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วธิีการด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงการจดัการ   
การส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุ และแนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในจงัหวดัจนัทบุรี โดยใชว้ิธีรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาขอ้มูล
จากเอกสารของกลุ่มชมรมผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิค
จนัทบุรี และผูม้าใช้บริการออกก าลงักายในส่วนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
แลว้น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษารายละเอียดดงัน้ี 
 3.1  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 3.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ตาราง 1 โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของแนวคิด/ทฤษฎี และวธีิการด าเนินการ 

 

วตัถุประสงค ์ แนวคิด/ทฤษฎี 
ระเบียบวธีิวจิยักลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจิยั 
1. เพื่อวเิคราะห์    
การส่ือสารและ
เครือข่ายสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนจงัหวดั
จนัทบุรี  

- แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย
สุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวการส่ือสารสุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
- แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 

- สมาชิกชมรมแบดมินตนั 
ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค  
และผูม้าใชบ้ริการ
สวนสาธารณะสมเด็จ    
พระเจา้ตากสินมหาราช  
(ทุ่งนาเชย) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไป จ านวนแห่งละ 7 คน 

- สมัภาษณ์ 
- สงัเกต 
- วเิคราะห์ขอ้มลู 
- การสนทนากลุ่ม 

2. เพื่อสงัเคราะห์
รูปแบบเครือข่าย
สุขภาพของผูสู้งอายุ
ในจงัหวดัจนัทบุรี  

- แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย
สุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวการส่ือสารสุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
- แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 

- สมาชิกชมรมแบดมินตนั 
ชมรมลีลาศ  ชมรมแอโรบิค 
และผูม้าใชบ้ริการ
สวนสาธารณะสมเด็จ    
พระเจา้ตากสินมหาราช  
(ทุ่งนาเชย) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไป จ านวนแห่งละ 7 คน 

- สมัภาษณ์ 
- สงัเกต 
- วเิคราะห์ขอ้มลู 
- การสนทนากลุ่ม 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้ห้สัมภาษณ์แห่งละ 7 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์จ านวนคนเท่าๆ กนัใน
แต่ละแห่ง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพรรณนาวิเคราะห์ รวมจ านวนทั้ งส้ิน 28 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 
 1) เป็นบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัเพศ 
 2) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
 3) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมแบดมินตนั จ านวน 7 คน 
 4) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมลีลาศ จ านวน 7 คน 
 5) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมแอโรบิค จ านวน 7 คน 
 6) เป็นผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) จ  านวน 
7 คน 
 2.  เอกสาร คน้ควา้จากหนงัสือ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  เวบ็ไซต ์คน้ควา้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตต่์างๆ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลจากเอกสาร โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร
ต่างๆ อาทิ เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ขอ้มูลจากภาคสนาม 
  - การสัมภาษณ์ โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview)                 
เป็นการสัมภาษณ์ประธาน/ผูน้ าชมรม และสมาชิกในชมรม โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์    
จะท าจนได้ขอ้มูลซ ้ าๆ ไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน ขอ้มูลมีการอ่ิมตวั การสัมภาษณ์ผูสู้งอายุในชมรม
แบดมินตนั ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค และผูม้าใช้บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช (ทุ่งนาเชย) เน้นการสนทนา ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพและแนวทาง   
การสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี โดยมีการก าหนดขอบเขตหวัขอ้ของการ
สัมภาษณ์ จ านวน 6 ขอ้ ดงัน้ี 
  1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ - สกุล เพศ อาย ุอาชีพ  
 2) ท่านเป็นสมาชิกชมรมมาแลว้ก่ีปี 
 3) การบริหารจดัการชมรมของท่านมีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง 
 4) การส่ือสารสุขภาพของชมรมรมของท่านมีการส่ือสารอะไรบา้ง อยา่งไร 
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   5) ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมของท่าน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่         
(1) ร่างกาย (2) จิตใจ (3) สังคม (4) จิตวญิญาณ/ปัญญา 
          6) การจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของชมรมของท่าน มีอะไรบา้ง 
และมีวธีิด าเนินการอยา่งไร 
 - การสังเกต ใชว้ธีิสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการเก็บขอ้มูลเร่ืองราวของผูสู้งอาย ุ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ผูสู้งอายุเขา้มาถึงชมรมจนกระทัง่ออกจากชมรม ผูว้ิจยัมีการบนัทึก
เก่ียวกบับรรยากาศ สีหนา้ ท่าทาง อากปักิริยา น ้าเสียง และการแสดงออกทางอารมณ์ขณะสัมภาษณ์ 
เพือ่น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางการส่ือสาร 
  - การสนทนากลุ่ม เป็นการจบักลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั     
ทั้งประธานชมรม และสมาชิกในชมรม  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการวิจยัแบบสามเส้า โดยการถอดเทป  
การสัมภาษณ์หลงัการส้ินสุดการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบไม่ตอ้งตีความ เป็นการน าเน้ือหาการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ – สกุล เพศ อาย ุอาชีพ 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นการน าเน้ือหาจากการสัมภาษณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ชมรม การส่ือสารสุขภาพของชมรมรม ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม 4) จิตวิญญาณ/ปัญญา และการจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อน ามาวเิคราะห์การส่ือสารสุขภาพและสังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตีความมาเปรียบเทียบ เพื่อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลท่ีได้
และเมื่อเปรียบเทียบกนัแล้วพบความคิดเห็น ความรู้สึกที่คล้ายคลึง หรือแตกต่างกนั ผูว้ ิจยั           
จะด าเนินการเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 4. การสร้างขอ้สรุป เป็นการตดัทอนขอ้มูลใหเ้หลือแต่ลกัษณะร่วมท่ีมีความหมายสามารถ
สร้างขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลนั้นได ้โดยใชก้ารบรรยายแบบพรรณนา 
 
 
 
 




