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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัย เพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน ดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรี
ผูนําชุมชน กรณีศึกษา หมูบานหัวทุง ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยผูศึกษา
ทําการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดกรอบแนวคิดท่ีจะศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 
3.3 เคร่ืองมือและวิธีการเก็บขอมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การตรวจสอบขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูล    

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก กลุมสตรีผูนําชุมชน 
กลุมเยาวชนรวมท้ังหมด 45 คน ซ่ึงไดมาจากการรวบรวมรายช่ือบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทในการ
รวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของบานหัวทุง นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน    
แยกเปน 

3.1.1 สมาชิกกลุมสตรีผูนําชุมชน จํานวน 15 คน 
3.1.2 คณะกรรมการปาชุมชนบานหัวทุง จํานวน 7 คน 
3.1.3 กลุมสมุนไพรบานหัวทุง จํานวน 3 คน 
3.1.4 กลุมเยาวชนบานหัวทุง จํานวน 15 คน 
3.1.5 องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) จํานวน 3 คน 
3.1.6 เจาหนาท่ีของภาครัฐท่ีเกี่ยวของ จํานวน 2 คน 

บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนกลุมตัวอยางเหลานี้ มีความสมัครใจในการเปนผูใหขอมูล
สําคัญ เนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ       
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ในหมูบานหัวทุงเสมอมา ในกรณีท่ีมีการอางอิงถึงบุคคลภายนอกชุมชน มีการสัมภาษณเก็บขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันวาขอมูลท่ีไดมีความเท่ียงตรงท่ีสุด 

3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 

3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ  

-  ขอมูลบริบท/ลักษณะท่ัวไปของชุมชน ไดแกประวัติหมูบาน ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากร และลักษณะทางเศรษฐกิจตลอดจน        
วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ การใชภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงได
จากการสํารวจ การสัมภาษณและการสังเกต  

-  ขอมูลท่ีเกี่ยวกับภูมิปญญาของกลุมสตรีผูนําชุมชน วิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวย
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนในทองถ่ินสูเยาวชน และผลการถายทอด   
ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน 

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ  

ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของโดยใชเปนกรอบ
ในการศึกษาชุมชน ในลักษณะขอมูลเบ้ืองตนจากการสํารวจความจําเปนข้ันพื้นฐาน(จปฐ.) ขอมูล
พื้นฐานชุมชนจากองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว จากกลุมลุมน้ําปง ภาคีคนฮักเจียงใหม            
และขอมูลจากบันทึกการทํางานของประธานกลุมผูนําสตรีชุมชน ซ่ึงใหขอมูลในเชิงเอกสารและให
สัมภาษณขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของ ขอมูลจากวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระไวเปนแนวทาง
ในการศึกษา ซ่ึงผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเอกสารและการสนทนากับผูมีความรูและประสบการณเพื่อหา
ขอมูลเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูและตรวจสอบเอกสารขอมูลไปดวย 

3.3 เคร่ืองมือและวิธีการเก็บขอมูล 

 การดําเนินการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณ             
เปนเคร่ืองมือในการศึกษา เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบท่ีครอบคลุมตามวัตถุประสงค ประกอบกับ
การคนควาเอกสารเพ่ิมเติมตามแหลงความรูตางๆ ไปพรอมๆ กับการสรางความสัมพันธท่ีดี               
กับชุมชน โดยเขาไปเปนสวนหนึ่งของชุมชน โดยวางบทบาทการทํางานรวมกับชุมชนท้ังในฐานะ
นักศึกษา ผูศึกษาไดใชวิธีการชวนคุยอยางเปนธรรมชาติมากท่ีสุดกับผูใหขอมูลทุกคน ทําให       
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยดี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชเคร่ืองมือท่ีประกอบดวย  

 



 
 

38

3.3.1 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยผูศึกษาไดสรางแนวคําถามในการสัมภาษณ
พูดคุยแบบไมเปนทางการ การท่ีเลือกแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อตองการขอมูล             
ท่ีจะนําไปต้ังประเด็นและทราบขอมูลท่ีเปนสวนรายละเอียดและตรวจสอบขอมูล โดยผูใหขอมูล 
จะเปนกลุมท่ีจัดต้ังในชุมชนเปนหลัก เชน กลุมสมุนไพร กลุมปาชุมชน กลุมเยาวชน และกลุมสตรี
ผูนําชุมชน  

3.3.2 การสัมภาษณแบบเปนทางการ ผูศึกษาไดตั้งประเด็นคําถามจากการที่พูดคุยสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการและประเด็นสําคัญในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อตองการขอมูลในระดับลึก ท้ังนี้
เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงมากท่ีสุด ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีผูศึกษาไดใชวิธีสัมภาษณ
กับหัวหนา กลุมท้ังกลุมสมุนไพร กลุมปา กลุมเยาวชน และกลุมสตรีผูนําชุมชน ในแตละกลุมท่ีเปน
ทางการรวมท้ังโครงการจัดการลุมน้ําปงตอนบน เปนบุคคลเปาหมายในการใหขอมูล 

3.3.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม ผูศึกษาไดเขาไปรวมกิจกรรมของกลุมสตรีผูนําชุมชนท่ีทํา
รวมกับกลุมสมุนไพร กลุมปา และกลุมเยาวชน เจาหนาท่ีปาไมโดยเฉพาะในวันสําคัญเชน วันแม 
วันพอ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ซ่ึงวันสําคัญเหลานี้จะมีการรวมกลุมทุกกลุมในหมูบานไปทํา
กิจกรรม ในปา รวมถึงการปลูกปา เพราะจะมีผูคนจํานวนมากใหความสําคัญกับกิจกรรมปา รวมถึง
มีโอกาสในการพบปะ ทํากิจกรรมรวมกันเนื่องจากเปนวันหยุด มีการแลกเปล่ียนความคิด ความรู
ระหวางกลุมในชุมชนท่ีไดรวมพูดคุยหารือกันเพื่อทํากิจกรรม ประเพณี พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับปา เพ่ือ
นําไปสูการอนุรักษ  ซ่ึงเปาหมายในการมีสวนรวมคร้ังนี้มีหลักการสังเกตเกี่ยวกับ วิธีการทํางาน
ของกลุมผูใหขอมูลหลัก บทบาทของผูนําเปนยางไร ผูเขารวมมีใครบางและมีสวนรวมอยางไร ผลท่ี
ไดจากกิจกรรมเปนอยางไร รวมถึงการกําหนดเปาหมายการทํากิจกรรมระยะตอไปเปนอยางไร     
ซ่ึงผูศึกษาไดตั้งคําถามบางประการท่ีเปนขอสงสัยหรือขอสังเกตพรอมท้ังรวมพูดคุยแลกเปล่ียน
ขอมูลบางสวนกับ กลุมผูใหขอมูลหลัก 

ผูศึกษาใชการสังเกตอยางละเอียดตอประเด็นความเช่ือมโยงของขอมูลและสถานการณจริง
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีวา บทบาทการพูดคุยกลุมสตรีผูนําชุมชนเปนอยางไร การเปล่ียนแปลงทางดาน
ความคิด การแสดงออกของประธานกลุมและสมาชิกรวมถึงกลุมปา กลุมสมุนไพร กลุมเยาวชน  
เปนอยางไร ซ่ึงระหวางการสังเกตแบบมีสวนรวมทุกคร้ัง ผู ศึกษาจะเปนผูอยูนอกวงคอย
สังเกตการณกิจกรรมที่ดําเนินการอยูหางๆ แตอาจมีการอํานวยความสะดวกในดานอ่ืนๆ เชน        
การถายภาพ การจัดเตรียมอาหาร น้ําดื่ม เปนตน สวนการบันทึกผูศึกษา จะบันทึกขอมูลตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวตามวัตถุประสงคการศึกษา และนอกเหนือเปาหมายท่ีมีความนาสนใจไวทันที 
เนื่องจากจุดสนใจไมไดอยูท่ีผูศึกษาแตอยูท่ีการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นหากผูศึกษาสามารถ
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บันทึกขอมูลไดทันทีในประเด็นหลักๆ ไวภายหลักจากท่ีผูศึกษาออกจากพื้นท่ีหรือภายหลังการเขา
รวมกิจกรรมแลว  ผูศึกษาจึงนําขอมูลมาบรรยายอยางละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงน้ําหนักของการสังเกต
แบบมีสวนรวมนี้คลายกับผูศึกษาไดทํางานรวมกับกลุมสตรี แตหากเปนการชวยทํางานมิใชเปน  
งานหลักโดยน้ําหนักอยูท่ีตัวกลุมสตรีผูนําชุมชน กลุมปา กลุมสมุนไพร กลุมเยาวชน การสังเกต
ของผูศึกษาโดยการรวมกิจกรรมกับกลุมนี้ทําใหผูศึกษาเขาถึงขอมูลจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอยางตอเนื่อง  

3.3.4 การสนทนากลุม เปนเคร่ืองมือท่ีผูศึกษาใชในการศึกษาวิจัย โดยการจัดสนทนากลุม 
ประกอบดวย กลุมปาชุมชน กลุมสมุนไพร กลุมเยาวชน และกลุมสตรีผูนําชุมชน และโครงการ
จัดการลุมน้ําปงตอนบน  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผู ศึกษาไดเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชนดวยตนเองและมีการวางแผนวิธีการ
ดําเนินการรวบรวมขอมูลไวเปนข้ันตอนดังนี้ 

 3.4.1 การสรางความสัมพันธกับชุมชน ผูศึกษาไดสรางความคุนเคยและเขาสูชุมชน              
ซ่ึงผูศึกษาไดมีความคุนเคยกับสมาชิกลุมสตรีผูนําชุมชน และกลุมเยาวชน กลุมปาชุมชน และกลุม
สมุนไพร ผูศึกษาไดแจงวัตถุประสงคของการเขามาทําการศึกษาวิจัย และการเขารวมกิจกรรม     
ดานปาชุมชน จึงทําใหการสรางความสัมพันธกับผูคนในชุมชนเปนไปโดยงายและสะดวก 

 3.4.2 การกําหนดเปาหมาย  ในการศึกษาครั้งนี้  มุงทําความเขาใจในประเด็นของ              
การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน 
และผลของการศึกษาวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุม
สตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน ในหมูบานหัวทุง เพื่อเปนกรอบในการศึกษาขอมูล อันจะนําไปสู           
การรวบรวมขอมูลหลากหลายดาน โดยมีหลักเกณฑในการเลือกตัวบุคคลท่ีเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และผลการถายทอด  

 3.4.3 การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม  ในการสังเกตจากสภาพพื้นท่ี                   
วิถีชีวิตของคนในชุมชน ส่ิงสําคัญคือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม ไดแก การเขารวมทํา
กิจกรรมปา การทําพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับปา การสังเกตแบบมีสวนรวมทําใหไดขอมูลเชิงประจักษ 
สวนการสอบถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิก ในกลุมทําใหไดขอมูลชัดเจนเพิ่มข้ึน  
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3.4.4 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ในการดําเนินการสัมภาษณนั้น จะตองมีการศึกษาขอมูล
เบ้ืองตนของภาคสนามกอน แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการทําการศึกษา           
เพื่อตรวจสอบวาขอมูลใดบางท่ีสามารถตอบสนองวัตถุประสงคไดครอบคลุมท้ังหมด หลังจากนั้น
จึงไดกําหนดหัวขอท่ีใชในการสัมภาษณ การสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนรายบุคคลหรือบางคร้ัง            
เปนลักษณะกลุมท่ีมีท้ังรูปแบบการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและเปนทางการ หลังจากนั้น            
จึงพูดคุยกับบุคคลหรือกลุมตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวในกลุมตัวอยาง พรอมท้ังทําการตรวจสอบขอมูล
โดยการสัมภาษณซํ้าในประเด็นเดียวกันดวยคําถามตางๆ กับบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

3.4.5 การสนทนากลุม ผูศึกษาไดใชเคร่ืองมือการสนทนากลุมในการศึกษาคร้ังนี้ดวย          
โดยจัดกลุมสนทนากับคณะกรรมการปาชุมชน กลุมสมุนไพร กลุมสตรีผูนําชุมชน และกลุม
เยาวชน ดวยการใชประเด็นของกลุมกระตุนใหเกิดการรวมแสดงความคิดเห็น และทัศนะอยาง      
เปดเผยและจริงใจ เชน ระบบความเช่ือ พิธีกรรม วิธีการถายทอดตลอดจนผลของการถายทอด 
เพราะในขณะท่ีสนทนาความคิดเห็นของคนหนึ่งในกลุมสามารถกระตุนใหคนอ่ืนๆ ในกลุม
ตองการแสดงความคิดเห็นออกมาและพูดคุย แลกเปล่ียน ในเรื่องของภูมิปญญาการใชประโยชน
จากปา การอนุรักษ กระบวนการถายทอด เคร่ืองมือนี้ผูศึกษาจะใชภายหลังจากไดทําการสัมภาษณ                
การสังเกตมาแลวพอสมควร โดยนําขอมูลท่ีไดรับในตอนแรกมาใชประโยชนในการตั้งประเด็น
คําถามในการสนทนา 

3.5 การตรวจสอบขอมูล 

การตรวจสอบขอมูล ผูศึกษาไดมีการตรวจสอบขอมูลจากการเก็บรวบรวมเพื่อใหทราบวา
ขอมูลนั้นมีความสมบูรณ ครบถวน ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาและสามารถตอบ
ปญหาของการศึกษาไดชัดเจนสมบูรณ และสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยใชวิธีการ
คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา คือการพิสูจนวาขอมูลท่ีไดมาน้ันถูกตองหรือไม ซ่ึงจะ
พิจารณาจาก แหลงเวลา แหลงสถานท่ี และแหลงบุคคล ท่ีใหขอมูลนั้นๆ วา ถาตางเวลา ตางสถานท่ี 
ตางบุคคล ขอมูลท่ีไดมีความเหมือนกันหรือไมเพียงใด (สุภางค จันทวานิช, 2542) ซ่ึงหากผูศึกษา
พบวาขอมูลท่ีไดมีความแตกตางกันทางดานขอมูลมากกวารอยละ 60  หมายถึง หากขอมูลของผูให
ขอมูล 6 คน ใน 10 คน เห็นไมตรงกัน ผูศึกษาจะตองไปเก็บขอมูลในประเด็นนั้นๆ เพิ่มเติม และ
หากในกรณีท่ีมีการอางอิงถึงบุคคลภายนอกชุมชน จะมีการสัมภาษณเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันวา
ขอมูลท่ีไดมีความเท่ียงตรงท่ีสุด จนกวาจะไดขอมูลท่ีสามารถเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมด อีกท้ัง
ผูศึกษาไดพิจารณาน้ําหนักของขอมูลท่ีไดประกอบดวย  หากขอมูลชุดใดท่ีมีผูใหมากและ                
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มีแหลงท่ีมาชัดเจนผูศึกษาถือวาขอมูลนั้นใชได แตหากขอมูลท่ีมีน้ําหนักนอยเนื่องจากแหลงขอมูล
ไมชัดเจนผูศึกษาจะหยิบยกขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของมาประกอบประเด็นนั้นๆ  

อีกวิธีหนึ่งเปนการตรวจสอบขอมูลโดยคนของชุมชนเอง หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการคืน
ขอมูลใหชุมชน ซ่ึงวิธีการนี้ผูศึกษาไดแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1 ใหกลุมสตรีผูนําชุมชนได
เปนผูรวมตรวจสอบขอมูลแตละเร่ือง จํานวน 3 เร่ือง คือ 1) บริบทชุมชนเชิงประวัติศาสตร 2) การ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนของกลุมสตรีผูนําชุมชน 3) ผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุม
สตรีผูนําชุมชนสูเยาวชน ลักษณะท่ี 2 เปนการตรวจสอบขอมูลภายหลังจากท่ีผูศึกษาไดสรุป 
วิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคท่ีไดนําทฤษฎี แนวคิดตางๆ มาชวยในการอธิบายปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงถือวาเปนการสรุปวิเคราะหเชิงวิชาการและใหกลุมสตรีผูนําชุมชนกลุมเยาวชนรวมกัน
ตรวจสอบและใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ วิพากษรายงานการศึกษาวาเปนไปตามท่ีผูศึกษาไดกลาว
ไวหรือไม 

3.6 การวิเคราะหขอมูล    

 เปนการวิเคราะหจากขอมูลเบ้ืองตน จากขอมูลดิบท่ีเก็บรวบรวมโดยใชวิธีการตางๆ ซ่ึง
วิเคราะหขอมูลท้ังในภาคสนามและขอมูลท่ีเปนเอกสาร จากน้ันก็จะวิเคราะหขอมูลท่ีผานการ
วิเคราะหในเบ้ืองตนมาแลวโดยการจัดหมวดหมูของขอมูลกอนแลวนํามาวิเคราะหขอมูล             
เชิงพรรณนา และอธิบายขอมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการศึกษา เพื่อตอบตามขอบเขตเนื้อหา
วัตถุประสงค  

วัตถุประสงคขอท่ี 1 การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมสตรีผูนําชุมชน ทําการ
รวบรวมขอมูลท่ีไดมาแลววิเคราะหเนื้อหา แยกประเด็นภูมิปญญาของกลุมสตรีผูนําชุมชนวามี          
กี่ดาน และแตละดานมีลักษณะอยางไร 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 วิเคราะหโดยวิธีการจําแนกวิธีการถายทอดวามีกี่วิธี กี่รูปแบบ 
แตละรูปแบบอาศัยปจจัย องคประกอบอะไรบางท่ีเช่ือมโยงการถายทอดไปสูเยาวชนและถอด
เอกสารสําคัญจากปรากฏการณผูนําสตรีที่ถายทอด  ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการ    
ส่ิงแวดลอมศึกษาหรือไม อยางไร 

วัตถุประสงคขอท่ี  3 ผลของการถายทอด  ประมวลใหเห็นถึงการถายทอด                  
ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีเกิดข้ึนกันเยาวชนใน 5 ประเด็น ไดแก 
ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก เจตคติ และ การมีสวนรวม  
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ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บขอมูลท่ีไดมีการจัดระเบียบ หมวดหมู 
ตามขอบเขตเน้ือหารวมท้ังผานกระบวนการตรวจสอบขอมูลแลวอยางสม่ําเสมอ ท้ังการวิเคราะห
เบ้ืองตนกอนนําขอมูลไปใหกลุมสตรีตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมภายหลังจากท่ีกลุมสตรี
ผูนําชุมชนไดตรวจสอบขอมูลแลว อีกท้ัง ผูศึกษาไดสรางรูปแบบในการจัดเก็บและจัดการขอมูลให
เปนระบบ ตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลจนกระท่ังสามารถนําขอมูลไปอธิบายตามแนวคิดทฤษฎีได 
ดังท่ี ชาย โพธิสิตา (2547) ไดกลาวถึงการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพไวอยางนาสนใจวา 
การวิเคราะหขอมูลคือ กระบวนการจัดการขอมูลเพื่อทําใหขอมูลมีความหมายข้ึนมา เปนการตีความ
และคนหาคําอธิบายเชิงทฤษฎีข้ึนมาจากขอมูลท่ีตองอาศัยกรรมวิธีตามหลักวิชาการวิเคราะห         
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชวิธีการดังนี้  

 1) การจัดระเบียบขอมูล เปนการจัดขอมูลใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ซ่ึงผูศึกษา
ทําการแยกขอมูลโดยใชเกณฑในการจัดระเบียบขอมูล โดยยึดขอบเขตเน้ือหาของการศึกษา        
เปนหลัก โดยจัดกลองขอมูลในประเด็นหลักๆ กอน ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 
บริบทชุมชนเชิงประวัติศาสตร ประเด็นท่ีสอง การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชนและประเด็นท่ีสาม ศึกษาผลของการถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาของกลุมสตรีผูนําชุมชน ซ่ึงแตละประเด็นหลัก
จะมีประเด็น   ยอยๆ ไปอีก การจัดการบนฐานขอมูลตามขอบเขตเนื้อหาท่ีผูศึกษาเลือกใชเนื่องจาก 
การเก็บขอมูลภาคสนามไมไดถูกรวบรวมในรูปแบบท่ีเปนระบบ ตามลําดับ ขอมูลในบางประเด็น
อาจถูกกําหนดข้ึนโดยชุมชนและสถานการณแวดลอม ซ่ึงไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีผูศึกษาไดวางไว
เสมอไป ดังนั้นหากมีขอมูลชุดไหนท่ีเก็บรวบรวมได ผู ศึกษาสามารถนําขอมูลมาบรรจุใน
ฐานขอมูลนั้นๆ ไวไดโดยทันที ดังนั้นการจัดระเบียบขอมูลท่ีไดมาแตละประเภทจึงมีความสําคัญ  
ท่ีผูศึกษาตองการนําเสนอไวเพื่อใหเห็นถึงวิธีการจัดเก็บขอมูลโดยละเอียดในแตละวิธีคือ 

  1.1) การบันทึกขอมูล ในภาคสนามผูศึกษาไดทําการจดบันทึกอยางยอในประเด็น
ท่ีสําคัญตามหัวขอท่ีกําหนดไวและมิไดกําหนดไว ซ่ึงภายหลังจากการสังเกต สัมภาษณเขารวม
กิจกรรม การจัดประชุมกลุมยอย ฯลฯ ผูศึกษานํามาเรียบเรียงความคิดและขอมูลในเรื่องนั้นๆ              
อีกคร้ัง เพื่อเขียนขอมูลในรูปของการพรรณนาใหเห็นครอบคลุมในประเด็นหลัก บรรยากาศ ทาที 
ขอมูลผูใหสัมภาษณ ขอสังเกต และขอคิดเห็นของผูศึกษาภายหลังจากมีการเก็บขอมูลทุกคร้ัง 

  1.2) การสรุปเนื้อหาจากวิธีใช Mind mapping ขอมูลท่ีปรากฏใน Mind mapping 
จะเปนเพียงวลีส้ันๆ กระชับ ท่ีปรากฏในแตละขาท่ีแตกแขนงออกไปไดมากมายตามขอมูลท่ีเกิดข้ึน 
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การสรุป Mind mapping ผูศึกษาไดนําขอมูลมาจัดหมวดหมูในประเด็นหลักๆ กอนแลวคอยระบุ
หัวขอยอยๆ ลงไปตามลําดับ โดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนา และมีบทสรุปขอมูลในตอนทาย 

  2) นําขอมูลดิบไปสูการแสดงผล เม่ือผูศึกษาเห็นวาขอมูลในแตละกลุมหรือ
หมวดหมูซ่ึงเปนท้ังประเด็นหลักๆ และประเด็นยอยๆ ของเนื้อหามีขอมูลท่ีคอนขางสมบูรณ      
และมากพอเพื่อทําการตรวจสอบแลว ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลเหลานั้นมาแยกเปนหัวขอ หมวดหมู
เพื่อใหเห็นความเช่ือมโยงของขอมูลในชุดเดียวกัน เชน ชุดขอมูลบริบทชุมชนที่ไดแบงออกเปน
หัวขอหลักๆ ไดแก ประวัติหมูบาน ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะ
ทางประชากร และลักษณะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการใชประโยชน การอนุรักษปา   เปนตน  

 การสรุปผลของแตละหัวขอในเบ้ืองตน ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑไวโดยการนําขอสรุปยอย
จากการเก็บขอมูลในหัวขอนั้นๆ มาจัดหมวดหมูกอน แลวจึงนําขอสรุปนั้นมาเช่ือมโยงกัน                 
ซ่ึงผูศึกษาไดพิจารณาเทคนิคตางๆ ในการสรางขอสรุปท่ีเหมาะสมกับขอมูลเกี่ยวกับหมวดหมูนั้นๆ 
ดังท่ี สุภางค จันทวานิช (2542) ไดแนะนําไวจํานวน 8 เทคนิคมาเลือกใช ไมวาจะเปนการนับ      
การหาแบบแผน การจัดกลุมขอมูล การหากความคลายคลึงของขอมูล การแตกขอมูลและตัวแปร 
ใหละเอียดลงไป การประมวลขอมูลไวดวยกัน การทําขอมูลใหเปนองคประกอบตางๆ และการ
เรียงลําดับขอมูลใหเปนตรรกะเชื่อมโยง โดยผูศึกษาไดพิจารณาขอมูลท่ีมีอยูวาสามารถจัดอยูใน
หมวดใดและสามารถใชเทคนิคใดไดบาง จากกนั้นนําขอมูลมาเรียบเรียงใหมีความสัมพันธกันและ
เตรียมขอมูลเพื่อเขาสูกระบวนการสรุปและตีความหมายตอไป  

 3) การสรุปผลการศึกษาและแปลความหมาย เม่ือขอมูลไดถูกจัดเรียบเรียงเปน
หมวดหมู และผานการพิจารณาเบ้ืองตนจากผูศึกษาแลว ข้ันตอนตอไปผูศึกษาจึงไดนําขอมูลท่ีไดมา
สรุปและแปลความหมายของขอมูลวา ผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลนั้นๆ บอกอะไรกับผูศึกษา  
ขอสรุปท่ีไดสามารถตอบคําถามและวัตถุประสงคการศึกษาท่ีตั้งไวหรือไม นอกจากการสรุปผล  
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญแลว ยังทําใหผูศึกษาไดทราบขอมูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นมีคุณภาพพอท่ีจะสามารถ
นํามาใชไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงการสรุปผลการศึกษาและการแปลความหมายของขอมูลของ
การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกใชแนวคิด ทฤษฎีบางประการของ กาญจนา แกวเทพ (2546) ท่ีได
กลาวไวเกี่ยวกับการจัดการขอมูลเชิงคุณภาพ และผูศึกษาเห็นวาสามารถนํามาเปนเกณฑ             
หรือแนวทางเบื้องตนเพื่อสามารถนํามาสูการสรุปผลและแปลความหมายของขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
วิธีการ และผลการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาสูเยาวชนของกลุม
สตรีผูนําชุมชน คือ  
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 3.1) การอานความหมาย ท่ีมีการแบงแยกขอมูลไว 2 ประเภท คือ ขอมูลท่ีมี
ความหมายโดยตรงซ่ึงเปนขอมูลท่ีทุกคนในกลุมเขาใจรวมกัน และขอมูลท่ีมีความหมายแฝง         
ซ่ึงมักจะเปนขอมูลท่ีทําใหการตีความหมายไดตางกัน โดยข้ึนอยูกับคน กลุมคน วัฒนธรรม บริบท
ชุมชนและเวลา เปนตน ซ่ึงผูศึกษาไดแยกแยะขอมูลท่ีไดวาอะไรเปนขอมูลโดยตรงและส่ิงท่ี       
เปนขอมูลท่ีมีความหมายแฝง เพื่อการสรุปความหมายไดอยางมีความแมนยํามากท่ีสุดกอนใหกลุม
สตรีแมญิงฮักถ่ินไดมีรวมตรวจสอบวา การสรุปผลและตีความหมายของผูศึกษาและกลุมสตรีผูนํา
ชุมชนเหมือนหรือตางกันหรือไมอยางไรตอไป 

 3.2) การแยกแยะองคประกอบ ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหโดยใชแนวคิดคือ เร่ืองการ
ถายทอดความรูทองถ่ิน ซ่ึงผูศึกษาทราบถึงความรูทองถ่ินในการจัดการ การใชประโยชน การดูแล
รักษาปา โดยใชพิธีกรรม ความเช่ือ การปฏิบัติในแตละเร่ืองมาหาองคประกอบวามีสวนเกี่ยวของ
กับอะไรบาง ส่ิงเหลานั้นมีความสัมพันธกับวิธีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาไดอยางไร และเกี่ยวของกับกลุมสตรีผูนําชุมชนสูเยาวชนอยางไร เปนตน ซ่ึงการ
จัดองคประกอบแตละดานสามารถขยายออกไปไดมากข้ึนตามขอมูลท่ีมีอยู แตผูศึกษาไดจัดทํา
ขอบเขตของขอมูลไวดวยวาตองการทราบองคประกอบแตละเร่ืองมากนอยเพียงใดท่ีจะสามารถ
ตอบคําถามการศึกษาได  

 3.3) การเช่ือมโยงความสัมพันธโดยใชทฤษฎี/ Conceptual tool ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีผูศึกษานํามาอธิบายขอมูลและปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาคร้ังนี้มีท้ังหมด 5 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ิน ทฤษฎีเร่ืองส่ิงแวดลอมศึกษา ทฤษฎีเร่ืองการถายทอดความรู     
ทฤษฎีเร่ืองผูนําและบทบาทผูนํา และทฤษฎีเร่ืองผูหญิงกับส่ิงแวดลอมโดยมีการนําเอาขอมูล       
ในเร่ืองบริบทชุมชน ความรูทองถ่ินของกลุมสมุนไพร กลุมปา มาใชในการเช่ือมโยงความรู        
ของกลุมสตรีผูนําชุมชน และถายทอดสูเยาวชน มาวิเคราะหรวมแนวคิดทฤษฎีท้ัง 5 แนวคิด        
โดยอาศัยแนวคิดเร่ือง 

1) ความสัมพันธเชิงสาเหตุ/ผลลัพธ มาอธิบายความสัมพันธ วาผลท่ีเกิดข้ึนเกิดจากสาเหตุ
อะไร 

2) การวิ เคราะหหนา ท่ี  เพื่ออธิบายถึงการทําหนา ท่ีของกลุมสตรีผูนํา ชุมชนวามี                
การเปล่ียนแปลงหรือไม อยางไร เปนตน 

3) การวิเคราะหกระบวนการ ผูศึกษาไดใชแนวคิดทฤษฎีท้ัง 5 เพื่อพิจารณาถึงกระบวนการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน ดวยกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา และผลของการถายทอด  
ภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน ดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา กลุมสตรีผูนําชุมชนไดมีการให
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ความรู ในการถายทอดอยางไร มีข้ันตอนและวิธีการอยางไร มีการสรางกลุมและเรียนรูอยางไรบาง 
กลุมปาชุมชน และกลุมสมุนไพรไดเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใด อยางไร มีบุคคลหรือกลุม
บุคคลใดบางในแตละวิธีการ แตละกิจกรรมและในระหวางการดําเนินงานของชุมชนเกิดผลอยางไร 
ดังท่ีกาญจนา แกวเทพ (อางแลว) ไดกลาวเปรียบเทียบท้ิงทายวา “การวิเคราะหกระบวนการ          
ใชหลักการเหมือนกับละครทีละฉาก ท่ีเราตองอธิบายใหไดวาแตละฉากเช่ือมโยงกันอยางไร           
มีอะไรบางท่ีเหมือนเดิม อะไรบาง ท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองกระบวนการตองดูแบบ    
ถอยหลัง ดูยอนไปเร่ือยๆ วากอนท่ีจะมาเปนฉากนี้เคยเปนอยางไรมากอน” ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา       
เปนแนวคิดท่ีนาสนใจและสามารถนําไปอธิบายขอมูลเร่ืองการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชน
ดวยกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา และผลของการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูเยาวชนดวย
กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา ของกลุมสตรีผูนําชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


