
 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัย เพื่อทําความเขาใจ

เกี่ยวกับเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําลําธาร และศึกษาปจจัยและกระบวนการสราง
เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําลําธารในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมเลาะ โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดท่ี
จะศึกษา เพื่อใหไดขอมูลท่ีสมบูรณ จําเปนตองมีการศึกษาถึงศึกษาลักษณะท่ัวไปของชุมชนในกลุม
เครือขายฯ ซ่ึงประกอบดวย ประวัติหมูบาน ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม 
ลักษณะทางประชากรและกลุมชาติพันธุและ  ลักษณะทางเศรษฐกิจ  และศึกษาปจจัยและ
กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําโดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 
3.3 เคร่ืองมือและวิธีการเก็บขอมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การจัดการกับขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูล    
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

การศึกษาครั้งนี้ตองการทําความเขาใจในปรากฏการณของชุมชน โดยมุงท่ีจะหาคําตอบวา
ปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไข หรือ ปจจัยอะไร ท่ีทําใหเกิดการสรางเครือขายทาง
สังคมเพื่อรักษาปาตนน้ํา  มีกระบวนการอยางไร มีลักษณะการกอเกิดและพัฒนาการของเครือขาย
เปนอยางไร ซ่ึงตองการความรูความเขาใจในระดับลึก ประชากรที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษา
ประชากรจาก 4 หมูบานในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะ จํานวน 878 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ประกอบดวย ผูนําท่ีเปนทางการ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน คณะกรรมการ
หมูบาน สมาชิกองคการบริการสวนตําบล และผูนําไมเปนทางการ ไดแก ผูอาวุโสประจําหมูบาน 
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ผูนําทางศาสนา หัวหนาเหมืองฝาย ตัวแทนกลุมสตรี ตัวแทนของกลุมเยาวชน ประธานกลุมแมบาน 
คณะกรรมการปาชุมชนโดยปรึกษาทานอาจารยท่ีปรึกษาไดรับคําแนะนําวา จํานวนกลุมตัวอยาง 
หมูบานละ 10 คน  เปนจํานวนท้ังส้ิน 40 คน เปนตัวแทนของประชากรในพื้นท่ีศึกษา 
 
3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 

3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ ในการศึกษาคร้ังนี้คือ 

-  ขอมูลบริบท/ลักษณะท่ัวไปของชุมชนไดแกประวัติหมูบาน ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรและกลุมชาติพันธุและลักษณะทาง
เศรษฐกิจตลอดจน วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ การใช    
ภูมิปญญาทองถ่ินในการฟนฟอูนุรักษปาตนน้ํา ซ่ึงไดจากการสํารวจ การสัมภาษณและการสังเกต  

-  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสรางในเครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา 
ประกอบดวย 1) ปจจัยภายในชุมชน ไดแก ภูมิปญญาดานการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน ลักษณะ
ชุมชนและระบบนิเวศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ระบบเครือญาติ 2) ปจจัยภายนอกประกอบดวย 
นโยบายของรัฐ การสงเสริมขององคกรเอกชน เทคโนโลยีตางๆ และกระบวนการสรางเครือขายฯ
ประกอบดวย ท่ีมา วัตถุประสงค กิจกรรมการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของเครือขายซ่ึงได
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลจากกลุมตัวอยางและจากการสังเกต 

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลเสริมประกอบการศึกษาหรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงได
จากการคนควาในหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวของ ไดแก เอกสาร ส่ิงพิมพ งานวิจัย สถิติตางๆ ของหมูบานท้ัง 4 หมูบาน ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสะลวง พิพิธภัณฑชาวเขาจังหวัดเชียงใหม และสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ ท่ี16 
จังหวัดเชียงใหม 
 
3.3 เคร่ืองมือและวิธีการเก็บขอมูล  
 

3.3.1 วิธีการสังเกต  จากการท่ีผูศึกษาไดเคยปฏิบัติงานดานการปองกันรักษาปามีหนาท่ี
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมในทองท่ีอําเภอแมริม และไดรวม
ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชน มีความคุนเคยและสัมผัสชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนมาเปนเวลานาน ไดทําการสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง โดยการใชเทคนิคการ



 33 

สังเกตแบบมีสวนรวม โดยผูศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม หรือเขารวมประชุมประจําเดือน
ของกลุมอนุรักษปาตนน้ํา รวมปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษปา
ตนน้ํา และเทคนิคการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยผูศึกษาไดสังเกตกลุมตัวอยางในชุมชนแต
ไมใหกลุมตัวอยางรูตัววาผูวิจัยกําลังศึกษาหรือสังเกตพฤติกรรมตางๆ โดยการสังเกตสภาพความ
เปนอยูของคนภายในชุมชน ความสัมพันธของคนในชุมชน ในเรื่องปจจัยและกระบวนการสราง
เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําท้ังภายในชุมชน และระหวางชุมชนควบคูกันไปและใช
สมุดบันทึกขอมูลกลองถายภาพเปนเคร่ืองมือชวยในการสังเกต เพื่อความสมบูรณของขอมูล  

3.3.2 วิธีการสัมภาษณ  ผูศึกษาไดใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือ เพื่อใชทําการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางในชุมชนท่ีเปนผูนําในชุมชน ท้ังท่ีเปนผูนําอยางเปนทางการและผูนําชุมชนท่ีไมเปน
ทางการ ซ่ึงเปนการสัมภาษณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ในเร่ืองลักษณะท่ัวไปของชุมชน ปจจัย
และกระบวนการสรางเครือขางทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ําของชุมชน โดยใชกลองถายภาพ 
เคร่ืองบันทึกเสียงเปนเคร่ืองมือชวยในการสัมภาษณ 

   
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเขาไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง มีข้ันตอนในการเก็บ
ขอมูล  ดังนี้ 

3.4.1 สํารวจพื้นท่ีศึกษา ผูวิจัยขออนุญาตเขาพื้นท่ีเพื่อสํารวจพื้นท่ีศึกษาโดยเขารวมประชุม
เครือขายฯ เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 ท่ีบานพระบาทส่ีรอย ตําบลสะลวง และไดแจงแกผูนํา
ชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการเครือขาย เจาหนาท่ีปาไม และนายอําเภอ
แมริม ถึงวัตถุประสงคในการวิจัยและขอความรวมมือในการใหขอมูล ตลอดสรางความสัมพันธอัน
ดี ระหวางผูศึกษากับคนในชุมชน เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติหมูบานและบริบทท่ัวไปของ
ชุมชน 

3.4. 2  ดําเนินการการเก็บขอมูลในประเด็นท่ีศึกษา โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีเปน
ผูนําในชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีการนัดหมายไวลวงหนาหากผูใหสัมภาษณ
ไมพรอม หรือติดภารกิจไมสามารถใหสัมภาษณในวันนัดหมายได ก็จะมีการนัดหมายท่ีจะ
สัมภาษณในคร้ังตอไป ผูศึกษาจะสรางบรรยากาศในการสัมภาษณใหเปนกันเอง หากผูใหขอมูล
บางทานไมเขาใจคําถามหรือตอบไมตรงประเด็น ผูวิจัยจําเปนตองต้ังคําถามใหมท่ีงายและอธิบาย
เพิ่มเติม บางคร้ังเปนประเด็นท่ีผูใหสัมภาษณท่ีเปนชาวเขาท่ีพูดภาษาไทยไมคอยชัดหรือสัมภาษณ
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ในประเด็นท่ีเปนเทคนิคเฉพาะ ผูศึกษาจะขออนุญาตใชเคร่ืองบันทึกเสียงเปนเคร่ืองมือในการชวย
เก็บขอมูล และจะเก็บขอมูลโดยการสังเกตรวมไปดวย 

 
3.5 การจัดการกับขอมูล 
 

3.5.1 การตรวจสอบขอมูล  เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ การสังเกตแบบมี
สวนรวมและไมมีสวนรวมและการสัมภาษณ โดยการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็น ความ
ครบถวนของขอมูลตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยหรือไม หากไมครบถวนหรือมีขอสงสัย ก็เขาไป
เก็บขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นท่ียังไมชัดเจน โดยเลือกสัมภาษณ ซักถามจากผูรูในประเด็นท่ียังขาด
หาย เพื่อใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

3.5.2 การจัดหมวดหมูของขอมูล เปนการจัดหมวดหมูของขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิและ
ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดเก็บรวบรวมมา ซ่ึงดําเนินการหลังจากตรวจสอบขอมูล 

 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะห 1) ลักษณะท่ัวไปของชุมชนในกลุมเครือขายฯ ซ่ึง
ประกอบดวย ประวัติหมูบาน ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทาง
ประชากรและกลุมชาติพันธุและ ลักษณะทางเศรษฐกิจ 2) ปจจัยในการสรางเครือขายทางสังคมใน
การอนุรักษปาตนน้ํา ซ่ึงประกอบดวยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกชุมชน 3)กระบวนการสราง
เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา ประกอบดวย ท่ีมา วัตถุประสงค กิจกรรมการ
ดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของเครือขาย โดยนําเอาขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีไดเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ  การสังเกต และการสัมภาษณ มาจัดเปนหมวดหมูตามประเด็นท่ี
ศึกษาแลวนํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครือขายทางสังคมใน
การอนุรักษปาตนน้ํา แลวนําผลการศึกษามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการสราง
เครือขายทางสังคมในการอนุรักษปาตนน้ํา ในพื้นท่ีลุมน้ําแมเลาะใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนและ
เปนตัวอยางเครือขายการเรียนรูแกชุมชนใกลเคียงตอไป 
   
 


