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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ือง ปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี มีวัตถุประสงค 2 ประการ 
คือ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี 2) เพื่อศึกษา
ถึงประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณอยางเปนทางการ การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสังเกตการณ 
โดยมีการเก็บขอมูลจาก 2 กลุม คือ หัวหนาครัวเรือน จํานวน 138 คนและกลุมผูใหขอมูลหลัก 16 คน 
และผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแยกแยะวิเคราะหและนําเสนอในเชิงพรรณนา  

จากผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนท
ซาฟารี พบไดใน 3 ลักษณะไดแก 1) ลักษณะธรรมชาติ ปฏิสัมพันธลักษณะน้ีเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุก
สถานท่ีแลวแตโอกาส ซ่ึงสวนมากเปนการพบกันโดยบังเอิญ เนื้อหาสาระในการแลกเปล่ียนจะมี
หลายหลายข้ึนอยูกับความสนใจของบุคคลในขณะน้ัน 2) ลักษณะกึ่งทางการ เปนการพบปะใน
ลักษณะบังเอิญหรือนัดหมายลวงหนา การพบปะจะเปนกลุมยอย มีการแลกเปล่ียนเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับประเด็นปญหาตาง ๆ และจะมีบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมเปนประธานคอยควบคุมบรรยากาศ
ใหเปนไปตามแนวคิด ไมมีการบันทึกขอตกลง หรือขอยุติเพื่อนําไปสูการปฏิสัมพันธคร้ังตอไป 3) 
ลักษณะทางการ ลักษณะนี้จะมีการกําหนดเน้ือหาสาระเกี่ยวกับประเด็นปญหาท่ีตองการจัดการท่ี
ชัดเจน ปฏิสัมพันธลักษณะนี้จะมีการแลกเปล่ียนระหวางกันนอย เนื่องจากตองแสดงขอคิดเห็น
โตตอบกับผูนําหรือผูท่ีมีบทบาทเปนสวนใหญ ในสวนของประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับไนทซาฟารี ไดแก การยายถ่ินความปลอดภัย การจางงานในชุมชนและการสราง
กิจกรรมสงสริมรายไดใหกับชุมชน  



 จ

 จากผลการวิจัยทําใหทราบอีกวา เชียงใหมไนทซาฟารีจะตองจัดการกับประเด็นปญหาท่ีจะ
สงผลใหเกิดความสัมพันธท่ีไมดีกับชุมชน รวมถึงตองมีการใหขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วชัดเจนกับ
ชุมชน นอกจากนี้แกนนําในระดับตาง ๆ จะตองมีจิตสํานึกในการจัดการกับประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน
ในชุมชนอยางจริงจัง และในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ท่ีเปนปฏิสัมพันธจะตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพื่อท่ีจะสามารถจัดการกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง  
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ABSTRACT 

 
 The objective of the research was to study the relationship between Chiang Mai Night 
Safari and community in the near by vanity; the goals were 1) to study the form and the structure 
of the interaction between Chiang Mai Night Safari and the near-by neighborhood. 2) to study the 
problems concerning the affiliation between Chiang Mai Night Safari and the near-by area. The 
researchers had collected information and data through both formal and informal interviewing of 
the dwellers in the region in addition to observe the two groups of people those 138 family 
leaders and the 16 key informants. After data analysis, the researchers could present the 
information in term of a descriptive report. 
 According to the research, the researchers could make a summary as the following that 
the form and the structure of the interaction between Chiang Mai Night Safari and near-by 
neighborhood could be divided into 3 categories. 1) The interaction between Chiang Mai Night 
Safari and the near-by neighborhood existed all of the time and in everywhere possible owing to 
the occasion and the chance. Mostly, they met each other by chance; therefore, the contents of the 
conversation exchanged were varied due to the interest and the awareness of each person at 
moment. 2) Semi-formal characteristics of the association between Chiang Night Safari and the 
near-by locality could be said as pre-determination meeting and randomly meeting; thus, the 
groups being met were small groups. The exchanging of the information mostly was concerned 
about the various problems in the communities in the near-by vicinity. Usually, there was a key 
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person who performed the role of the leader in the meeting. However, there was no recording of 
the information being discussed; neither there be an agreement nor a solution to the problems for 
the next meeting. 3) The formal association would be carried out in term of network membership 
and their relationship where by themes and contents of the meeting would be determined and 
discussed to solve the problem in a certain way. Nonetheless, there was little exchange of 
information and data for there was little chance to debate the issue. Most of the problems being 
discussed in the meetings were the relationship between Chiang Mai Night Safari and the 
community in the near by vicinity such as migration, security, employment and the activities to 
increase the income for the people in the near by vicinity. 
 As the result, the research could reveal and let us know about the problems occurred 
between Chiang Night Safari and the near-by neighborhood where information should be passed 
on to the community as rapidly as they could, especially, the community leaders had to manage 
the problems with sincerity and honesty in contiguous movement for the solving of the problems 
could be real. 
   


