางพรหม หญิงสูงอายุ เจา้ของพื้นที่สาธติ/ฝึกเรอืพาย แปลงเกษตร
ธรรมชาติ และสวนพลบัพลงึ มกีารทําลูกประคบ จากใบ
พลบัพลงึนัน้ไดถู้กใชเ้ป็นสมุนไพรในการประคบรอ้นมาแต่
อดตี 

11 วรรณกาญจน์ บุญสรวง คณะกรรมการชุมชน ดแูลงานดา้นการเงนิ เป็นคนในพืน้ที ่
ถอืเป็นบุคคลหน่ึงที่มคีวามสําคญัในการพฒันาชุมชนมา
อยา่งต่อเน่ือง 

12 ผอ่งพศิ มงคลนาม เจา้ของบา้นขนมไทย รายไดม้าจากการประกอบอาชพีทํา
ขนมมงคล ส่งขายยงัเกาะเกรด็ บ้านขนมไทยเป็นแหล่ง
เรยีนรูก้ารทาํขนมของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
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ตาราง 3.2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีเ่ขา้รว่มสนทนากลุ่ม 
ลาํดบัท่ี นามสมมติ ข้อมลูทัว่ไป 

1 สถาพร ใจด ี ประธานชุมชนคนปัจจุบนั ภายหลงัจากเกษียณจากการรบั
ราชการครูแล้วได้มาทํางานพฒันาชุมชนอย่างจรงิจงั เป็น
บุคคลที่มภีาวะผู้นํา มคีวามคดิรเิริม่ และเป็นพลงัสําคญัใน
การขบัเคลื่อนชุมชน 

2 จรลั หอมหวาน ครเูครอืขา่ยชุมชน มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัประธานชุมชน เขา้
มาเป็นครูช่วยสอนการเชดิสงิโต การแสดงหมากรุกคน และ
สอนงานศลิปะต่างๆ ใหก้บัเยาวชนพนูบาํเพญ็ 

3 สรุชาต ิตรรกศลิา ชายวยักลางคน เป็นคนในพื้นที่ มบีทบาทสําคญัในการทํา
กจิกรรมของเยาวชน ดแูลพืน้ทีส่ขุภาวะ “ลานน้ํานม” 

4 ประสงค ์วทิยช์ยั เป็นคนในพื้นที่ คณะกรรมการชุมชน และประธานกลุ่มออม
ทรพัยก์องทุนชุมชนเมอืง 

 
3.3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม ในเบือ้งตน้ผูว้จิยั

สรา้งขอ้คาํถามทีก่าํหนดตามกรอบแนวคดิการวจิยั ซึง่ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัแนวคดิชุมชนเขม้แขง็ชุมชนยัง่ยนื และการพฒันาชุมชน จากนัน้ไดนํ้าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญช่วย
ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหาและความเหมาะสมของการใชค้ํา แล้วจงึปรบัปรุงขอ้คําถามอกี
ครัง้ คําถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มคุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็และปัจจยัทีท่ํา
ใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็ดงั ดงัตาราง 3.3 และ 3.4 ตามลาํดบั 
 
ตาราง 3.3 คาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มคุณลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ 

ประเดน็ ข้อคาํถาม 
ความสามารถ ใน
การพึ่งตนเองของ
ชุมชน 
 

- ชุมชนมกีจิกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์โดยไม่ได้พึ่งพงิหน่วยงาน/
คนภายนอกใดบา้ง 
- เคยมีกิจกรรม/โครงการใดจากหน่วยงานภายนอกที่หยิบยื่นให้กับ
ชุมชนแต่ชุมชนปฏเิสธขอ้เสนอนัน้เน่ืองจากเป็นขอ้เสนอทีไ่ม่มปีระโยชน์ 
ดว้ยเหตุผลใด 
- มสีนิค้า ผลิตภณัฑ์ อาหารใดบ้างที่ชุมชนสามารถผลิตขึ้นมาบรโิภค
อุปโภคได้เอง โดยไม่ต้องอาศยัจากภายนอกหรอืไม่ มกีารดําเนินการ
เกีย่วกบัสนิคา้หรอืผลติภณัฑอ์ยา่งไร 
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ตาราง 3.3 (ต่อ) 
ประเดน็ ข้อคาํถาม 

 - ชุมชนมกีารระดมทุนหรอืเรีย่ไรมาใชป้ระโยชน์หรอืไม่ เกดิจากความ
รว่มมอืของคนในชุมชน และบรรลุตามเป้าหมายหรอืไม ่ 

ความมัน่คงปลอดภยั
ของชุมชน 

- ยกตวัอย่างเหตุการณ์ หรอืกจิกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าคนในชุมชนรูจ้กั
มกัคุ้นกนั สามารถไหว้วานช่วยเหลอืกนัในกิจการงานต่างๆ มคีวาม
เป็นกนัเอง และชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัในยามเดอืดรอ้น 

 - ทรพัย์สนิของคนในชุมชน และทรพัย์สนิสาธารณะมคีวามปลอดภยั
หรอืไม ่อะไรทีย่งัคงมสีภาพด ีอะไรทีไ่ดถู้กทาํลายลงไปบา้ง 
- ในชุมชนมกีารจดัระบบเพือ่ชว่ยเหลอืคนในชุมชนทีข่าดแคลนอยา่งไร  
- มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในชุมชนมีอุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนหรอืไม่
อยา่งไร 

การมีวิส ัยทัศน์ของ
ชุมชน 

- ในอนาคตอยากใหชุ้มชนเป็นอยา่งไรมแีผนทีจ่ะดาํเนินงานอยา่งไร 
- ปัญหาทีค่ดิวา่จะเกดิขึน้กบัชุมชนมหีรอืไมจ่ะป้องกนัปัญหาอยา่งไร 

ความรกัและหวงแหน
ชุมชน 

- ความรู ้ภมูปัิญญา เคลด็ลบัในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํรงชวีติของคน
ในชุมชนมอีะไรบา้ง มใีครบา้งทีเ่ป็นผูท้ีใ่หค้วามรู ้
- ประเพณี พธิกีรรม การละเล่นของชุมชนทีม่มีาแต่ดัง้เดมิมอีะไรบา้ง ที่
ยงัมกีารถ่ายทอดใหก้บัเยาวชนมหีรอืไม ่ใครเป็นคนดาํเนินการประเพณี 
พธิกีรรม การละเล่นใดทีใ่นปัจจุบนัไมม่แีลว้ หายไปเพราะเหตุใด 

 
ตาราง 3.4 คาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มปัจจยัทีท่าํใหชุ้มชนเขม้แขง็ 

ประเดน็ ข้อคาํถาม 
ปัจจยัชุมชนเขม้แขง้ 
 

- คนในชุมชนมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยา่งไรบา้ง 
- ชุมชนมกีารนําความรูเ้ก่าและใหม่มาหลอมรวมจนสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร 
- ชุมชนมกีารเรยีนรูก้บัหน่วยงานภายนอกหรอืไม ่อยา่งไร 
- มคีวามรูภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่หรอืมกีารสบืสานภมูปัิญญาหรอืไม ่อยา่งไร 
- มกีารเผยแพรภ่มูปัิญญาของชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร 
- คนในชุมชนมคีวามสมัพนัธเ์หมอืนระบบครอบครวั เครอืญาต ิหรอืไม ่ 
- คนในชุมชนมคีวามเอือ้อาทร รกัใครก่ลมเกลยีวกนัหรอืไม ่
- คนในชุมชนมีจิตสํานึกสาธารณะ และให้ความสําคัญกับประโยชน์
สว่นรวมหรอืไม ่อยา่งไร 
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ตาราง 3.4 (ต่อ) 
ประเดน็ ข้อคาํถาม 

 
 

- ภายในชุมชนมเีครอืขา่ยเพือ่ทาํกจิกรรมพฒันาชุมชนใดบา้ง 
- ชุมชนมเีครอืขา่ยภายนอกในการรว่มกนัพฒันาชุมชนหรอืไม ่อยา่งไร 
- ชุมชนมกีารประชุม แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหวา่งเครอืขา่ยอยา่งไร 
- ผูนํ้าในชุมชนมใีครบา้ง เป็นผูท้ีม่คีุณลกัษณะอยา่งไร 
- รายไดข้องคนในชุมชนมาจากไหนบา้งพอกนิพอเพยีงหรอืไม ่
- รายไดข้องคนในชุมชนทีเ่กดิจากภูมปัิญญาในชุมชนหรอืความรูท้ีม่มีา
แต่เดมิมอีะไรบ้าง มกีารดําเนินการเกี่ยวกบัภูมปัิญญาที่มอียู่ในชุมชน
อยา่งไร 

ปัญหา อุปสรรคของ
การพฒันาชุมชน 

- ชุมชนมปัีญหาอะไรบา้ง 
- มอุีปสรรคในการพฒันาชุมชนหรอืไม ่อยา่งไรยกตวัอยา่ง 

 
3.4 การวิเคราะหข้์อมลู  

ในการวเิคราะหข์อ้มูลไดค้ํานึงถงึองคป์ระกอบหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ การบนัทกึขอ้มูล 
การใหร้หสัขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล และการตคีวามและใหค้วามหมาย (เบญจา ยอดดําเนิน-
แอต็ตกิจ ์และกาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552) ดงันี้ 

การบนัทกึขอ้มูล (field notes) ถอืเป็นแหล่งขอ้มลูดบิทีส่ําคญัทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบั
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ และกระบวนการทางสงัคมที่เกดิขึน้ในภาคสนาม ในการวจิยัครัง้น้ี
ผูว้จิยัไดจ้ดบนัทกึ และบนัทกึเทปเสยีงขอ้มลูจากการสมัภาษณ์และสนทนากลุ่ม ซึง่นอกจากจะ
ช่วยเตือนความจําของผู้วิจัยแล้ว ยังเป็นหลักฐานในการวิเคราะห์ซึ่งสามารถนําข้อมูลมา
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ 

การใหร้หสัขอ้มลู (coding/indexing categories) เป็นกระบวนการลดทอนหรอืแยกย่อย 
ขอ้มูลให้อยู่ในรูปของแนวคดิหรอืสาระโดยสรุป เพื่อให้รู้ว่าขอ้ความไหนเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องใด 
และเพื่อสะดวกในการจําแนก จดักลุ่ม และความรวดเรว็ในการค้นหา เชื่อมโยง และตีความ
ขอ้มลู 

การวเิคราะห ์(analysis) คอืการทีผู่ว้จิยัจดัระบบ แยกแยะ และจดักลุ่มขอ้มลูเพือ่ใชเ้ป็น
หน่วยย่อยในการวเิคราะหแ์ละตคีวามเบื้องต้น เมื่อหน่วยย่อยมารวมกนัทําใหไ้ดค้วามหมายที่
กว้างขึ้น แล้วจึงทําการเชื่อมโยง และหาความสมัพนัธ์ของกลุ่มความหมายนัน้ รวมทัง้การ
อธบิายปรากฏการณ์ หรอืการตอบคาํถามการวจิยั ถอืเป็นขัน้ของการตคีวามและใหค้วามหมาย 
ซึง่เป็นไปตามวธิกีารอุปมาน (inductive approach)  
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จากองค์ประกอบหลกัของการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพดงักล่าว ทําให้สามารถแบ่ง
ขัน้ตอนหลกัของการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงัภาพ 3.2 

 
 7. หาขอ้สรุป: หาขอ้สรุปทีเ่ป็นสาระหลกัของผล

การวเิคราะห ์ตคีวาม และหาความหมาย 
 6. หาความหมาย: ตีความและหาความหมาย หรือ

คาํอธบิายของแบบแผนความสมัพนัธ/์ปรากฏการณ์ 
 5. ขยายความเชื่อมโยง: ขยายขอบข่ายของความเชื่อมโยง

เพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมของเรือ่งหรอืปรากฏการณ์ทีศ่กึษา 
 4. การเชื่อมโยงแนวคดิ: เชื่อมโยงแนวคดิต่างๆ เขา้ด้วยกนั เพื่อหา

แบบแผน ความสัมพันธ์/แนวเรื่อง (theme) หรือปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้ 

 3. จดักลุ่มขอ้มูล: แยกแยะจดักลุ่มขอ้มูล รวมทัง้เชื่อมโยงขอ้มูลทีส่ามารถจบั
กลุ่มสาระ (ความหมาย) หรอืแนวคดิ (concept)  

 2. เปลี่ยนประเดน็เป็นรหสั: เปลี่ยนประเดน็หลกัให้เป็นรหสั (หรอืสาระโดยสรุปของ
แต่ละขอ้ความ) 

 

1. อ่านและจบัประเดน็: อ่านขอ้มลูดบิอยา่งละเอยีดจนกระทัง่เขา้ใจและจบัประเดน็หลกัๆ ได ้
 

 
ภาพ 3.2 ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 

ทีม่า: เบญจา ยอดดาํเนิน-แอต็ตกิจ ์และกาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552, หน้า 39. 
 
ผูว้จิยัได้ใชว้ธิกีารวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อแปรผลและสรุปผลขอ้คน้พบที่ได้ การวเิคราะห์

เน้ือหาเป็นการอ่านเอาเรื่อง จบัประเดน็ จบัใจความ เพื่อค้นหาแบบแผนอนัจะนําสู่การเขา้ใจ
แบบแผนพฤตกิรรม (pattern- matching) รวมถงึการตคีวามสรุปใหเ้หน็ขอ้คน้พบตามโจทยก์าร
วจิยั (เบญจา ยอดดําเนิน-แอต็ตกิจ ์และกาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552) ในการวจิยัครัง้น้ีไดอ้าศยั
เทคนิคหลกัในการวเิคราะหข์อ้มลู 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหโ์ดยการจดักลุ่มแนวคดิ 2) 
การปรบัเปลีย่นแนวคดิตามขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และ 3) การวเิคราะหเ์พือ่แสดงตวัอยา่ง  

การวเิคราะห์โดยการจดักลุ่มแนวคดิ (domain analysis) เป็นการที่ผู้วจิยัได้ใช้ในการ
แยกแยะและจดักลุ่มขอ้มลู ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื กลุ่มแนวคดิพืน้บา้น (folk domains) 
หมายถงึ การจดักลุ่มความคดิ แนวความคดิ หรอืการปฏบิตัติามแบบที่สมาชกิในชุมชนนัน้จดั
กนั ผู้วจิยัจะสงัเกตได้จากคําพูด คําที่เรยีก และวธิกีารที่ใช้ ถดัมาคอืกลุ่มแนวคดิเชงิทฤษฎ ี
(analytic domains) ซึง่หมายถงึ การจดักลุ่มความคดิและการปฏบิตัติามทฤษฎ ีและสุดทา้ยคอื
กลุ่มแนวคดิผสม (mixed domains) หมายถงึ การผสมผสานแนวคดิพืน้บา้นกบัทฤษฎ ีเป็นการ
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จดักลุ่มความคดิ แนวคดิ หรอืการปฏบิตัติามแบบคําพูด หรอืความหมายของสมาชกิในชุมชน
นัน้ บวกกบัความคดิของผูว้จิยัตามทฤษฎ ี(เบญจา ยอดดําเนิน-แอต็ตกิจ์ และกาญจนา ตัง้ชล
ทพิย,์ 2552) 

สาํหรบัเทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการปรบัเปลีย่นแนวคดิตามขอ้มลูเชงิประจกัษ์นัน้
มขีึน้เพื่อประมวลภาพรวมของสาระสาํคญัของการวจิยัทีเ่ป็นผลของการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ 
จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในแต่ละครัง้ โดยเป็นการปรบัเปลีย่นแนวคดิหรอืขอ้สมมตติ่างๆ ทีม่ี
อยู่ก่อนเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ เมื่อมีหลกัฐานจากข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละครัง้ของการเก็บข้อมูล แนวความคิดหรือข้อสมมุติเหล่านัน้ควรขยายหรือ
ปรบัเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่มีมากขึ้น (Neuman, 2006; เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ และ
กาญจนา ตัง้ชลทพิย์, 2552) ในขณะที่การวเิคราะห์เพื่อแสดงตวัอย่างจะเป็นการนําขอ้มูลมา
แสดงใหเ้หน็เป็นตวัอย่างของปรากฏการณ์ ซึง่นอกจากจะเป็นการฉายภาพตวัอย่างแลว้ ยงัทํา
ให้ข้อค้นพบหรือปรากฏการณ์นัน้ๆ หนักแน่นขึ้น (Neuman, 2006; เบญจา ยอดดําเนิน-
แอต็ตกิจ ์และกาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552) 

ดงัไดก้ล่าวไวเ้บือ้งตน้เนื้อหาสว่นของการออกแบบการวจิยั การวจิยัครัง้นี้ไดต้คีวามและ
หาความหมายของข้อมูลโดยอาศยักรอบความคดิปรากฏการณ์นิยม การประกอบสร้างทาง
สงัคม และโครงสรา้งนิยม โดยผูว้จิยัได้ตคีวามทําความเขา้ใจปรากฏการณ์ สถานการณ์ และ
ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนทีศ่กึษาโดยใหค้วามสาํคญักบัประสบการณ์และการใหค้วามหมาย
กบัขอ้มลูทีค่น้พบในฐานะคนในตามแนวคดิปรากฏการณ์นิยม ร่วมกบัแนวคดิการประกอบสรา้ง
ทางสงัคมซึ่งเชื่อว่าความเป็นจรงิทางสงัคม หรอืความรูข้องคนเป็นกระบวนการทางสงัคมทีค่น
หรอืกลุ่มคนเรยีนรูค้วามหมาย (ประกอบสรา้งความหมาย) ของประสบการณ์ใดประสบการณ์
หน่ึง (เบญจา ยอดดําเนิน-แอต็ตกิจ์ และกาญจนา ตัง้ชลทพิย์, 2552) เป็นการตคีวามที่อาศยั
การประกอบสร้างความเป็นจรงิหรอืความรู้ของคนในชุมชนพูนบําเพ็ญจากมุมมองของผู้ให้
ขอ้มลู  

ขอ้มูลที่ได้มาผู้วจิยัได้นํามาประกอบสร้างหาความหมายเพื่อสะท้อนความเป็นจรงิที่
เกดิขึน้ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการทําความเขา้ใจสถานการณ์/ปรากฏการณ์/พฤตกิรรมต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในชุมชน หาคําอธบิายและผลพวงที่ตามมาที่เกี่ยวขอ้งกบัความเขม้แขง็ของชุมชนพูน
บําเพญ็ นอกจากนี้ยงัไดต้คีวามและหาความหมายของขอ้มูลโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของแนวคดิ
โครงสร้างนิยม โดยมขี้อสมมุติพื้นฐานที่ว่าปรากฏการณ์หรอืสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนพูนบําเพ็ญถูกกําหนดโดยความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง มีความขดัแย้ง มปัีญหาในเชิง
อํานาจ เศรษฐกจิ การเมอืง ซึ่งนําไปสู่การทําความเขา้ใจต้นตอของปัญหาจากโครงสรา้งของ
ระบบต่างๆ  

เพือ่ตรวจสอบความแมน่ตรงของขอ้มลูผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางการตรวจสอบขอ้มลูแบบสาม
เสา้แสวงหาความเชื่อถอืได้ของขอ้มูล โดยใชก้ารตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิรีวบรวมขอ้มูล เกบ็
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รวบรวมขอ้มูลจากหลายวธิกีารในเรื่องเดยีวกนั ไดแ้ก่ สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสนทนากลุ่ม 
การศกึษาจากเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวขอ้ง และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม รวมทัง้ตรวจสอบ
สามเสา้ดา้นขอ้มลูโดยการพจิารณาจากแหล่งบุคคลทีต่่างกนัว่าจะไดข้อ้มลูทีต่รงกนัหรอืไม่ เช่น 
จากการสมัภาษณ์ผู้นําชุมชน การสมัภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน และการสมัภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อดูความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องระหว่างข้อมูลหลักฐานต่างๆ ว่าสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้หรือไม่ การ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าช่วยให้เพิ่มความแม่นตรงของผลการวิจัยที่ได้มากยิ่งขึ้น 
(Creswell, 2009) ทัง้น้ีในการนําเสนอขอ้มูลผูว้จิยัไดแ้สดงถ้อยคําหรอืขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มูลตรง 
(quotation) เพื่อยืนยนัแหล่งข้อมูลและแสดงให้ถึงความน่าสนใจของข้อมูล แสดงความคิด
ความรูส้กึทีช่ดัเจนของผูใ้หข้อ้มูล ซึ่งจะเป็นการเพิม่อรรถรสในการอ่านดว้ย (Creswell, 2009; 
เบญจา ยอดดาํเนิน-แอต็ตกิจ ์และกาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552) 

 
3.4 จริยธรรมในการวิจยั  
 ผูว้จิยัไดค้ํานึงถงึจรยิธรรมในการวจิยัไม่เพยีงแต่เฉพาะช่วงเวลาของการเกบ็ขอ้มูล แต่
ไดค้ํานึงถงึจรยิธรรมในทุกขัน้ตอนของการวจิยัตัง้แต่ก่อนการเกบ็ขอ้มลู ระหว่างการเกบ็ขอ้มูล 
และหลงัการเกบ็ขอ้มลู ดงันี้ 
 จรยิธรรมก่อนการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัไดค้าํนึงถงึประเดน็ของการวจิยัทีเ่มื่อทําแลว้จะตอบ
คาํถามไดว้่าทําไปทาํไม จะทาํใหเ้กดิประโยชนต่อสงัคมโดยสว่นรวมอย่างไร ในทีน่ี้เมื่อการวจิยั
เสรจ็สิน้สิง่ทีจ่ะไดค้อืประโยชน์ทีจ่ะเป็นการพฒันาชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ไปสูข่มชนทีย่ ัง่ยนืของ
ชุมชนพูนบําเพญ็ บทเรยีนที่ได้จะเป็นประโยชน์กบัชุมชนอื่นที่ยงัอยู่ในสภาพอ่อนแอ สามารถ
นําองคค์วามรู ้การดําเนินงาน และตวัอย่างไปปรบัใชส้รา้งความเขม้แขง็และความยัง่ยนืใหก้บั
ชุมชนของตวัเอง ในขัน้ตอนการออกแบบการวจิยัได้คํานึงว่าตวัอย่างที่เลอืกมานัน้จะใหค้วาม
ร่วมมืออย่างไร จะรกัษาความลบัของผู้ให้ข้อมูลอย่างไร และจะป้องกันไม่ให้ผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการที่กลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมอืเขา้ร่วมการวจิยัอย่างไร ซึ่งผู้วจิยัได้ขอความ
รว่มมอืในการวจิยัจากประธานชุมชนพนูบําเพญ็ก่อนในเบือ้งตน้ หลงัจากไดร้บัความรว่มมอืแลว้
ไดข้อใหป้ระธานชุมชนแนะนําตวัอย่างเพือ่การสมัภาษณ์ลกึและการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัไดไ้ปขอ
ความรว่มมอืกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการแนะนํากลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดม้านัน้ใหค้วามยนิยอมเขา้รว่มการ
วจิยัโดยสมคัรใจ  
 ในส่วนของจรยิธรรมระหว่างการเก็บข้อมูล คือ การเข้าสมัภาษณ์และสนทนากลุ่ม 
ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปในช่วงเวลาทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์และผูร้่วมสนทนากลุ่มสะดวก ซึง่ทําใหไ้ม่เป็นการไป
รบกวนชวีติและการงานตามปกตขิองแหล่งขอ้มูล ผูใ้หข้อ้มูลทราบรายละเอยีดต่างๆ ของการ
วจิยั ได้แก่ หวัขอ้วจิยั วตัถุประสงค์การวจิยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึ้น การรกัษาความลบั
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ของขอ้มลู และสทิธทิีจ่ะถอนตวัจากการวจิยัไดทุ้กเมื่อ ในระหว่างการสมัภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม ผู้วจิยัหลกีเลี่ยงวธิกีารที่จะก่อให้เกดิความเครยีดหรอืวติกกงัวลของผู้ให้ขอ้มูล คํานึงถึง
ความสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมระหว่างผูว้จิยักบัผูใ้หข้อ้มูล ผูว้จิยัเคารพในความเป็นส่วนตวัของผูใ้ห้
ขอ้มลู ทัง้ในแงข่องความคดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคต ิโดยถอืเป็นขอ้มลูลบั ในการสมัภาษณ์
ผูว้จิยัได้รกัษาบรรยากาศใหม้คีวามเป็นส่วนตวัหลกีเลีย่งไม่ใหม้สีิง่รบกวน ใชส้ถานที่เพื่อการ
สมัภาษณ์ตามทีผู่ใ้หข้อ้มลูสะดวก การสมัภาษณ์และสนทนาเป็นไปอยา่งระมดัระวงัไมใ่หก้ระทบ
ต่อความรู้สึกและความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ให้เกียรติและมีความจรงิใจ ไม่กล่าวล่วง
ละเมดิ หลกีเลีย่งภาษาทีแ่ฝงดว้ยอคต ิ

การรกัษาความลบัและความเป็นสว่นตวัของผูใ้หข้อ้มลูเป็นสิง่ทีผู่ว้จิยัใหค้วามสาํคญัเป็น
อย่างมาก โดยผู้วิจัยปกปิดความลับและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลไว้อย่าง
เครง่ครดั การบนัทกึเทปเพือ่เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์นัน้ไดร้บัความยนิยอม ผูว้จิยัไดอ้ธบิาย
ใหผู้ใ้หข้อ้มลูทราบว่าเพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดของเนื้อหาและความถูกตอ้งของขอ้มลูจงึจาํเป็นตอ้ง
มกีารบนัทกึเทป ในการปกปิดขอ้มลูยงัไมไ่ดร้ะบุชือ่จรงิของผูใ้หข้อ้มลู 

สําหรบัจรยิธรรมหลงัการเกบ็ขอ้มูล ภายหลงัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแต่ละครัง้และหลงั
การวจิยัเสรจ็สิ้น ขอ้มูลที่ได้มาถูกนํามาวเิคราะห์อย่างละเอยีดเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของ
ผลการวจิยั ในการตคีวามเป็นการตคีวามไม่ห่างไกลไปจากความเป็นจรงิ มกีารตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูดว้ยวธิกีารตรวจสอบแบบสามเสา้ตามแหล่งของขอ้มลู และวธิกีารสามเสา้ตาม
วธิกีารรวบรวมขอ้มูล ในรายงานผลการวจิยัจะไม่เผยชื่อผูใ้หข้อ้มลูยดึประโยชน์ของผูใ้หข้อ้มูล
เป็นสําคญั รวมทัง้ได้มกีารให้ผู้ให้ขอ้มูลตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวจิยัก่อนการ
เผยแพรด่ว้ย 

 




