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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยเก็บ
ขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative data) มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอ         
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่สําคัญของทองถ่ิน กระบวนการถายทอดภูมิปญญา
และการเรียนรู ภูมิหลัง ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ของชุมชนที่มีตอความคงอยูของภูมิปญญา
ทองถ่ินในชุมชน จึงเปนการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจปรากฏการณทางสังคม (Social phenomenon) 
การเรียนรูภูมิปญญาจากพืชทองถ่ินตาลโตนดจากอดีตถึงปจจุบันวามีขั้นตอนอยางไรบาง การ
อนุรักษ การสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน จะเปนเครื่องมือในการพัฒนา  ชุมชนได
หรือไม อยางไร  กระบวนการวิจัยครอบคลุมสาเหตุของปญหา แบบแผนการผลิต กลุมเปาหมาย
เปนปราชญชาวบานเจาของภูมิปญญาและผูสืบทอดภูมิปญญาการประกอบอาชีพน้ําตาลพื้นบาน
จากตาลโตนด วิเคราะห หาขอสรุปเชิงทฤษฎี โดยมีขั้นตอนการทําวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
 

 3.1 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 
 

  ขั้นตอนการวจิัยและพัฒนาแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 สํารวจปญหาและศึกษาเอกสารเพื่อสรางกรอบแนวคิดดานการอนุรักษ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา การสงเสริมอาชีพ การเรียนรูโดยการสืบทอด และการพัฒนาอาชีพตาม
แนวภูมิปญญา 
  ขั้นตอนที่ 2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางยุทธศาสตรการแกปญหาเปนสมมติฐานภายใต 
กรอบแนวคิดจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อใหไดขอมูลของกลุมเปาหมายดานการอนุรักษและสงเสริมผลผลิต
จากตาลโตนด การเรียนรูโดยการสืบทอด ภูมิหลังและปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่มีตอ
ความคงอยูของวัฒนธรรมและภูมิปญญาในชุมชน 
  ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูลและทดลองรูปแบบเพื่อศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด ภูมิหลังและปจจัยทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
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ชุมชน สรางและปรับปรุงรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชน
ตําบลปากน้ําอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
  ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล เพื่อแยกแยะและอธิบายองคประกอบ ความหมาย และ
ความสัมพันธของปรากฎการณภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปนการมองภาพองครวม 
 ขั้นตอนที่ 5 สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ เพื่อรายงานเหตุการณขอเท็จจริงตาง ๆ
ของการวิจัยที่ไดศึกษาอยางมีเหตุมีผล รวมทั้งประโยชนการนําผลการวิจัยไปใช ซ่ึงในแตละ
ขั้นตอนมีรายละเอียดของการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

  3.1.1 ขั้นตอนที่ 1  การสํารวจปญหาและศึกษาเอกสาร 
 
    การศึกษาสํารวจปญหาและศึกษาเอกสารมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพขอมูล
พื้นฐานของชุมชน  เพื่อทราบขอปญหา  และเพื่อใหเขาใจประเด็นปญหาที่ศึกษาไดดียิ่งขึ้น ความ
ตองการพัฒนา และทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของหมูบานเพื่อสรางกรอบแนวคิดดานการ
อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา การสงเสริมอาชีพ การเรียนรูโดยการสืบทอด และการพัฒนา
อาชีพตามแนววัฒนธรรมและภูมิปญญา การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) ประกอบดวยลําดับขั้นตอนของตัวแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา  คือ RA = Research  Activity;  RO = Research  Outcome;  DA = 
Development  Activity;  DO = Development  Outcome  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

    ข้ัน R1 A   
 
   1. ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ผูวิจัยไดลงไปสํารวจพื้นที่เพื่อ
ศึกษาบริบทชุมชนในรายวิชาทฤษฎีและกรณีจําเพาะของการพัฒนาทองถ่ิน โดยเลือกศึกษาหมูบาน         
บางทองหลาง ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตวันที่ 23 - 24 เมษายน 2547 , 
21พฤษภาคม 2547, 15 มิถุนายน 2547,  5 และ 7 กรกฎาคม 2547  ซ่ึงพบวามีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ดั้งเดิมจากการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตนตาลโตนดสลับกับการทํานามาตั้งแตอดีต
เปนอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวจนมีคํากลาววา “คร่ึงหนึ่งของตําบลปากน้ําประกอบอาชีพทําน้ําตาล
พื้นบานทั้งเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม” ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพมาอยางตอเนื่อง         
ในปจจุบันหลายครัวเรือนไดขุดไถตนตาลทิ้งไปจํานวนมากเพื่อปรับเปนบอเล้ียงกุง และหลาย        
ครัวเรือนประสบกับปญหาการขาดทุน หลังจากนั้นผูวิจัยไดลงไปสัมภาษณผูที่ประกอบอาชีพผลิต
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น้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนดแบบไมเปนทางการอีกหลายครั้ง  พบวายังมีผูที่ประกอบอาชีพนี้และ
ยังมีผูที่ไปประกอบอาชีพอ่ืนไดกลับมาประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดอีกครั้งอยูบาง ใน
ตําบลปากน้ําอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 5 หมูบาน และยังพบวามีขอมูลอีกหลาย
ประการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเปนปญหาของชุมชนในปจจุบัน เนื่องจากจํานวนตน
ตาลโตนดที่ลดลงจํานวนมากนอกจากนี้ยังไดเขารวมสังเกตแบบไมมีสวนรวมในการประชุม
คณะกรรมการชุมชนวันที่ 11 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ซ่ึงพบวาคณะกรรมการชุมชนไดเห็น
ความสําคัญและพยายามอนุรักษและสงเสริมน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนดโดยไดร้ือฟนงานทําบุญ              
ปาตาลของชุมชนแหงนี้ที่ไดหายไปเปนเวลา 3 ปแลว โดยเริ่มร้ือฟนใหมีการทําบุญปาตาลเมื่อป 2547 
และในป 2548 นี้ คณะกรรมการชุมชนไดมีมติใหวันที่ 1 เมษายนของทุกป เปนวันทําบุญปาตาล  เมื่อ
จบการประชุมตามวาระของคณะกรรมการแลว ผูวิจัยไดรวมสนทนากลุมและประมวลขอมูลที่ได       
ทั้งหมดนําเสนอเปนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป  
    2. ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาจากเอกสารที่นําเสนอ
แนวคิดและประสบการณของผูเขียนโดยตรง ไดแก บทความทางวิชาการ ตํารา วิทยานิพนธระดับ
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ส่ืออิเล็กทรอนิกส CD-ROM สืบคนจาก Internet และสืบคนจากฐานขอมูล
แหลงตางๆ รวมทั้งศึกษาจากสรุปรายงานโครงการเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน พื้นที่ตําบล
ปากนํ้า อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2547 ของมหาวิทยาลัยเกริก วัฒนธรรม ภูมิปญญา 
อําเภอบางคลา หนังสือ 100 ป อําเภอบางคลา ประวัติศาสตรเมืองฉะเชิงเทรา ยอนอดีต “ฉะเชิงเทรา
หรือแปดริ้ว” ประตูทองของภาคตะวันออก  แนวนโยบาย คูมือปฏิบัติงาน รายงานประจําปของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
      การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสาร ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับผูเขียน 
ที่มีประสบการณและมีบทบาททางวิชาการ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงตามเนื้อหา อีกทั้งให
ความสําคัญดานแหลงผลิตที่เปนหนวยงาน ที่มีบทบาทในการจัดพิมพเอกสารทางวิชาการ ขอมูล
ดานการวิจัย และวิทยานิพนธไดตรวจสอบจากสถาบันการศึกษาที่นาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ 
นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาไดกรุณาใหคําแนะนํา และไดชี้แนะเอกสารที่มีความเกี่ยวของกับ
งานวิจัยในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัย  
    3. ศึกษาจากการมีสวนรวมในการสัมมนา  และการศึกษา ผูวิจัยมีโอกาสเขา
รวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ ตามประเด็นที่เกี่ยวของ เชน ทบทวนภูมิปญญาทาทายความรู            
ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร การพัฒนาประเทศและภูมิปญญาทองถ่ิน ณ เมืองทองธานี การนําเสนอ
ผลงานวิจัยดานวิสาหกิจชุมชน ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร การวิจัยเชิงคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏราชนครินทร และจากการศึกษาในรายวิชา หลักการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา ทฤษฎีระบบสําหรับการศึกษาทองถ่ิน ทฤษฎีที่เกี่ยวของจากวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีและกรณีจําเพาะของการพัฒนาทองถ่ิน เทคนิควิธีในการ
จัดสรรและพัฒนาทรัพยากรสําหรับทองถ่ิน  ทฤษฎีที่ เกี่ยวของจากวิชาจิตวิทยาและวิชา
มนุษยศาสตร ทฤษฎีที่เกี่ยวของจากวิชาปรัชญาและวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ และการฝกปฏิบัติ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ  เร่ือง “การบริหารจัดการงานพัฒนาเพื่อแกปญหาความยากจน : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา”  ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวนไมนอยกวา  90 ชั่วโมง 
 

    ข้ัน R1 O   
 
    ผูวิจัยประมวลขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ศึกษาเอกสาร สัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ ตลอดจนการศึกษาที่ผานมา นํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) โดยพิจารณาตาม
กรอบแนวคิดเบื้องตน และสรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยไดเปน 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิดเรื่องการ
อนุรักษ ทรัพยากร 2) แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปญญา 3) แนวคิดเรื่องการสงเสริมอาชีพ เพื่อ
แกปญหาของชุมชนโดยเชื่อมโยงแนวคิดดังกลาวสรางเปนกรอบในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

    ข้ัน D1 A 
 
    ผูวิจัยพัฒนาความชัดเจนของปญหาโดยการจัดเวทีชาวบานกับกลุมผูประกอบ
อาชีพผลิตและจําหนายผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดรวมทั้งผูนําในชุมชน จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 2548 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตําบลปากน้ํา โดยแบงกลุมระดมความคิดออกเปน            
2 กลุม แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1   แสดงสภาพปญหาและขอสรุปเบื้องตนของการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจาก 
      ตาลโตนด ในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
สภาพปญหา รูปแบบเดิม รูปแบบใหมท่ีตองการพฒันา 

ดานการผลิต 
1. เปลือกพะยอมหายาก ราคาแพง 
2. ไมพะอง ราคาแพง 
ดานการอนุรักษ 
1. ไมมีคนสืบทอด 
 
2. ทรัพยากรตนตาลโตนดลดลง 
    เหลือนอย 
 
ดานรูปแบบบรรจุภัณฑ 
1. รูปแบบบรรจุภัณฑยังขาดการ 
    พัฒนา 
 
 
ดานการขาย 
1. ราคาขายสงน้ําตาลคงที่มานาน 
2. ชวงฤดูหนาวผลิตน้ําตาลสดได 
    มากแตขายไดนอย 
3. การเก็บรักษาน้ําตาลสด เก็บได 
   ไมนาน 
 
 
ดานการจัดการ 
1.  ยังไมมีกลุม รวมยาก เพราะ    
    วัตถุดิบไมมีตลอดป 

ดานการผลิต 
     ใชวิธีการผลิตแบบพืน้บาน 
      เชนเดิม 
ดานการอนุรักษ 
1. เรียนรูสืบทอดจากรุนพอแม 
    โดยการสังเกตและปฏิบัติ 
2. ขึ้นเองตามธรรมชาติและ 
     ปลูกบาง 
 
ดานรูปแบบบรรจุภัณฑ 
1. น้ําตาลสดใสถุงพลาสติก 
2. น้ําตาลงบใสถุงพลาสติก 
 
 
ดานการขาย 
1.  น้ําตาลสดขายสงปบละ 
     150 บาท และขายปลีก 1 ถุง 
     บรรจุประมาณ 1 ลิตร  
     ราคา 20 บาท  
2.  น้ําตาลงบราคาขายสง 
      กิโลกรัมละ 25 บาท ราคา 
     ขายปลีกกิโลกรัมละ 30 บาท 
ดานการจัดการ 
     ขายอิสระรายครัวเรือน 

ดานการผลิต 
     ใชรูปแบบเดิม 

 
ดานการอนุรักษ 
1. ใชรูปแบบเดิม 
 
2.  ไมโคนตนตาลที่เหลือใน   
      ปจจุบันในที่สาธารณะ    
      หรือปลูกเพิ่ม  
ดานรูปแบบบรรจุภัณฑ 
1. บรรจุขวดพลาสติกใส 
2. บรรจุกลองใส หรือถุงใส มี 
    สติกเกอรแสดงสถานที่ วันที่ 
    ผลิต วันหมดอายุ 
ดานการขาย 
       พัฒนาบรรจุภณัฑการ   
       จําหนายปลีกเพื่อเพิ่ม 
       ชองทางการตลาด 
 
 
 
 
ดานการจัดการ 
        ยังไมมีขอสรุป 
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 ข้ัน D1 O 
 
  ไดผลสรุปสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาในบางประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้นจาก
การมีสวนรวมของประชาชนกลุมผูประกอบอาชีพน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด ดานการอนุรักษ 
คือ เพิ่มจํานวนตนตาล  ดานการสงเสริม อาจรวมกลุมเพื่อพัฒนาราคา และพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อ
เพิ่มชองทางการจําหนายสินคา 

 

  3.1.2 ข้ันตอนที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางยุทธศาสตรการแกปญหาเปน
สมมติฐาน   
 
    ขั้น   R2 A  
 

     1)  ระเบียบวิธีการวิจัย   
 
 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางยุทธศาสตรการแกปญหา ใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) การสังเกตแบบไมมี           
สวนรวม (non-participant observation) การจดบันทึกภาคสนาม (field notes) การแบงชวงเวลา 
(Periodization) สํารวจบริบทและสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อศึกษาจําแนกใหเห็นปจจัยที่เขามา
กระทบและลักษณะการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ความเปนเหตุเปนผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
เพื่อศึกษาสภาพการประกอบอาชีพ และแนวคิดดานการอนุรักษและการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรม ผลของพฤติกรรม การแกไขเพื่อพัฒนา
ชุมชน และใชงานวิจัยเชิงปริมาณ มาสนับสนุนงานวิจัยเชิงคุณภาพใหชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อทํา
ความเขาใจปรากฏการณทางสังคม (Social Phenomenon) ในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

     2)  พื้นที่วิจัย  
 
 ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดซึ่งสงผลตอการพัฒนาชุมชนตามแนวการพัฒนาแบบ
พึ่งตนเองโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเครื่องชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน เกี่ยวกับระบบ
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วัฒนธรรมและภูมิปญญา ระบบความเชื่อ ระบบคุณคา และระบบความคิดของชุมชน ผูวิจัยเลือก
ชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทําการวิจัย โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กลาวคือเลือกหมูบานที่มีการประกอบอาชีพน้ําตาลพื้นบาน
จากตนตาลโตนด ไดแก พื้นที่หมู 1 บานปากน้ําโจโล หมู 7 บานหลังวัด หมู 8 บานไร หมู 10 บาน
ทาลานลาง และ หมู 11 บานบางทองหลาง เนื่องจากชุมชนนี้เปนชุมชนชนบทที่มีตนตาลโตนด
ขึ้นอยูตามธรรมชาติ  ที่ชาวบานตําบลปากน้ําสามารถนํามาประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลพื้นบานได
โดยสะดวก นอกจากนี้ยังเปนพื้นที่ที่มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค มีน้ําประปา และแหลงน้ําสาธารณะ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว คาขาย จึงสามารถสรุปเปนเกณฑเลือก
ชุมชนเพื่อใชเปนแหลงศึกษาที่ตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยได  
 

     3)  ระยะเวลาที่ทําวิจัย 
 
    ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลชุมชนตําบลปากน้ํา โดยการเก็บขอมูลเปนระยะ ๆ กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ คือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงผูวิจัยไดวางแผนการศึกษาจาก
กลุมบุคคล เพื่อใหครอบคลุมปรากฏการณที่ศึกษาตามวัตถุประสงค แบงเปนกลุมบุคคลหลัก        2 
กลุม ไดแก กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตนตาลโตนด และกลุมผูไมไดประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนด 
    1. กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด ผูวิจัยไดวางแผนการ
ศึกษาวิจัยจากบุคคลตอไปนี้ 
    1.1 กลุมผูที่เปนบุคคลในพื้นที่ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการนําตาลโตนด
มาใชในการผลิตเปนน้ําตาล ทั้งผูที่เปนหลักในการผลิต การจําหนาย ผูเรียนรู ในการผลิตและการ
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา ซ่ึงครอบคลุมกลุมผูสูงอายุ วัยกลางคน และหนุมสาว 
    1.2 กลุมผูเกี่ยวของกับการสนับสนุน สงเสริม การแปรรูปน้ําตาลจาก
ตาลโตนด ประกอบดวยบุคคลภาครัฐ ภาคเอกชน และผูบริโภค 
       วิธีการเลือกผูใหขอมูลหลัก (Key informant) ผูวิจัยไดทําการเลือก 
2 วิธี 
       1)  เลือกผูใหขอมูลหลักคนแรก ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณสมบัติดังกลาว 
       2) บุคคลหลักอันดับตอไป เลือกโดยทําการประสานงานกับผูให
ขอมลูหลักคนแรก ดวยการใชวิธีการสโนวบอลลเทคนิค (Snowball Technique) และทําการสัมภาษณ 
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จนขอมูลอ่ิมตัว ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ มีผูใหขอมูล ไดแก ผูประกอบอาชีพที่เปนภูมิปญญา ผูจําหนาย  
กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกเทศบาลตําบลปากน้ํา เจาอาวาสวัดในชุมชน พัฒนากร 
เกษตรตําบลผูนําอยางไมเปนทางการ เอกชนตัวแทนรานคา ชาวบานใกลเคียง เยาวชน รานอาหาร 
รานขายของเบ็ดเตล็ดในชุมชน และผูขายน้ําตาลในตลาดชุมชน   
 2.   กลุมที่ไมไดประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตนตาลโตนด ผูวิจัยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) โดยแบงประชากรออกเปนกลุม ๆ กําหนดให
กลุม ก คือ กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด และกลุม ข คือ กลุมผูไมไดประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
   ทั้งนี้ไดเร่ิมสํารวจและเก็บขอมูลตั้งแตเมษายน 2547 และดําเนินการ
เก็บขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด
อีกเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 

     4) วิธีดําเนินการวิจัย 
 
    ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามมีรายละเอียด ดังนี้  
 
   (1)  วิธีการเก็บขอมูล   

     ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  คือ 
     ก. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใช
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดาน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  ศาสนา ระดับการศึกษา 
สถานะการเคลื่อนยาย การประกอบอาชีพอดีตและปจจุบัน รายได การถือครองที่ดิน แหลงน้ํา 
ตลาดรับซื้อพืชผล การวางงานในครัวเรือน การประกอบอาชีพเกษตร การออกไปทํางานตางถิ่น 
การศึกษานอกหมูบาน สําหรับครัวเรือนที่ไมไดประกอบอาชีพน้ําตาลพื้นบานจากตนตาลโตนด 
จํานวน 100  ครัวเรือน เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม (Social Phenomenon)  
   ข. การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูประกอบอาชีพ
น้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด ผูวิจัยเขาภาคสนามดวยวิธีการเปดเผยบทบาท (overt role) ของผูวิจัย 
โดยแจงไปยังผูนําชุมชนใหทราบวัตถุประสงคของผูวิจัย  เพื่อแสดงความจริงใจในการทํางาน สราง
ความเชื่อมั่นใหแกชุมชน สรางความสัมพันธและความคุนเคยตอชุมชน เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนไป
ตามธรรมชาติและตรงตามสภาพความเปนจริงมากที่สุด และเพื่อใหผูวิจัยสามารถอยูในชุมชนได
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อยางผสมกลมกลืน ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมตามระเบียบวิธีการวิจัยภาคสนาม ผูวิจัยอยูใน
ชุมชนและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ แบบเปดเผย หลังจากนั้นจึงเริ่มเก็บขอมูลภาคสนาม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) และไมมี
สวนรวม (non-participant observation) ผูวิจัยไดใชวิธีการนี้ในการเก็บขอมูลในชวงแรก เพื่อศึกษา
ขอมูลเบื้องตนดานสภาพแวดลอมและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน รวมทั้งทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ของชุมชน เชน  สภาพบานเรือน และรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน ลักษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานชวยทําใหเขาใจระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ชุมชนไดชัดเจนขึ้น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้เปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตของสังคม
หมูบาน โดยการจัดทําแผนที่ชุมชน  ศึกษาลักษณะโครงสรางของประชากร  เชน คนในครัวเรือน
ประกอบดวยใครบาง แตละคนมีหนาที่อยางไร การตั้งถ่ินฐานหลังการแตงงานเปนอยางไร เพื่อทํา
ความเขาใจชุมชนในระดับลึกลงไปซึ่งจะนําไปสูการทําความเขาใจในเรื่องโครงสรางของอาชีพ 
พฤติกรรมในการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด พฤติกรรมทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจของชาวบาน 
โดยใชการสังเกตประกอบกับการจดบันทึกภาคสนาม และคัดเลือกผูใหขอมูลหลักในชุมชนซึ่ง
ประกอบดวยทั้งผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูผลิต ผูจําหนาย ผูบริโภค ผูอาวุโส กลุมที่
เปนบุคคลในพื้นที่และกลุมผูเกี่ยวของใหการสนับสนุน เปนตน 
      2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth interview) ผูวิจัยใชการ
สัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการควบคูไปกับการสังเกต เพื่อเก็บขอมูลในชวงที่สอง
เกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด การครอบครองทรัพยากรในการผลิต 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิต ระยะเวลาตามขั้นตอนตาง ๆ ปริมาณการผลิต กระบวนการ
เรียนรู การถายทอด การสืบทอด ความคิด ความเชื่อ ความเขาใจ การใหความหมายทัศนคติดานการ
อนุรักษและสงเสริมตาลโตนดที่นํามาใชเปนทรัพยากรในการดํารงชีพทั้งตอตนเองและชุมชน  
ความผูกพันกับชุมชน ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับ “ส่ิงที่มีอํานาจเหนือมนุษย และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ การศึกษาระบบความเชื่อเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมและการตัดสินใจของคนใน
ชุมชนวาระบบความเชื่อดังกลาวมีอิทธิพลหรือสงผลอยางไรบางตอพฤติกรรมของคนในชุมชน 
ศึกษารายได แนวโนมการผลิต รวมทั้งการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมจากสิ่งแปลกปลอมของ
กระแสทุนนิยมเพื่อทําความเขาใจชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  จากผูใหขอมูลหลัก โดยใช
เครื่องบันทึกเสียง การถายภาพ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูใหขอมูลหลัก  
ประกอบดวยกลุมผูที่เปนบุคคลดั้งเดิมในพื้นที่ ผูรูผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิปญญาทองถ่ินการผลิต
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น้ําตาลจากตาลโตนด ผูจําหนายตรง ผูจําหนายรายยอย ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน 
ในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
    3. การสนทนากลุม (focus group) ผูวิจัยใชการสนทนากลุมใน
การเก็บรวบรวมขอมูลชวงที่สาม เพื่อตรวจสอบความตรงของขอมูลที่ไดรับ แลวศึกษาความเขาใจ
ของชุมชนตามกรอบรูปแบบที่สรางขึ้นวามีความเปนจริงมากนอยเพียงใด โดยดําเนินการ         วาง
แผนการสนทนา เวลา สถานที่ ผูรวมสนทนา จัดเตรียมแนวคําถาม นัดหมาย เชิญสมาชิก จัด
สนทนากลุม บันทึกเทป จดบันทึก โดยคัดเลือกผูรวมสนทนากลุมที่มีลักษณะรวม (homogeneous) 
กลาวคือ มีประสบการณตรงในการผลิตน้ําตาลพื้นบานจากอดีตถึงปจจุบัน เชน เปนผูผลิต ผูนํา
ชุมชน ผูจําหนาย และเปนผูเกี่ยวของใหการสนับสนุน เจาหนาที่ภาครัฐ ผูใหญบาน เปนตน 
 
    (2) ประชากรและกลุมตัวอยาง  
    ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุม                    
ผูประกอบอาชีพน้ําตาลจากตาลโตนด และกลุมที่ไมไดประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
ของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     ประชากรในพื้นที่ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบดวยหมูบานจํานวน 12 หมูบาน ไดแก หมู 1 ปากน้ําโจโล หมู 2 คลองใหม หมู 3 วังสะแก 
หมู 4 หนองนา หมู 5 คลองมะกอก หมู 6 หินตั้ง หมู 7 หลังวัด หมู 8 บานไร หมู 9 ขุนทอง หมู 10 
ทาลานลาง หมู 11 บางทองหลาง และหมู 12 หนองชุมพร  
     ผูวิจัยใชหลักเกณฑการเลือกประชากรเปาหมายและการสุมตัวอยาง 
โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน   
     ขั้นแรก ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) กลาวคือ คัดเลือกหมูบานที่มีผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด ประกอบดวย  5 
หมูบาน ไดแก หมู 1 บานปากน้ําโจโล หมู 7 บานหลังวัด หมู 8 บานไร หมู 10 บานทาลานลาง  
และหมู 11 บานบางทองหลาง   
     ขั้นท่ี 2 ใชหลักเกณฑการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 
Sampling) จากนั้นแบงประชากรออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
นับตามจํานวนครัวเรือน และกลุมที่ไมไดประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด นับจากจํานวน
ครัวเรือน เชนกัน ตอจากนั้นทําการสุมจากประชากรที่ไดแบงเปนกลุมๆ แลว รายละเอียดกลุม
ประชากร 2 กลุม ไดแก 
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      กลุมที่ 1 กําหนดใหเปนกลุม ก  คือกลุมผูประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนด การพิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมนั้น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ 
(2540, หนา 119 - 120) กลาววา ไมมีขนาดของการสุมตัวอยางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการวิจยั ทัง้นี้
เพราะขนาดของตัวอยางที่เหมาะสมที่จะใชจริงๆ ข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญคือ 1) ความแปรปรวนของ
ประชากรที่จะสุม 2) วัตถุประสงคของการวิจัย 3) เทคนิคที่ใชในการวิเคราะห และ 4) งบประมาณ 
หากหนวยตาง ๆ ของประชากรมีความคลายคลึงกันมาก (Homogenous) จํานวนตัวอยางเพียงไมกี่
หนวยก็สามารถจะเปนตัวแทนที่ดีของประชากรกลุมนั้นได  ดังนั้น ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางใหมีลักษณะคลายคลึงกัน (Homogenous Group) แตสามารถคลอบคลุมและเปนตัวแทนกลุม
ตาง ๆ ในชุมชนได จากเกณฑ ดังนี้ 
  (1) เปนผูที่เปนบุคคลในพื้นที่ ผูรู ผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิปญญา
ทองถ่ิน การผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนดที่อยูในชุมชน จํานวน 10 คน 
  (2) เปนผูเกี่ยวของกับผลผลิตน้ําตาลดานใดดานหนึ่ง ไดแก            
ผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด ผูประกอบการจําหนายผลผลิตจากตาลโตนด และ 
ผูประกอบการรายยอยที่มาซื้อผลผลิตตาลโตนดจากหมูบาน จํานวน 20 คน 
  (3) เปนผูนําชุมชนที่มีบทบาทในชุมชน ไดแก ผูใหญบาน 
กํานัน  ผูอาวุโสในชุมชน จํานวน 10 คน 
  (4) เปนผูเกี่ยวของกับการสนับสนุน สงเสริม ผลผลิตจาก
ตาลโตนดเพื่ออาชีพของชุมชน ประกอบดวยบุคคลภาครัฐ ไดแก เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร พัฒนากร เทศบาลตําบลปากน้ํา สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัดภาคเอกชน และผูบริโภคทั่วไป รวม 20 คน รวมกลุมตัวอยางของการวิจัยทั้งสิ้น จํานวน            
60  คน 
  กลุมที่ 2 กําหนดใหเปนกลุม ข คือกลุมที่ไมไดประกอบอาชีพ
น้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด หลังจากที่ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)  
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดใชเกณฑประชากรเปนเลขหลักรอย ใชกลุมตัวอยาง 15 - 30 %  
ยุทธพงษ กัยวรรณ (2543, หนา 74)  สําหรับหมูบานที่มีผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด มี
จํานวนรวม 668 ครัวเรือน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 15 %  ของจํานวนครวัเรือน
รวมทั้งหมด กําหนดใหตัวแทนของกลุม ข  มีจํานวน 100 ครัวเรือน  แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่  2   จํานวนหมูบานในพื้นที่ตําบลปากน้ํา และหมูบานที่มีผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล  
                   จากตาลโตนด 
 

 
 
 

หมูบานตําบลปากน้ํา 

หมูบานที่มีครัวเรือนผู
ประกอบอาชพีผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนด
และครัวเรือนท่ีไมมีผู
ประกอบอาชพีผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนด 

จํานวนครัวเรือนของ 
5 หมูบาน 

จํานวนประชากรของ 
5 หมูบาน 

12 หมูบาน 5 หมูบาน 668 ครัวเรือน 2,416 คน 

 
ที่มา : ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลปากน้ํา จังหวดัฉะเชิงเทรา 2547 
 
ตารางที่   3    การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากครัวเรือน 5 หมูบาน 

 

กลุม ข* 
หมูท่ี 

จํานวน
ครัวเรือน
รวม 

กลุม ก* 
จํานวนทั้งสิ้น ขนาดกลุมตัวอยาง 

หมู 1   บานปากน้ําโจโล 
หมู 7   บานหลังวัด 
หมู 8   บานไร 
หมู 10 บานทาลานลาง 
หมู 11 บานบางทองหลาง 

192 
104 
157 
103 
112 

2 
3 
3 
2 

12 

190 
101 
154 
101 
100 

29 
15 
25 
16 
15 

รวม 668 22 646 100 
 

 
*    ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
**  ครัวเรือนที่ไมไดประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
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เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 

 
 
 
แบงประชากรออกเปนกลุม ๆ ตามวิธี 
การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) 

 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                                วิธีการสุมอยางงาย 

     (Simple random sampling) 
     15 %  ของจํานวนครัวเรือน 
               แตละหมูบาน 

 
 
 
 

 
ภาพที่   9   การสุมตัวอยางของประชากรทีศ่ึกษาในพื้นทีต่ําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 
                  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตําบลปากน้ํา 

 

12 หมูบาน 

 

กลุมตัวอยางทีใ่ชแบบสอบถาม 
5 หมูบาน 

รวม 100 ครัวเรือน 

 

กลุม ก 
กลุมผูประกอบอาชีพน้ําตาล       

จากตาลโตนด 

 

กลุม ข 
กลุมที่ไมไดประกอบอาชีพ      

น้ําตาลจากตาลโตนด 

 

5 หมูบาน 

 

สัมภาษณกลุมบุคคลหลัก 
และผูที่เกีย่วของใหการ

สนับสนุนการประกอบอาชพีฯ 

(Purposive sampling) 
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   (3) เคร่ืองมือในการดําเนินการวจัิย  
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
   ก.   แบบสํารวจชมุชน (บ.1) 
   ข. แบบสอบถาม (Questionaire)  (บ.2) 
   ค.  แบบสัมภาษณเชิงลึก (บ.3)  
   ง. อุปกรณภาคสนาม เชน เครื่องอัดเทป และตลับเทปที่นําไป
อัดเสียงระหวางสัมภาษณ เพื่อเก็บขอมูลโดยละเอียด 
   จ. กลองถายภาพนิ่ง เพื่อเก็บภาพในกิจกรรมที่สําคัญตางๆ ที่
แสดงใหเห็นวิธีการมีสวนรวมของชุมชน ในการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
   ฉ. เครื่องชวยจดบันทึก คือสมุดจดและปากกา สําหรับจดบันทึก
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซ่ึงชวยในการบันทึกคําพูด บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของ
ผูใหขอมูล และชวยใหถอดเทปไดสะดวกและเร็วขึ้น 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ไดนํามาดําเนินการ
เก็บขอมูลผสมผสานซึ่งขึ้นอยูกับสถานที่ ส่ิงแวดลอม และบรรยากาศของการสนทนาในขณะนั้น           
กอนที่จะนําเครื่องมือทั้งหมดไปใช ไดนําเครื่องมือทั้งหมดไปตรวจสอบคุณภาพจากอาจารย            
ที่ปรึกษา บุคคลทั่วไปในชุมชน สําหรับแบบสอบถามทดสอบกับกลุมประชากรที่ไมใชกลุม               
ตัวอยาง เพื่อใหเครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหาในการวิจัยและนาเชื่อถือ   

 
  (4) การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
   ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติคือตนตาลโตนดรวมทั้งเปนการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมภูมิปญญาการทําน้ําตาล
พื้นบานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จากการสังเกต สัมภาษณ จากเอกสาร งานวิจัย และสรางแนวคําถาม
เกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมการประกอบอาชีพผลิตทําตาล อันสงผลตอการพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด ดังนี้  
    ก. แบบสํารวจชุมชน (บ.1)  แบบสํารวจชุมชนใชเปนคําถามนํา
ในการหาขอมูลทั่วไปของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย            
ขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตรกายภาพของตําบล แบบของการตั้งถ่ินฐานที่อยู ประชากร
โครงสรางของประชากรในตําบล การคมนาคม สถานที่ที่ชาวบานไปติดตอเพื่อกิจการตางๆ กิจการ
ทางเศรษฐกิจในตําบลทั่วๆ ไป โครงสรางขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และปญหาที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในตําบล  
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       ผูวิจัยสรางแบบสํารวจชุมชน (บ.1) ตามวิธีการเชิงมานุษยวิทยา 
กับการ ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ ของดํารงค  ฐานดี (2535, หนา 110 - 117) และแนวทางการเก็บขอมูล
บริบทชุมชนหมูบาน  ผูวิจัยนําแบบสํารวจชุมชน (บ. 1) ที่สรางขึ้นไปสัมภาษณและเก็บขอมูลดวย
ตนเอง จัดทําแผนที่ชุมชน และเก็บขอมูลโดยการการสัมภาษณหนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ 
รวมทั้งการเก็บขอมูลทางเอกสารของหนวยงานภาครัฐที่ไดมีการสํารวจไวแลว  
    ข. แบบสอบถาม (Questionaire) (บ.2) เปนแบบสอบถามที่ให
ผูตอบเลือกตอบคําถามดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนขอคาํถามขอมูลทั่วไป
สวนตัว จํานวน 8 ขอ  สวนที่ 2  เปนขอคําถามดานการประกอบอาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
จํานวน 20 ขอ และ สวนที่ 3 เปนขอคําถามดานการศึกษา  สาธารณสุข  การเมือง วัฒนธรรมและ
และแนวคิดในการอนุรักษและสงเสริมอาชีพการทําน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด จํานวน 20 ขอ  
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเชิงปริมาณ และทําการทดสอบแบบสอบถามแบบการทดสอบกอน 
(pretest) โดยนําไปทดสอบกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางที่ใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาจริงในเบื้องตน จํานวน 2 คน ตอจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบถาม
และนาํไปทดสอบกับชาวบานที่มิใชกลุมตัวอยางอีก จํานวน 10 คนไดแก ประชากรหมู 7 บานหลังวัด  
และหมู 12 บานหนองชุมพร ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  และไดปรับปรุง
แบบสอบถาม (บ. 1) ใหมีความชัดเจนสมบูรณในขอคําถาม และการใชภาษาใหเขาใจถูกตอง จึงนําไป 
ใชจริง ขอคําถามของแบบสอบถามเชิงปริมาณดังกลาวเปนคําถามที่ใชวัดระดับนามบัญญัติ 
(Nominal scale) และระดับจัดอันดับ (Ordinal  scale) ซ่ึงผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาสนับสนนุงานวจิยั
เชิงคุณภาพดานการศึกษาสภาพการผลิตผลผลิตจากตาลโตนดตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 และ
นําขอเท็จจริงที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคม (Social Phenomenon) 
    ค. แบบสัมภาษณเชิงลึก (บ. 3) เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยนําไป
สัมภาษณดวยตนเอง กรอบคําสัมภาษณเกี่ยวกับประสบการณการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนดโดยแบงเปนชวงเวลาชวงละ 10 ป ตั้งแตชวงแรกประมาณ 30 ป ที่ตําบลปากน้ํา หนาแนน
ไปดวยตาลโตนด ระยะกลางอีก 10 ป ถัดมาที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และสภาพในปจจุบัน ความรูสึก
นึกคิด ทัศนคติ และแนวทางการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดในชุมชน รวมทั้งใชเปน
แนวคําถามในการสัมภาษณกลุม (group interview) ดวย โดยศึกษาจากระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)   
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    หลักเกณฑในการสรางขอคําถามเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวย  
  -  คํานึงถึงวัตถุประสงคของการวิจัย 
  -  ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปน
พื้นฐานทางทฤษฎีในการตั้งขอคําถาม 
  -  ใชความรูและประสบการณของผูวิจัยเอง 
 -   ขอคําปรึกษา คําแนะนํา จากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธชวย
ทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
 
    (5) การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูล 
   การตรวจสอบขอมูลมีรายละเอียดดังนี ้
    ก. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขณะเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ผูวิจัยตรวจสอบความแมนตรงของขอมูล (validity) และความเชื่อถือได (reliability) ของ
ขอมูลภาคสนามทุกครั้ งที่ เก็บขอมูล  ดวยการตรวจสอบวิ ธีการเก็บขอมูล  (methodology 
triangulation) และการรวบรวมขอมูลหลายวิธี  โดยเริ่มตั้งแตขณะเก็บขอมูล  การสนทนากลุม การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ที่นํามาบันทึก 
รวมทั้งกิริยา ทาทาง พฤติกรรม บรรยากาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูใหขอมูล เพื่อนํามาประกอบการ
แปลความหมายรวมกับการถอดเทป และการบันทึกภาคสนามในหลาย ๆ วิธี และมีการตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยวิธี investigator triangulation นํากลับไปใหผูใหขอมูลอาน หรือ
กลับไปถามผูใหขอมูลซํ้าอีก (reflecting) เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงตามที่ผูใหขอมูล
บอก เมื่อไดขอมูลและประเด็นที่ตรงกับผูใหขอมูลในแตละครั้งแลวทําการวิเคราะห และสังเคราะห 
นําขอมูลที่ผานขั้นตอนตางๆ นี้เขาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากขึ้น 
โดยมีการตรวจสอบสามเสาดานตาง ๆ  สุภางค จันทวานิช (2539, หนา 23) ดังนี้   
      1. ตรวจสอบดานปริมาณ ตรวจสอบขอมูลที่สังเกตและ
บันทึกวาไดปริมาณเพียงพอครอบคลุมทุกขอในแนวคําถาม และเพียงพอตามวัตถุประสงคหรือไม 
หากขอมูลไมเพียงพอ ไดทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง จนสามารถสรุปขอมูลที่ตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัยได 
     2. ตรวจสอบแหลงขอมูล (data triangulation) ตรวจสอบ
เร่ืองเวลา สถานที่ และบุคคล โดยตรวจสอบวาเมื่อตางเวลา ตางสถานที่ ตางบุคคลแลว โดยการจัด
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วางตารางกําหนดเวลา ในการสังเกตพฤติกรรมใหครอบคลุมทุกชวงเวลา และเพื่อใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 
     3. ตรวจสอบขอมูลกับเจาของขอมูล และผูเกี่ยวของอื่น 
(cross check) ผูวิจัยซักถามขอมูลและตรวจสอบจากผูเกี่ยวของอื่นวาขอมูลถูกตองหรือไม ดวยการ           
สอบถามซ้ําในประเด็นเดียวกัน  แลวใหความเห็นกับผูวิจัยในการตีความ การวิเคราะหขอมูล เพื่อ
เปนการยืนยันความเชื่อถือไดของขอมูลและการรายงาน 
     4. ตรวจสอบดานทฤษฎี  ตรวจสอบขอมูลขณะเก็บขอมูล
ภาคสนาม การตีความหมายพฤติกรรมวาตรง หรือแตกตางไปจากทฤษฎีมากนอยเพียงใด และ
ตรวจสอบความเขาใจของผูวิจัยเอง (investigator triangulation) โดยศึกษาเอกสารเพิ่มเติม สอบถาม
ความคิดเหน็จากอาจารยที่ปรึกษา เมื่อพบขอมูลท่ีขัดแยงหรือขอมูลไมเพียงพอ ผูวิจัยเก็บขอมูลซํ้า
เพื่อยืนยันความถูกตอง 
     5. ก า ร ต ร ว จสอบ วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล  (methodology 
triangulation) ตรวจสอบ ขอมูลดวยการรวบรวมขอมูลหลายวิธี ดานเอกสาร สัมภาษณเจาะลึก 
สังเกตแบบมี           สวนรวมและไมมีสวนรวม 
     6. ตรวจสอบดานการวิเคราะห-สังเกตขอมูล เมื่อผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจากสถานที่จริงแลว ไดตรวจสอบการแปลความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาวามีความถูกตองเพียงใดในการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด
ในชุมชนตําบลปากน้ําทําใหผูวิจัยสามารถสรุปแนวทางในการดําเนินงานได และปรับกรอบแนวคิด
เบื้องตนเปนกรอบแนวคิดเพื่อใชในการวจิัย  
    ข. การใช เวลาภาคสนาม  ผูวิจัยใช เวลาในการเก็บขอมูล
ภาคสนาม เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2547 โดยการสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ครอบคลุมทุกกระบวนการ และเก็บขอมูลตอเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม 2549 ใหไดขอมูลที่อ่ิมตัว 
(saturant)  เพียงพอในการวิเคราะหขอมูล ในการสรางและพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริม
ผลผลิตจากตาลโตนดตามวัตถุประสงคการวิจัย 
 
    ขั้น   R2 O 
 
     ไดวิธีดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอเท็จจริงดานสภาพการผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนดและนําความรูที่ไดมาเปนพื้นฐานในการสรางรูปแบบการอนุรักษและ        
สงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษา ชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 94 
 

  ขั้น   D2 A 
 
  ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการสราง
รูปแบบการแกปญหาดานการอนุรักษและสงเสริมผลิตภัณฑจากตาลโตนด ประกอบดวยผูนําชุมชน 
เกษตรตําบล 1 คน สมาชิกเทศบาลตําบลปากน้ํา ผูนํากลุมอาชีพ ผูผลิต และผูจําหนาย บนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม บ. 2  
  ดาํเนินการสรางรูปแบบตามศักยภาพของชุมชน ดานการอนุรักษเพื่อเพิ่มจํานวน
ตนตาล ผูวิจัยดําเนินการเพาะขยายพันธุตาลโตนด จํานวน 30 เมล็ด โดยมี รศ.ชาญ มงคล อาจารย
โปรแกรมวิชาเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และนายอุดร พิมแกว นักวิชาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ศูนยบางคลา ใหคําปรึกษา ตามวิธีการของสํานักงานเกษตร
เพชรบุรีบางสวน และใชความรูที่ไดจากการศึกษาการขยายพันธุตาลในบทความวิชาการบางสวน
เพื่อใหตาลงอกไดเร็ว ดานการสงเสริม ชุมชนมีสถานที่ผลิตและจําหนายแบบเดิมที่เปนเอกลักษณ
ของชุมชน และสถานที่หมูบานน้ําตาลสดที่ภาครัฐสรางไวให อยางไรก็ตามสถานที่ดังกลาวเปนศูนย
การตลาดน้ําตาลที่สามารถนําสินคาพื้นบานในชุมชน รวมทั้งเปนจุดแวะซื้อสินคาของนักทองเทีย่วทีม่ี
การสงเสริมการนําเที่ยววันเดียว ระหวางความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและบริษัทการทองเที่ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนจุดสาธิตการศึกษาดูงานดานภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนผูสนใจทั่วไป ณ สถานที่ดังกลาวจะใชเปนสถานที่ปรับปรุงบรรจุภัณฑน้ําตาลสด น้ําตาลงบ 
เพื่อใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) มีการขยายตลาดน้ําตาลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของชุมชน              
นอกชุมชน  และการสงเสรมิการขายในงานสงเสริมสินคาทองถ่ินของอําเภอ  

 
  ขั้น   D2 O 
 
  ไดรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชน
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เปนสมมติฐาน 
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 3.1.3 ข้ันตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและทดลองรูปแบบการอนุรักษและ
สงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
 
  ขั้น  R3 A 
 
   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและตรวจสอบขอมูล โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 วิธี คือ 
  1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามและตรวจสอบขอมูลสําหรับกลุม ก               
ผูประกอบอาชีพน้ําตาลจากตาลโตนด โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2. การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (บ. 2) ที่ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple random sampling) ภาคสนาม เปนการเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดผานการ
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยแลว (Pretest) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนเครื่องมือในการหาขอเทจ็จรงิ 
ของสภาพการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดและอธิบายปรากฏการณทางสังคม (Social 
Phenomenon) ผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามพรอมดวยผูชวยนักวิจัย ผลการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบล
ปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 100 ครัวเรือน ไดแบบสอบถาม 100 ฉบับ คิดเปน 
100% ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ดําเนินการตรวจ
ใหคะแนนการสอบถามเปนรายขอและนําไปวิเคราะหหาคาทางสถิติ โดยใชรอยละ เพื่อแสดง
คาเฉลี่ยของแตละขอคําถาม และนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการสรางรูปแบบการอนุรักษ
และสงเสริม โดยเปนกิจกรรมที่ไมไดแยกออกจากขั้น D2A และ  D2O  
 
   ขั้น  R3 O 

 
  ไดรูปแบบการการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชน
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราที่ใชไดและท่ีตองปรับปรุงอยางไรโดยการ
ประเมินผล และวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบรูปแบบโดยชุมชน 
เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของสงเสริม ผูจําหนาย ผูบริโภค และอาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ 
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 3.1.4 ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและการปรับรูปแบบการอนุรักษและ
สงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 

  
    ขั้น   D3A 
 
    การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลภาคสนามโดยใช
กระบวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สําหรับ กลุม ก ผูที่ประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนดดวยการจําแนกและจัดระบบ (Typology and Taxonomy) เพื่อคนหาความ
หลากหลายของปรากฏการณ แยกแยะองคประกอบของปรากฏการณและทําความเขาใจกับระบบ
ของความหลากหลายนั้น โดยจัดระบบขอมูล จําแนกขอมูลที่มีลักษณะคลายกันมารวมกันไวเปน
หมวดหมูใหสามารถเขาใจไดงาย และมีความสัมพันธเชิงเหตุผล (Logical Relation)  เชน ระบบ
ความคิด ความเชื่อ  รูปแบบของพฤติกรรมและความเชื่อตางๆ ของการอนุรักษตาลโตนด การ
สงเสริมผลผลิตตามทัศนะของชาวบาน การจําแนกประเภทของปรากฏการณ (Typology) สําหรับ
ขอมูลที่มีความแตกตาง โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสัมภาษณกลุม 
การสังเกตบริบทสังคม เชน สภาพแวดลอมชุมชน พฤติกรรมของคนในชุมชน แบบแผนการผลิต 
วิถีชีวิต อาชีพ รายได เศรษฐกิจ และตรวจสอบขอมูลภาคสนาม  เพื่อใหสามารถเขาใจความ
หลากหลายของปรากฏการณ  จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากเก็บขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิง
คุณภาพมาวิเคราะหดวยกันเพื่ออธิบายสภาพของการผลิตผลผลิตจากตาลโตนด และเพื่อพัฒนา
รูปแบบ ประเมินผลรูปแบบ วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนเงื่อนไข จากนั้นสรุปผล
รูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดที่พัฒนาแลว 

 
  ขั้น   D3O 
 
  ไดรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดรูปแบบใหมใชไดจริง
กรณีศึกษา ชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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  3.1.5 ข้ันตอนที่ 5  สรุปผลการวิจัย ขอสรุปเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะ 
 
  ขั้น   D4 A 
 
  สรุปผลการวิจัย ขอสรุปเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะ นั่นคือปญหาของผูประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดไดรับการสงเสริม สามารถจัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการอนุรักษ
และสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งแบบพึ่งพาตนเองทั้งดานมาตรฐานการ
ผลิต การตลาด ณ  ชุมชนตําบลปากน้ําไดรับการแกไข ฟนฟู และพัฒนาใหดีขึ้น ปญหาลดนอยลง 
รายไดเพิ่มขึ้น      
 
  ขั้น   D4 O 
 
  ไดความรูใหมดานการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนด : กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนขอคนพบจาก
ปรากฏการณของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 98 
 

  1) สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารและการศึกษาเชิงสํารวจวิเคราะห  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2   
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง 
ยุทธศาสตรแกปญหาเปนสมมติฐาน 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและทดลอง 
การพัฒนารูปแบบ 

 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลวิจัย ขอสรุปเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะ 

 

ศึกษาเนื้อหาการอนุรักษ
ทรัพยากร/วัฒนธรรมและ
ภูมิ ปญญา /การส ง เสริ ม
อาชีพ/การพัฒนาอาชีพแนว
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ง านวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับตาลโตนด /กรอบการ
พัฒนาอาชีพแนววัฒนธรรม  
และภูมิปญญา 

ทําการศึกษาสภาพปญหาอยางไม
เ ป นทา งก ารโดยการสั มภ าษณ
ปราชญชาวบานเกี่ยวกับการอนุรักษ
และสง เสริมน้ํ าตาลพื้นบ านจาก    
ตาลโตนด /การพัฒนาอาชีพแนว 
วัฒนธรรมและภูมิปญญา 

กรอบแนวคิดเรื่อง 1) การอนุรักษ 2) วัฒนธรรมและภูมิปญญา 3) การสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 

สัมภาษณเจาะลึก 

สนทนากลุม/จัดเวที 
การตรวจสอบ
ขอมูลภาคสนาม 

สรางรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดเปน 
สมมติฐานแบบใหม 

ขอมูลที่ไดจากการวิจัย 

ไดรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดที่ใชได 
และที่ตองปรับปรุง 

 ไดรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชน 
ตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบใหมที่ใชไดจริง 

ขอคนพบในการวิจยั 

- ดําเนินการใชรูปแบบ 
- ปรับรูปแบบ 
- สรุปรูปแบบที่พัฒนาแลว 
- ประเมินผลรูปแบบ   
   วิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง 

 ภาพที่  10   สรุปขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

แบบสํารวจชุมชนโดยใชการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลและปรับปรุงรูปแบบ 


