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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการความรูเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน: กรณีศึกษากลุม

อาชีพทองเหลืองสานตําบลทาไขและตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรามีวัตถุประสงค 
3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทการจัดการความรูของกลุมอาชีพทองเหลืองสานในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศกึษาองคความรูดานการบริหารจัดการของกลุมทองเหลืองสาน 4 ดาน คือการ
บริหารจัดการกลุมอาชีพ  การผลิตและผลิตภัณฑ การตลาด  และการเงินและการบัญชี 3) เพื่อถอด
รูปแบบการจัดการความรูของกลุมอาชีพทองเหลืองสานที่เสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
โดยใช ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 

3.1 ขั้นตอนการศึกษาบริบทการจัดการความรูของกลุมอาชีพทองเหลืองสาน 
 
   3.1.1 กลุมเปาหมาย 
               กลุมเปาหมายที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับบริบทของการจัดการความรูทองเหลืองสานเปน
ประธานและคณะกรรมการและสมาชิกของกลุมอาชีพทองเหลืองสาน กํานัน ผูใหญบาน ผูอาวุโส
ของหมูบาน เจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่ฝายสงเสริมกํากับและดูแลจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  และเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา 
ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑทองเหลืองสาน วิธีการเลือกกลุมเปาหมายใชวิธีการแบบ snowball          
การเรียนรูและเขาถึงชุมชนดวยการอางอิงตอเนื่องปากตอปาก หรือวิธีดําเนินการแบบ snowball 
sampling technique คือ เดินเขาหา แนะนําตนเอง เรียนรูบันทึก ขอการอางอิงหรือขอสอบถาม
คําแนะนําตอไป แหลงการอางอิงหรือการแนะนําที่ซํ้าบอยๆ กลุมแกนนําหรือกลุมตัวแทนที่มีความ
เปนผูนําโดยธรรมชาติ        
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3.1.2  เคร่ืองมือ 
          1)  การสอบถามแบบไมเปนทางการ ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อพบและสนทนากับคนในพื้นที่
ของกลุมอาชีพอยางไมเปนทางการที่บานและศูนยฝกอบรม ประเด็นในการสอบถามเปนแบบกึ่ง
โครงสราง สอบถามชีวิตความเปนอยูทั่ว ๆ ไป และสนทนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนใน
พื้นที่ ความสนใจในอาชีพทองเหลืองสาน แสดงความสนใจในตัวผลิตภัณฑทองเหลืองสานแบบ
ตาง ๆ สนทนาเกี่ยวกับลวดลายการสาน ที่มาของลวดลาย การเรียนรูวิธีการสาน เฝาดูวิธีการสาน
สอบถาม ในพื้นที่หมู 1 ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงวันที่ 10,11,18 
มกราคม 2551 และเขาไปศึกษาขอมูลในชุมชน หมูที่ 13 ตําบลทาไข อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยเขาไปศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2551 และในชวง 13, 20 เมษายน 2551  
                     2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยเขาไปศึกษาสังเกตการดําเนินงานของกลุมใน
รูปแบบตาง ๆ เชนการสาธิตวิธีการจักสานทองเหลืองที่ศูนยการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินหรือที่ 
สถาบันการศึกษา การจัดนิทรรศการการออกรานที่เมืองทองธานีหรือท่ีงานแสดงผลิตภัณฑประจํา
จังหวัด สถานที่จําหนายสินคาปกติที่ตลาดนัด  
          3)  การศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เปนแผนพับ ใบปลิว วารสารและจุลสารที่ไดรับจาก
ศูนยฝกอบรมและจากการแสดงนิทรรศการและคูมือประกอบการสาธิต ขอมูลเว็ปไซตสินคาภูมิ
ปญญาและผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
                     ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลหรือเมื่อขอมูลที่ไดรับไมตรงกันผูวิจัยใช
วิธีการสอบทานขอมูลที่ไดกับหลาย ๆ บุคคลจนไดขอมูลที่ตรงกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุดและ
ตรวจสอบจากเอกสารและเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุม
วิสาหกิจชุมชน หรืองานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงนํามาเชื่อมโยงและสรุปในการรายงาน   
 3.1.3  การรวบรวมขอมูล   

ในการรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังนี้คือ 1) การจดบันทึกขอมูลที่
ไดจากการสนทนาหรือจากการสังเกต 2) ใชวิธีการบันทึกเทป ถายวีดิโอและถายภาพ และทํา
แผนภาพแสดงที่ตั้งและสภาพแวดลอมของครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมอาชีพ  
 3.1.4  การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชวิธีดังนี้คือ1) การถอดเทปบันทึกเสียง 2) ศึกษาจากวีดิโอ 3) 
วิเคราะหเอกสารและภาพถาย 4) เรียบเรียงจากขอมูลท่ีจดบันทึก และนํามาขอมูลทั้งหมดมาแสดง 
และเขียนเรียบเรียงขอมูลเปนประเด็น และบรรยายเปนเรื่องราว (story line) มีการวิเคราะหเร่ืองราว
ที่ถูกถายทอด ซ่ึงชวยใหไดขอมูลเชิงคุณภาพที่เขาถึงพื้นฐานความคิดและที่มาของประสบการณ
ของผูที่ใหขอมูล  
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ภาพที่ 11 แนวคิดการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
(ที่มา:  Dey, 1993 อางถึงใน Jonjoubsong, 2008) 

 
   3.1.5  รายนามของผูใหขอมูลหลัก 

  1)  กลุมประธาน และคณะกรรมการและสมาชิกของกลุมอาชีพทองเหลืองสาน 
  (1)  นายวนิตย ธรรมประทีป กรรมการกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข เปนผู

ริเร่ิมในการจักสานทองเหลืองสานเปนคนแรกหลังจากที่ทําการผลิตทองเหลืองตีขึ้นรูปมารวม 20 ป 
เนื่องจากทองเหลืองตีขึ้นรูปจําหนายไดลดลงและไดความคิดใหมมาดัดแปลงทําจักสานโดยใชเสน
ทองเหลืองสานเลียนแบบจากภูมิปญญาจักสานไมไผที่ใชในชีวิตประจําวันจนสามารถสรางอาชีพ
สรางฐานะครอบครัวเปนปกแผนเรื่อยมาจนถึงปจจุบันเปนเวลาไมต่ํากวา 50 ป จะใหขอมูลตั้งแตยุค
ทองเหลืองตีขึ้นรูปและเปลี่ยนมาคิดทําทองเหลืองสานตั้งแตป พ.ศ.2521 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 (2)  นางณิชาภัทร อัครอมรธรรม ประธานกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข   
เปนบุตรสาวของนายวนิตย และนางสรอย ธรรมประทีป ไดคลุกคลีชวยบิดา มารดาประกอบอาชีพ
จักสานทองเหลืองมาตั้งแตเยาววัย ไดเรียนรูและถูกบมเพาะการทําธุรกิจทองเหลืองสานมาตลอด
เปนการสืบทอดอาชีพรุนสูรุนโดยทําหนาที่เปนประธานกลุมตอจากมารดาตั้งแตป พ.ศ.2551       
เปนตนมา 

 (3)  นางสมใจ เทียนงาม ตําแหนงรองประธานกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข 
เปนคนในหมู 1 ตําบลบางขวัญ มีความสามารถสานทองเหลืองไดอยางประณีตและชํานาญ 
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สามารถเรียนรูไดเร็วแคเพียงมองเห็นวิธีการสานผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ  สามารถจดจํามาประยุกต
ลวดลายใหมๆ ได 

 (4)  นางสมพจน จันนุบิน ประธานกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ พื้นเพ
เปนคนจังหวัดสุรินทร มีความรูในดานการจักสานไมไผ และการทอผาไหมมากอน สามารถนํา
ลวดลายบนผาไหมนํามาประยุกตใชกับการผลิตจักสานทองเหลือง ทําใหมีลวดลายที่สวยงาม  
แปลกตาเพิ่มขึ้น สามารถผลิตเองและออกแบบลวดลายใหมๆอยูเสมอ 

  (5)  นางมยุรี กลํ่าบุญสวัสดิ์ เปนสมาชิกกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ  
เปนคนพื้นที่หมู13 ตําบลทาไข เคยทํางานจักสานทองเหลืองกับกลุมทาไขมากอนและเปนเครือญาติ
กับนายวนิตย ธรรมประทีป มีความชํานาญในการสานทองเหลอืงสานไดทุกชนิด 

 (6)  นางอัญชลี เชาวมั่นคง เปนสมาชิกกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ     
เปนนองสาวของนางมยุรี กลํ่าบุญสวัสดิ์ เปนคนพื้นที่หมู  13 ตําบลทาไข มีความสามารถในการ
สานทองเหลืองสานไดทุกชนิด เปนกําลังหลักสําคัญในการสานทองเหลืองของกลุมทองเหลืองสาน     
ตําบางขวัญเชนเดียวกับพี่สาว 

 (7)  นางประทุม ศรีสุนทร เปนรองประธานกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ 
เปนพี่สาวของนายบุญยัง สมมารถ  อดีตประธานกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญสามีของ      
นางสมพจน จันนุบิน เคยทํางานจักสานทองเหลืองสานกับกลุมทองเหลืองสานตําบลทาไขมากอน 
ถนัดสานพวกกระบุง กระจาด ตะกรา กระปุกกลม กลองใสทิชชู ที่ใสปากกา 

 (8)  นางประเทือง สมมารถ เปนเหรัญญิกกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ 
เปนพี่สาวนายบุญยัง สมมารถ ปจจุบันยึดอาชีพการขายไขไกเปนหลัก การสานทองเหลืองเปน
อาชีพเสริม สานพวก กระจาด กระบุง ตะกรา กระปุกกลม กลองใสทิชชู 

 (9)  นางวิลาวัลย กองทรัพย เปนประชาสัมพันธกลุมทองเหลืองสานตําบล     
บางขวัญ เปนลูกสาวของนองสาวนางทับทิมหรือแตวแมของนายบุญยัง สมมารถ เกงในการสาน
แจกันไดสวยงาม และทําหนาที่ออกจําหนายผลิตภัณฑทองเหลืองสานที่วัดสมานรัตนารามทุกวัน 
เปนคนที่หาตลาดจําหนายผลิตภัณฑทองเหลืองสานเองโดยได รับการชักชวนเครือขาย
ผูประกอบการจําหนายผลิตภัณฑ  OTOP ดวยกัน 

 (10)  นางสมศรี กองทรัพย ตําแหนงเลขานุการกลุมทองเหลืองสานตําบล 
บางขวัญ เปนพี่สาวสามีของนางวิลาวัลย กองทรัพย เกงในการสานแจกัน  กลองทิชชู กระปุกกลม  
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  2)  ผูใหญบาน ผูอาวุโสของหมูบาน 
 (1) ผูใหญสมเกียรติ เนียรมงคล ผูใหญบานหมู 13 ตําบลทาไข เปนผูที่ใหขอมูล

กลุมทองเหลืองสานตําบลทาไข และพาไปรูจักเจาหนาที่มูลนิธิชัยพัฒนาที่ตั้งอยูในพื้นที่หมู  13 
ตําบลทาไข เพื่อขออนุเคราะหในการใชสถานที่ในการลงเก็บขอมูลในชุมชน 

 (2)  ผูใหญสํารวย ตันศิริ ผูใหญบานหมู 1 ตําบลบางขวัญ เปนผูสนับสนุนการ
กอสรางกลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญและหาแหลงทุนสนับสนุนเพื่อเปนทุนดําเนินงานของ
กลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ 

 (3)  ผูใหญเกษม(เบย) ยงพฤกษา อดีตผูใหญบานหมู 13 มีความสามารถในการ
ตอกรงนกไดสวยงามเคยไดรับรางวัลรองชนะเลิศมาแลว และเคยสรางเปนแบบพิมพใหกับกลุม
ทองเหลืองสาน ตําบลทาไขมากอน 

 (4)  ผูใหญสมยศ เปรมใจ ผูใหญบานหมู 11 ตําบลทาไข เปนผูใหญบานดีเดนถึง
สองครั้ง เปนหมูบานที่เขมแข็ง และหมูบานเขียวขจี มีกองทุนหมูบานที่มีความเขมแข็ง มีกลุมสัจจะ
ออมทรัพย  

  (5)  นายประมวล สมบูรณสุข เปนผูอาวุโสหมู  13 ตําบลทาไข มีความรูเร่ืองใน
ชุมชนเกี่ยวกับทองเหลืองสานในยุคแรกๆ  จนถึงปจจุบันและเปนเครือญาติกับนางณิชาภัทร         
อัครอมรธรรม 

  3)  เจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่ฝายสงเสริมกํากับและดูแล 
 (1)  นาวสาวสวณีย มีเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเจาหนาที่ฝายสงเสริมในการดูแลกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานการจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม ใหความรูทางดานวิชาการ ดานการ
บริหารจัดการ การตลาดและทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

 (2)  นางจงกล ล่ิมสุวรรณ เจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา 
เปนผูตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ใหขอมูลใน
ดานเอกสารและการบันทึกบัญชี และตัวเลขในงบการเงิน รวมถึงการวิเคราะหถึงสถานะการเงิน
ของวสิาหกิจชุมชน กลุมทองเหลืองสานตําบลบางขวัญ 

  (3)  นางสาว มาลัย ธงไทยศิริ ตําแหนงนักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูใหขอมูลในดานการสงเสริมตลาด การกําหนดเกณฑการพากลุม
อาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน ออกงานแสดงสินคาตามสถานที่ตางๆ  รวมถึงใหแงคิดในดานการสาน
ทองเหลืองที่ทําดวยมือเปนเสนหที่ทําใหทองเหลืองสานสามารถอยูไดจนถึงทุกวันนี้หากเปนการ
ผลิตดวยเครื่องจักร ก็กลายเปนสินคาธรรมดาไปผลิตไดงายและเหมือนๆ  กันหมด 
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 (4) นางสาวปวีณา ยาตะพงศ ตําแหนงนักวิชาการมาตรฐาน สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ของกลุมทองเหลือง
สาน มผช.73/2546 เปนการใหมาตรฐานคลุมกลุมทองเหลืองสานทุกชนิด ไมไดเปนการให
มาตรฐานระบุเปนรายชิ้น จะมีอายุ 3 ป และจะมีการประเมินวามีการปรับปรุงก็จะออก มผช. 
73/25xx แตขณะนี้กลุมทองเหลืองสานทั้งสองกลุมยังอยูที่ มผช.73/2546  

 (5)  นางอัญชลี ปนเหนงเพ็ชร ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทาไขนโยบายและแผน  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทาไข  อนุเคราะห
ขอมูลดานบริบทชุมชนและแผนที่ชุมชน  

 (6)  นางลําแพน มณฑาพงษ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลทาไขใหขอมูลกลุมอาชีพที่มีในตําบลทาไข 

 (7) นายไชยนันต ธูปหอม  ตําแหนงผูชวยพัฒนาชุมชน ใหขอมูลเกี่ยวกับกลุม
อาชีพและแนะนําแหลงขอมูลที่เปนผูรูในชุมชน 

 (8)  นางบุญสม สมบูรณสุข สมาชิกสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทาไข 
ใหขอมูลการเก็บขอมูลในชุมชน และหนวยงานที่เขามาทํากิจกรรมกับชุมชนรวมกับประชาชนใน
ชุมชน ทั้งวันเวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมในชุมชน 

 (9)  นางกัญญารัตน ทับทอง ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบางขวัญ ใหขอมูลเกี่ยวกับบริบทในชุมชน 

 (10) นายชาตรี โยยิ่ง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบางขวัญ ใหขอมูลบริบทในชุมชน 
 

3.2  การศึกษาองคความรูในการบริหารจัดการกลุมอาชีพ 
 

 ในการศึกษาองคความรูดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพอทองเหลืองสาน ไดทําการศึกษา
การดําเนินธุรกิจใน 4 เรื่อง คือ การจัดการองคความรูดานการผลิตและผลิตภัณฑ การจัดการองค
ความรูดานการตลาด และการจัดการองคความรูดานการเงินและดานการบัญชี  
   3.2.1  กลุมเปาหมาย 

          1)  กลุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุมทองเหลืองสานทั้งสองกลุม จํานวน 34 คน 
  2)  กลุมผูนําชุมชน ซ่ึงเปนผูใหญบาน 3 คน อดีตผูใหญบานหมู 13 ตําบลทาไข        

1 คน และผูนําชุมชน 1 คน รวม 5 คน  
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  3)  กลุมเจาหนาที่จากหนวยงานราชการ ประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลทาไข 4 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางขวัญ 2 คน เจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด 1 คน เจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา 1 คน เจาหนาที่อุตสาหกรรม
จังหวัด 1 คน เจาหนาที่สํานักงานพาณชิยจังหวัด 1 คน รวมจํานวน 10 คน  

         การลงพื้นที่เก็บขอมูล ในชวงวันที่ 10 ,11 มกราคม 13 เมษายน 2551 ตอมาลงพื้นที่
ในชวงวันที่ 11, 12, 16, 20, 24, 29,30 เมษายน 16,17 พฤษภาคม 16 กรกฎาคม 18, 24,  25, 29, 30 
กันยายน  2 ,10 ตุลาคม 2552 และวันที่ 21,27 มกราคม 12 กุมภาพันธ 1,18,19,22 มีนาคม และ11, 
14 ธันวาคม 2553 ในวันที่ 11,17 เมษายน 2554  ลงเก็บขอมลูจากหนวยงานราชการหลายครั้งและ
ครั้งสุดทายวันที่ 19  เมษายน2554  และตรวจสอบขอมูลคณะกรรมการกลุมทองเหลืองสานทั้งสอง
แหง 14 กรกฎาคม2552 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2553 14 ,15 มีนาคม 14 , 22 เมษายน 2554 เจาหนาที่
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 23 มีนาคม  11 เมษายน2554  และผูใหญหมู 13 เมื่อ 21 เมษายน 2554  
                      3.2.2  เคร่ืองมือ   
    1)  แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ในการบริหารจัดการกลุมอาชีพ 4 ดานคือ จัดการ
องคความรูดานการบริหารจัดการกลุมอาชีพ การจัดการองคความรูดานการผลิตและผลิตภัณฑ    
การจัดการองคความรูดานการตลาด และการจัดการองคความรูดานการเงินและดานการบัญชี 
       2)  นําแบบสัมภาษณไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของแบบสัมภาษณและนําไปสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
                        3)  ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารประชาสัมพันธและเว็บไซตของหนวยงานที่สงเสริม
ประชาสัมพันธ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
        3.2.3  การรวบรวมขอมูล 
                 การเก็บรวบรวมขอมูล จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล จากการ
สัมภาษณและจากเอกสาร โดยดําเนินการดังนี้ 
     1)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณ
สมาชิกกลุมอาชีพทองเหลืองสาน ทั้งสองกลุม ผูนําชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ ที่อยูใกลชิดกลุมทองเหลืองสานในชุมชนทั้งสองตําบล จํานวน 45 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) สงจดหมายอยางเปนทางการในนามของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณแก ประธานกลุมอาชีพทองเหลืองสาน  
ทั้งสองแหง อบต .ทาไข อบต . บางขวัญ ผูใหญบานหมู 13 ต.ทาไข และผูใหญบาน หมู 1                
ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กอนการเก็บขอมูลจริงในภาคสนาม 
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    (2)  สัมภาษณสมาชิกกลุมอาชีพทองเหลืองสาน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่
หนวยงานภาครัฐที่ใกลชิดกลุมทองเหลืองสานทั้งสองแหงอยางลุมลึก โดยใชเวลาในการสัมภาษณ
แตละทานไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 30 นาที มีการจดบันทึกและบันทึกเทปขณะทําการสัมภาษณ  
จนเสร็จสิ้นการสัมภาษณ จํานวน 25 คนใน ชวงเมษายน 2552- เมษายน 2554 โดยสรุปผลการ
สัมภาษณผูใหขอมูลแตละทานและจัดเก็บการสัมภาษณเปนรายบุคคลและนําผลสรุปการสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณทั้งหมดรวม จัดหมวดหมูใหม และบันทึกไวในรูปในรูปตารางและแผนภูมิ 

        2)  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ใชการเก็บรวบรวมขอมูลตัวผลิตภัณฑ
ประเภทของผลิตภัณฑ รายการราคาสินคา รายการ คาตอบแทนการผลิตสินคาประเภทตาง ๆ ของ
สมาชิก รายช่ือคณะกรรมการกลุมอาชีพ เอกสารประชาสัมพันธตางๆ  เพื่อประกอบการสัมภาษณ
และตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง 
                3.2.4  การวิเคราะหขอมูล 
     การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน คือ การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  
    1)  การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารกระทําโดยหากลุมคําที่มีความสําคัญในเอกสาร
แตละชิ้น สกัดกลุมคําออกเปนประเด็นหลักและประเด็นรอง โดยจําแนกออกเปนหลายๆ ประเด็น 
จําแนก จัดกลุมและจัดเรียงลําดับ ประเด็น ทําการลดทอนขอมูล พิจารณาความสัมพันธของประเด็น
แลวนํามารอยเชื่อมโยงกัน ใหเห็นถึงประเด็นหลัก ประเด็นรอง และหนวยวิเคราะหขอมูลเรียง 
ลําดับกันเปนชั้นๆ อยางชัดเจน โดยเขียนเปนแผนภาพใหดูงายขึ้น ในแตละขั้นตอนนี้จะไดแผนภูมิ
ของเอกสารแตละชิ้นที่ทําการวิเคราะหสาระและนําแผนภูมิของเอกสารแตละชุด มาพิจารณาหา
ความสัมพันธ มาเชื่อมโยงกัน โดยการจัดกลุม จัดลําดับ การลดทอนเสียใหม เรียงลําดับกันเปนชั้น
ที่ขยายออกไป ในขั้นตอนนี้จะได แผนภูมิที่ครอบคลุมสาระยิ่งขึ้นและมีความชัดเจนมากขึ้น 
ดําเนินการเชนนี้จนครบถวนเอกสารที่ศึกษาทั้งหมดจนไดแผนภูมิที่สมบูรณ ซ่ึงประกอบดวย
รายการตาง ๆ สอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู และ การบริหารจัดการธุรกิจ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการความรู  
   ในการนําเสนอรายการและประเด็นตางๆ และ ผลของการวิเคราะห ซ่ึงนําเสนอใน
รูปของแผนภูมินั้น ผูวิจัยคํานึงถึงความสอดคลองและความตรงของขอมูลเปนประเด็นสําคัญ 
  2)  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยนําคําพูดของผูใหขอมูลสําคัญแตละ
ทานที่ไดใหการสัมภาษณอยางลุมลึก โดยการจดบันทึกและอัดเทปไว โดยนําขอมูลท่ีจดบันทึกและ
จากเทปบันทึกเสียงไปวิเคราะหตามประเด็นหลักและประเด็นยอยและสรุปเปนขอมูลการ
ดําเนินงานดานบริหารจัดการของกลุมอาชีพทองเหลืองสาน 
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              การตรวจทานขอมูลใชวิ ธีการตรวจสอบขอมูลจากเจาหนาที่ภาครัฐที่ดูแล
รับผิดชอบหนวยงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในประเด็นที่ผลการสัมภาษณไมสอดคลองใช
วิธีการซักถามประธานกลุมและคณะกรรมการกลุมที่ทําหนาที่รับผิดชอบรวมทั้งตรวจสอบขอมูล
จากฐานขอมูล SML SME รวมทั้งฐานขอมูล OTOP  
 

3.3  ถอดรูปแบบการจัดการความรูของกลุมอาชีพทองเหลืองสานที่เสริมความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจของชุมชน 
 

  3.3.1  นําผลการวิเคราะห บริบทของชุมชน ภูมิปญญาการทําทองเหลืองสาน กระบวน
ถายทอดความรูสูอาชีพ องคความรู ทักษะ ทัศนคติ นโยบายของรัฐบาล การสงเสริมและสนับสนุน
จากหนวยราชการ มาเขียนเปนเสนทางของรูปแบบการจัดการความรูในกลุมอาชีพทองเหลืองสาน 
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษากลุมทองเหลืองสาน อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 3.3.2  นําขอคนพบและจุดออนและจุดแข็งของชุมชนกลุมอาชีพทองเหลืองสานไปเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูของกลุมอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
                3.3.4  นําแนวคิดทฤษฎีที่ทบทวนวรรณกรรมไวเกี่ยวกับการจัดการความรูของเศรษฐกิจ
ชุมชนมาวิเคราะหรวมกับผลการศึกษาที่คนพบ แปรผลที่ไดจากการศึกษาออกมาในรูปของ
ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนและกระบวนการในการดําเนินงานของกลุมทองเหลืองสาน 
               3.3.5  นําองคความรูที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหที่มาและที่ไปและใหควบคูกับแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการความรู หาเหตุและผล เพื่อใหไดแนวทางการจัดการความรูเพื่อเสริมชุมชนเขมแข็ง
และสามารถเปนแนวทางใหกับกลุมอาชีพอ่ืนๆ  ในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองตอไป   
  
 


