
 

 

 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์เร่ือง "การสร้างสรรคก์ารเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่
ความมัน่คงความมัน่คงทางสังคมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน" โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริมการ
เรียนรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชนและยกระดบัคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

  3. เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล   
  4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  6. การเผยแพร่ผลงานวจิยัและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มประชากรไดแ้ก่ ประชากรในเขตแขวงนครพิงค ์ อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ส่วนกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงความตอ้งการของชุมชนท่ี
ตอ้งการการพฒันาหรือการเรียนรู้ตามท่ีชุมชนเห็นว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชุมชน  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 
กลุ่ม   ตามประเด็นการวจิยัยอ่ย ดงัน้ี 
 1.1 ชุมชนเอ้ืออาทร  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ได้รับการพฒันาดา้นกา
เช่ือมโยงสังคมและวัฒนธรรม  เพื่ อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการเรียน       
ภาษาองักฤษในชุมชน  
 1.2 ชุมชนเอ้ืออาทร  ต าบลป่าตนั ไดรั้บการพฒันาดา้นการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัของชุมชน
ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาระเบียบชุมชน  
 1.3 เยาวชนในแขวงนครพิงค์  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ได้รับการพฒันาด้านการ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคส่ือและข่าวสาร อยา่งชาญฉลาด
ของเยาวชน  
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 1.4 นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลในเขตแขวงนครพิงค์ได้เรียนรู้การบูรณาการวิถีชีวิต  อตั
ลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อพฒันาตนเองเขา้สู่ความมัน่คงของของเยาวชนในระบบ
โรงเรียน 
 1.5 เยาวชนนอกระบบในเขตแขวงนครพิงคไ์ดเ้รียนรู้การบูรณาการวิถีชีวติ อตัลกัษณ์ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อพฒันาตนเองเขา้สู่ความมัน่คงของของเยาวชนนอกระบบโรงเรียน
         
2.  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการศึกษาแบ่งเป็น 2  ประเภทดงัน้ี 
  2.1 ข้อมูลเบ้ืองต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลซ่ึงรวบรวมจากการส ารวจพื้นท่ีท่ี
นักวิจยัลงเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผูน้ าชุมชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน  
รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของประชากรในชุมชน  
  2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากต ารา    
หนงัสือ  อินเทอร์เน็ต  เอกสารรายงานการวิจยัต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ิน
และกระบวนการวจิยั 
 

3.  เคร่ืองมือและกำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรเกบ็ข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด เพื่อตอบ
ค าถามการวจิยั คือ   

3.1 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อตอบค าถามวิจัย “การสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่ความมัน่คงในชีวติจะมีรูปแบบอยา่งไร”  ไดแ้ก่ 

 3.1.1  บทเรียนภาษาองักฤษเร่ืองการเช่ือมโยงสังคมและวฒันธรรมเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนส าหรับเยาวชนในชุมชน 

 3.1.2  ห น่ วยการเรียน รู้ภาษ าอังกฤษ  จ านวน  5หน่วย  คือ  1)  Me and My 
community 2) Festivals and Cultural Activities  3) Local Food  4) Music and Cultural 
Performances5)Belief and Cultural Materials  ส าหรับเยาวชนนอกระบบ 

 3.1.3  ห น่ วยการเรียน รู้ภาษ าอังกฤษ  จ านวน  5หน่วย  คือ  1)  Me and My 
community 2) Festivals and Cultural Activities  3) Local Food  4) Music and Cultural 
Performances5)Belief and Cultural Materials  ส าหรับเยาวชนในระบบ 

 3.1.4  แบบประเมินทศันคติ/ความคิดเห็นของเยาวชนท่ีมีต่อการบริโภคส่ือ 
 3.1.5  แบบสอบถามปัจจยัทางสังคมท่ีมีส่วนช่วยในการรักษาวฒันธรรมของ

ชุมชน 
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 3.1.6  แบบประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบค าถามวจิยั “ชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันา

ตามกระบวนการท่ีนกัวจิยัก าหนดข้ึนจะมีความมัน่คงในชีวติหรือไม่”  ไดแ้ก่ 
  3.2.1 แบบประเมินความมัน่คงในชีวติท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยใชก้รอบตวัช้ีวดัความ
มัน่คงในชีวติ 8 ดา้น ของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อไปประเมินความมัน่คงในชีวิตของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงตวัช้ีวดัความมัน่คงในชีวติ 8  
ดา้นดงักล่าว  ไดแ้ก่  ตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพ ตวัช้ีวดัดา้นการศึกษา ตวัช้ีวดัดา้นชีวติการงาน ตวัช้ีวดั
ดา้นรายได ้ตวัช้ีวดัดา้นท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม ตวัช้ีวดัดา้นชีวิตครอบครัวและชุมชน ตวัช้ีวดั
ดา้นการคมนาคมและการส่ือสาร และตวัช้ีวดัดา้นการมีส่วนร่วม เม่ือผูว้จิยัสร้างแบบประเมินแลว้
จึงน าไปทดลองใชก้บัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งก่อนเพื่อน าผลมาใชป้รับปรุงแบบประเมินเร่ือง
การใชภ้าษา จากนั้นจึงน าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะ    แลว้จึง
น ามาปรับปรุงใหแ้บบประเมินท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อนน าไปประเมินกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 
  3.2.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ี มี ต่อการสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนนั้น คณะผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึน ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 10 ขอ้ ดงัน้ี 
 1) การเรียนรู้ดา้นภาษาช่วยใหท้่านมีความมัน่ใจตนเองเพิ่มข้ึน 
 2) ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั  
 3) การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าใหท้่านมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน 
 4) การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 5) การปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ ช่วยใหชุ้มชนมีความสุข  และเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 
 6) กระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาจดัการความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็น 
      ระบบ 
 7) ท่านสามารถน ากระบวนการเรียนไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
 8) ท่านมีความรู้ความเขา้ใจและภูมิในชุมชนของตนเองมากข้ึน 
 9) ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพิ่มข้ึน 
 10) ความรู้จะช่วยใหท้่านมีส่วนในการพฒันาชุมชนของตนเองได ้
 

  โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบวดัประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน ้ าหนัก
ค าตอบการให้คะแนนตามวิธี  Arbitrary  Weighting  ของ Likert  (วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์, 2546)  
ก าหนดน ้ าหนกัค าตอบเป็นค่าของคะแนนเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก 5 ระดบั  คือ  น้อยท่ีสุด  =  
1, น้อย  =  2, ปานกลาง  =  3, มาก  =  4, และมากท่ีสุด  =  5 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเสนอ
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ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ  ให้ขอ้เสนอแนะแลว้จึงน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนน าไป
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ   

 

4.  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น  3  ระยะ ดงัน้ี 
  4.1  ก่อนเกบ็ข้อมูล   ด าเนินการดงัน้ี 
   4.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   4.1.2 ส ารวจพื้นท่ีท่ีจะน านกัวิจยัในชุดโครงการลงเก็บขอ้มูลและสังเกต
สภาพแวดลอ้มของชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมการวจิยั 
   4.1.3  ประสานหัวหน้าชุมชนเพื่อช้ีแจงการลงพื้นท่ีวิจยัของนักวิจยัทุก
โครงการยอ่ย 
   4.1.4  น านักวิจัยลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยมีหวัหนา้ชุมชนเป็นนกัวจิยัร่วมในพื้นท่ี 
   4.1.5  ด าเนินการวจิยัตามแผนท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
                ภำพที ่3.1  การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างความเขา้ใจกบัหวัหนา้ชุมชน 
 
  4.2  ระหว่ำงเกบ็ข้อมูล  ด าเนินการดงัน้ี 
   4.2.1 ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นดว้ยแบบประเมินความมัน่คงของ
มนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลเพื่อเป็นการศึกษาความคิดเห็นก่อนร่วมกระบวนการวจิยั 
   4.2.2  ด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละโครงการวจิยัยอ่ยพร้อม
ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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                              ภำพที ่3.2  การด าเนินการจดัการเรียนรู้ของแต่ละโครงการยอ่ย 
 
   4.2.3  โครงการวิจยัย่อยรายงานความก้าวหน้าระยะท่ี 1  เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
   4.2.4  รายงานความก้าวหน้าระยะท่ี  2  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
แกปั้ญหาระหวา่งการด าเนินการวจิยั และการเขียนรายงานการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
                      ภำพที ่3.3  การรายงานความกา้วหนา้เพื่อเรียนรู้และแกปั้ญหาการวจิยั 
 
   4.2.5 ด าเนินการประเมินความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อน าผลมาวเิคราะห์ตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัดา้น
ความมัน่คงในชีวติ 
   4.2.6  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการวิจยัและสรุปผลการวจิยั เพื่อน าไป
เขียนรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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  4.3  หลงัเกบ็ข้อมูล   ด าเนินการดงัน้ี 
   4.3.1  ท าการวิ เคราะห์ผลจากการสั งเกตและการสัมภาษณ์   และ
แบบสอบถามความคิดเห็นจากแบบประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล 

   4.3.2  ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล  ดงัน้ี 
    1)  ประมวลรูปภาพกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ 
    2) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลในการใช้
เคร่ืองมือวจิยั 
   4.3.4  ด าเนินการเขียนรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

 

5.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล   ด าเนินการดงัน้ี 

5.1 น าขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ ซ่ึงเป็นทั้งขอ้มูล        
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) พร้อมกับ 
น ำเสนอขอ้มูลในการเขียนรายงานการวจิยัดว้ยกำรพรรณนำประกอบตวัอยำ่ง 

5.2 ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วน
บุคคลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5.3 น าผลจากการวเิคราะห์มาจดัหมวดหมู่ เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

6.  กำรเผยแพร่ผลงำนวจัิยและกำรน ำไปใช้ประโยชน์  
 การเผยแพร่ผลงานและการน าผลงานวิจยั  เร่ือง "การสร้างสรรค์การเรียนรู้กบัการพฒันา
ชุมชนสู่ความมัน่คงความมัน่คงทางสังคมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน"   ด าเนินการ 3  ลกัษณะ  ดงัน้ี 
   6.1 ในการรายงานความก้าวหน้าระยะท่ี 2 ได้น านักศึกษาชั้นปีท่ี 4  สาขาวิชา
การศึกษา วชิาเอกภาษาองักฤษซ่ึงก าลงัเรียนวชิาการวจิยัเบ้ืองตน้เขา้ร่วมรับฟังดว้ย 
   6.2  เผยแพร่ผลการวจิยัดว้ยการพฒันานกัวจิยัใหม่ของสาขาวิชาโดยขยายประเด็น
ท่ีไดจ้ากการวิจยัให้นกัวิจยัใหม่ในสาขาวิชาไดท้ดลองฝึกเขียนโครงร่างการวิจยั โดยมีผูส้นใจเขา้
ร่วมโครงการ 10  คน 
  6.3  เผยแพร่ผลงานวิจัยกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ของ
มหาวทิยาลยั 
  6.4  บทเรียนท่ีสร้างข้ึนเพื่อการวจิยัน าไปเผยแพร่และทดลองใชก้บัชุมชนอ่ืน ๆ  
 




