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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 
  ในการศึกษาเร่ือง “การสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงชุมชนบา้นยอง
แหละ อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่” โดยใช้การจดัการความรู้ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ขั้นตอนการวิจยั 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 3 คน คือ 

1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเล้ียงไก่พื้นเมือง ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นวิชาการและมีประสบการณ์
ในการเล้ียงไก่พื้นเมือง 17 ปี ประสบความส าเร็จในการเล้ียงไก่พื้นเมือง เป็นวทิยากรใน
การเล้ียงไก่พื้นเมืองให้กบัเกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงไดรั้บรางวลัเกษตรกร
ดีเด่นดา้นปศุสัตว ์

1.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเล้ียงไก่พื้นเมือง โดยเป็นนกัวิจยัและนักวิชาการด้านการถ่ายทอด
และส่งเสริมวิธีการและการจดัการการเล้ียงไก่พื้นเมืองให้กบัชุมชนบนพื้นท่ีสูง ซ่ึงมี
ประสบการณ์มากกวา่ 4 ปี 

1.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเล้ียงไก่พื้นเมือง ท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการเล้ียงไก่
พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 2 ปี และประสบความส าเร็จในการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  งานวิจยัคร้ังน้ีได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพื่อวดัและประเมินผลการเล้ียงไก่พื้นเมือง  โดยมี
ชาวบา้นบา้นยองแหละท่ีอาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง จ  านวน 4 คน 
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1.2 ขั้นตอนการวจัิย 
 การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหากระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 
2. การศึกษาและจบัประเด็นความรู้เก่ียวกับการเล้ียงไก่พื้นเมือง จากผูเ้ช่ียวชาญ (มิติ

ทางดา้น ชุมชน สังคมและวชิาการ) โดยการสัมภาษณ์ 
3. การพฒันาบทเรียนท่ีเป็นองค์ความรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกบัชุมชนบน

พื้นท่ีสูง  โดยกระบวนการ SECI Model 
 
มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหากระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ไดแ้ก่   การสนทนากลุ่ม และการแลกเปล่ียนกบัผูเ้ช่ียวชาญ มีรยละเอียด ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาวิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงของชาวบา้น จ านวน 4 คร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ัง

จะใชเ้วลาในการสนทนาเพียง 1 – 1.30 นาที มีประเด็นค าถามไม่เกิน 5 ค  าถาม และ

แต่ละค าถามจะมีการถามซ ้ าอีก 1 รอบ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง อาศยักรอบ

การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยผูว้จิยัเป็นผูน้ าการสนทนา ดงัน้ี  

1) คร้ังท่ี 1 แลกเปล่ียนและพูดคุยเพื่อสร้างความคุน้เคย และร่วมกนัก าหนดตาราง

นดัหมายในการพบปะกนั โดยก าหนดให้พบปะกนัไดส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในช่วง

เวลา 17.00 – 19.00 น. ของทุกวนัองัคาร 

2) คร้ังท่ี 2 แลกเปล่ียนและพูดคุยในประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมือง เพื่อให้เขา้ใจ

กระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองของชาวบา้น  

3) คร้ังท่ี 3 แลกเปล่ียนและพูดคุยในประเด็นความเช่ือของไก่ท่ีมีพฤติกรรมผิด

ธรรมชาติ เพื่อให้เห็นถึงขอ้จ ากดัในการเล้ียงไก่ท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของชาวบา้น 

4) คร้ังท่ี 4 น าขอ้สรุปในประเด็นของกระบวนการเล้ียงไก่พื้นเมืองและความเช่ือ 

มาแลกเปล่ียนกบัชาวบา้นอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 

1.2 น าประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงของชาวบ้าน ไปแลกเปล่ียนกับ

ผูเ้ช่ียวชาญโดยน าวิธีการและประเด็นความเช่ือในการเล้ียงไก่พื้นเมืองของชาวบา้น
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เล่าให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทการเล้ียงไก่ของชาวบ้าน และ

สามารถบ่งช้ีความรู้และประเด็นปัญหาในการเล้ียงไก่ของชาวบา้น 

2. การศึกษาและจบัประเด็นความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง จากผูเ้ช่ียวชาญ (มิติทางดา้น 

ชุมชน สังคมและวชิาการ) โดยการสัมภาษณ์  2 คร้ัง มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 คร้ังท่ี 1 น าประเด็นความรู้และปัญหาท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนกบัผูเ้ช่ียวชาญ ไปสร้าง

แนวค าถาม และน ามาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญให้ไดอ้งคค์วามรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบน

พื้นท่ีสูง 

2.2 คร้ังท่ี 2 น าบทสรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง โดยไดค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง 2 เร่ือง คือ การเล้ียงและการจดัการ

ท่ีเหมาะสม และการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ   

3. การพฒันาบทเรียนท่ีเป็นองค์ความรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองท่ีเหมาะสมกบัชุมชนบน

พื้นท่ีสูง  โดยกระบวนการ SECI Model  โดยการน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาแลกเปล่ียนและ

ถ่ายทอดให้กบัชาวบา้น ตามกรอบทฤษฏีการสร้างความรู้ (Knowledge creation) เพื่อให้เกิดการถ่าย

โอนความรู้จากความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และ

ขบัเคล่ือนจนเกิดวงจรการไหลของความรู้ ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญและชาวบา้น มี 2 loop ไดแ้ก่  

3.1 Loop 1 : การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

3.2 Loop 2 : การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นแลกเปล่ียนความรู้กนัเอง 

  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.1 Loop 1 : การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนท่ี 1  Socialization : การแลกเปล่ียนประสบการณ์การเล้ียงไก่ (Tacit 

Knowledge) ของผูเ้ช่ียวชาญ 1 คน (ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2) และชาวบา้น 4 คน เพื่อ

สร้างความเขา้ใจร่วมกนั   

2) ขั้นตอนท่ี 2  Externalization : จากการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ชาวบ้านได้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัวิธีการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงในภาพรวม ใน 2 เร่ือง คือ 

การเล้ียงและการจดัการท่ีเหมาะสม และการคดัเลือกพอ่แม่พนัธ์ุ 
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3) ขั้นตอนท่ี 3  Combination : ชาวบา้นศึกษาดูงานการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 

(Explicit Knowledge) ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญ 1 คน (ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3) เพื่อให้

ชาวบา้นไดเ้ห็นสภาพจริงของการเล้ียงไก่พื้นเมือง ใน 2 เร่ือง คือ การเล้ียงและ

การจดัการท่ีเหมาะสม และการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุ แล้วน ามาสรุปและให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความรู้อีกคร้ัง 

4) ขั้นตอนท่ี 4  Internalization : ชาวบ้านน าความรู้ท่ีได้จากขั้ นตอนท่ี 3 ไป

ประยุกต์ใช้โดยการลงมือปฏิบติัการเล้ียงไก่พื้นเมืองจนเกิดทกัษะและความ

ช านาญ (Tacit Knowledge) แลว้น าประสบการณ์ท่ีไดไ้ปแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืน

ในคร้ังต่อไป 

3.2   Loop 2: การพฒันาบทเรียนท่ีชาวบา้นแลกเปล่ียนกนัเอง ดงัน้ี  

1) ขั้นตอนท่ี 1  Socialization : ชาวบ้านแต่ละคน น าประสบการณ์การเล้ียงไก่

พื้นเมืองท่ีไดห้ลงัจากการลงมือปฏิบติัแลว้มาแลกเปล่ียนกนั เพื่อให้เกิดความรู้ 

ความเขา้ใจมากข้ึน (Tacit Knowledge)  

2) ขั้นตอนท่ี 2  Externalization : จากการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ชาวบ้าน

สามารถจบัประเด็นความรู้จากการพูดคุยกนั ไดแ้นวทางในการแกไ้ขปัญหาต่าง 

ๆ ท่ีพบ 

3) ขั้นตอนท่ี 3  Combination : น าประเด็นความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอน

ท่ี 2   มาสรุป และตรวจสอบความรู้จากคู่มือการเล้ียงไก่พื้นเมือง  รวมถึงให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ และสรุปเป็นองคค์วามรู้ในการเล้ียงไก่พื้นเมือง 

4) ขั้นตอนท่ี 4  Internalization : ชาวบา้นน าองค์ความรู้ท่ีได ้ไปใช้ในการเล้ียงไก่

พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง จนเกิดประสบการณ์ใหม่ต่อไป 

  
1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. แบบสนทนากลุ่ม (focus group) ใชเ้ป็นแนวทางในการสนทนากลุ่มรวมถึงการบนัทึกส่ิงท่ี

ไดจ้ากการสนทนากลุ่มระหวา่งชาวบา้น 
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2. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ/กรอบการสัมภาษณ์ ซ่ึงค าถามท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนหรือการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นแบบปลายเปิด โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเล้ียงไก่พื้นเมือง 

 

1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. เก็บขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group) กบัชาวบา้น โดยใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงและจด

บนัทึกลงในสมุด แล้วน ามาจดักลุ่มการเล้ียงไก่พื้นเมืองของชาวบา้นและบนัทึกลงในโปรแกรม 

Microsoft word โดยผูบ้นัทึกขอ้มูล คือ ผูว้จิยัเอง 

2. การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเล้ียงไก่พื้นเมืองโดยใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงและจดบนัทึก

ลงในสมุด น ามาเรียบเรียงและปรับปรุงขอ้มูล หลงัจากจดัพิมพแ์ล้วก็น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญอ่านและ

ตรวจสอบ จากนั้นได้ปรับแก้ตามค าแนะน าจนถูกต้องสมบูรณ์ จึงน าไฟล์ท่ีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

จดัพิมพ์เป็นคู่มือการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง และน าไปให้เยาวชนในหมู่บา้นยองแหละ ซ่ึงมี

ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นส่ือกลางในการน าความรู้จากคู่มือไปถ่ายทอดและ

แลกเปล่ียนกบัชาวบา้นต่อไป 

 
1.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา  โดยท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจาก
กระบวนการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนของ SECI 
Model   
 
1.6 กรอบแนวคิด 
  งานวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงชุมชนบา้นยองแหละ  
อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่  โดยใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม ในการวเิคราะห์ถึงประเด็นการเล้ียง
ไก่พื้นเมืองของชาวบา้น แลว้น าไปแลกเปล่ียนและสัมภาษณ์กบัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อระบุปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ข รวมถึงการสังเคราะห์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญและเอกสาร  ให้ไดอ้งคค์วามรู้เร่ืองการเล้ียงไก่
พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง  และใช้โมเดลการศึกษาแบบ SECI Model  เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้
ประยุกตใ์ชแ้ละขบัเคล่ือนให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล้ียงไก่
พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นการประกอบพิธีกรรม โดยมีโจทยง์านวิจยั คือ 
ชาวบา้นสามารถเล้ียงไก่ไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นพิธีกรรม ดงัแสดงในภาพ 1.7    
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IS Topic : การสังเคราะห์ความรู้การเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 

Pr
im

ary
 D

ata
 

Organization : ชุมชนบา้นยองแหละ อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ 
Stakeholder 

Knowledge Manager 
ผูว้จิยั 

Knowledge Worker 
เยาวชนในหมู่บา้นท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาไทย เป็นคนกลางในการน าความรู้การเล้ียง

ไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูงใหแ้ก่ชาวบา้นกลุ่มตวัอยา่ง 
Input (Chapter 1-2) 

Se
co

nd
ary

 D
ata

 

Problem 
1. ชาวบา้นขาด
ความรู้เร่ืองการ
เล้ียงไก่ตามหลกั
วชิาการ 
2. ไก่ส าหรับ
ประกอบ
พิธีกรรมไม่
เพียงพอ 

Data/Information 
1. ลกัษณะของไก่ท่ีใชป้ระกอบ
พิธีกรรม 
2. ความเช่ือเก่ียวกบัไก่มีพฤติกรรม
ผดิธรรมชาติจะตอ้งถูกฆ่า 
3. การเล้ียงไก่พื้นเมืองตามวิธีของ
ชาวบา้น 
4. การเล้ียงไก่พื้นเมืองตามหลกั
วชิาการ 

Knowledge 
1. ความรู้เก่ียวกบัการคดัเลือกพอ่
แม่พนัธ์ุไก่ 
2. ความรู้เก่ียวกบัการท าโรงเรือน
และเตรียมพื้นท่ีส าหรับเล้ียงไก่ 
3. ความรู้เร่ืองการจดัการดา้นการ
ใหอ้าหารและน ้า 
4. ความรู้เร่ืองการป้องกนัและ
รักษาโรค 

Solution/Process/Tools (Chapter3) 
1. การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อศึกษาประเด็นการเล้ียงไก่พื้นเมืองของชาวบา้น  
2. การแลกเปล่ียนและสัมภาษณ์ความรู้และปรสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อระบุปัญหา และหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเล้ียงไก่พื้นเมืองให้เพียงพอต่อความตอ้งการของชาวบา้น 
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่ชาวบา้น ผา่นกระบวนการ SECI model  

Output (Knowledge Management) (Chapter4) 
องคค์วามรู้เร่ืองการเล้ียงไก่พื้นเมืองบนพื้นท่ีสูง 

Re
su

lt 

Productivity/Outcome 
ชาวบา้นสามารถผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อใชใ้นการประกอบพิธีกรรมไดอ้ยา่งเพียงพอ 

แผนภาพ 5 : กรอบแนวคิดของการศึกษา 
  


