
 
บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมผูวิจัยมีแนวความคิดวาเม่ือมีปรากฏการณ
ท่ีเปนประเด็นปญหาเกิดข้ึนในสังคม การติดตอส่ือสารระหวางกันเพื่อหาแนวทางในการจัดการกับ
ประเด็นปญหาในสังคมก็จะเกิดข้ึน การประสานแนวความคิด และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใน
สังคม จากความสัมพันธท่ีมีลักษณะขัดแยงจะกลายเปนลักษณะของการรวมมือกันซ่ึงเปนการหา
แนวทางในการจัดการปญหาท่ีดีท่ีสุด โดยอาศัยระดับความสัมพันธทางสังคมบนพ้ืนฐานของ
แนวคิด การจัดการ และการปฏิบัติท่ีหลากหลาย เช่ือมประสานกันเปนเครือขาย 

 ผูวิจัยยังมีความเช่ืออีกวา ปฏิสัมพันธระหวางกันเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการทาง
สังคม ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหวของหลาย ๆ องคกรท่ีอาศัยอยูในสังคมเดียวกัน มีประสานและจัดการ
กับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน สงผลใหเกิดการ
จัดการองคกรในสังคม ทําใหเกิดความเขมแข็งมีศักยภาพในการจัดการกับประเด็นปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในสังคมตอไป 

การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี เปนการศึกษารูปแบบลักษณะ
ปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี รวมถึงประเด็นปญหาท่ีสงผลตอปฏิสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดประชากรไว 2 กลุม ไดแก 
3.1.1 ประชากรที่อาศัยในชุมชนบานตองกายเหนือ หมูท่ี 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจํานวนครัวเรือนท้ังส้ิน 210 ครัวเรือน โดยใชระดับความเช่ือม่ันทางสถิติ รอยละ 
95  ตามสูตรของ Yamane ดังนี้ 

กําหนดให N คือ จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
   n  คือ จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 
   e  คือ ความเช่ือม่ันท่ี 0.05 
 
   n =        210 

   1+N(e)2 
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    =       210 

1+210(0.05)2 

    =       210 

     1.525 

    =      137.704 

    ≈      138  

  ดังนั้น กลุมตัวอยางท่ีเลือกใช คือ 138 คนโดยกลุมนี้จะใชวิธีเก็บตัวอยางจากหัวหนา
ครัวเรือน (ผูแทน) ทําการสุมจาก 210 ครัวเรือนโดยใชวิธีการจับสลาก เปนผูใหความเห็นโดยการใช
แบบสัมภาษณ 

3.1.2 กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) คือ กลุมผูนําชุมชนบานตองกายเหนือ จํานวน 
16 คน ไดแก กํานัน (ผูใหญบาน) และคณะกรรมการหมูบานจํานวน 15 คน ผูวิจัยจะทําการเก็บ
ขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณ 

 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ทางผูวิจัยไดเขาไปสํารวจและรวบรวมขอมูลในชุมชนดวยตนเอง โดยมี
แผนดําเนินการเปนข้ันตอนในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 3.2.1 การสรางความสัมพันธและช้ีแจงวัตถุประสงคกับชุมชน ในเบ้ืองตนไดใชวิธีการใน
การเร่ิมตนสูความสัมพันธกับชุมชน โดยไดมีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนอยางคราว ๆ จากผูท่ีคุนเคย
สภาพชุมชนและไดเขาไปสังเกตสภาพท่ัวไปของชุมชนดวยตัวเอง โดยเขาไปสอบถามพูดคุยกับ
ชาวบานท่ัว ๆ ไป เพื่อใหชาวบานไดรูจักคุนเคยและทราบถึงวัตถุประสงคอยางคราว ๆ หลายคร้ัง 
นอกจากนี้ยังไดรวมสังเกตและรวมกิจกรรมของหมูบาน เชน งานปอยหลวง ตลาดนัด หรืองาน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของหมูบาน เปนตน โดยระยะแรกนี้ไดอาศัย บุคคล ท่ีมีความคุนเคยเปนการสวนตัว
กับผูวิจัย ใหแนะนําใหรูจักกับชาวบานคนอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีการใหแนะนําใหรูจักกับกลุมผูนํา
ทองถ่ิน ซ่ึงกลุมผูนําทองถ่ินเปนกลุมท่ีเปนแกนนําในการช้ีนํารูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ จึงทําให
เกิดความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน 
 3.2.2 การศึกษาขอมูลเบ้ืองตน  การศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหม
ไนทซาฟารี จําเปนท่ีจะตองศึกษาเกี่ยวกับบริบทของชุมชน จึงตองทราบถึงลักษณะทางกายภาพของ
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หมูบาน และแหลงทรัพยากรตาง ๆ ในหมูบาน ซ่ึงหากการใชการสํารวจอยางละเอียดคงเปนไป
ไมได จึงจําเปนตองสํารวจอยางคราว ๆ แตไดดําเนินการสํารวจหมูบานโดยวิธีใหชาวบานมีสวน
รวมในการใหรายละเอียดตาง ๆ รวมกันเกี่ยวกับทรัพยากรของชุมชน อันทําใหเกิดการตรวจสอบ
ขอมูลไปในตัว นอกจากนี้ยังไดขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญจากนายตอน วงคแกว กํานันตําบลหนองควาย 
เปนผูใหขอมูลอยางกวาง ๆ ของบานตองกายเหนือ เนื่องจากชาวบานหลายคนมีสวนรวมและให
ขอมูลท่ีหลากหลายนอกจากนั้นยังทําใหชาวบานไดเกิดความภูมิใจในการใหขอมูล อีกท้ังยังสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางชาวบานกับชาวบาน และชาวบานกับผูวิจัย จึงทําใหไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชน และชาวบานมีความรูสึกวามีคนท่ีสนใจในชุมชนของตนเองจึงเต็มใจใหความรวมมือ
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ และประเด็นปญหาท่ีสงผล
ตอรูปแบบปฏิสัมพันธ  
 

3.3 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 การดําเนินการศึกษาในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปสํารวจและรวบรวม
ขอมูลในชุมชนดวยตนเองโดยมีการดําเนินการศึกษาเปนข้ันตอนเพ่ือใหไดขอมูลและตรงตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาจึงจําเปนตองอาศัยการศึกษาขอมูลท่ีสําคัญ 2 แหลงคือ 

3.3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ขอมูลในสวนนี้ไดมีการศึกษาขอมูลอยางคราว ๆ จากผู
ท่ีคุนเคยกับสภาพชุมชนและไดเขาไปสังเกตสภาพท่ัวไปของชุมชนดวยตนเอง โดยเขาไปสอบถาม
พูดคุยกับชาวบานท่ัว ๆ ไป เพื่อใหชาวบานไดคุนเคยและทราบถึงวัตถุประสงคอยางคราว ๆ หลาย
คร้ังโดยจะมีการสอบถามความเห็นของชุมชนตอการดําเนินงานของเชียงใหมไนทซาฟารี โดยจะมี
การสอบถามถึงความเห็นเชิงบวก เชน ชาวบานไดประโยชนอะไรจากเชียงใหมไนทซาฟารี และ
ความเห็นเชิงลบ เชน ความขัดแยงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของเชียงใหมไนทซาฟารี นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาถึงประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธ ซ่ึงทางผูวิจัยจะมีการศึกษาถึงโครงขาย
ทางสังคมวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ และ
แนวทางในการแกไข โดยจะมีการสอบถามความเห็นของชุมชน ผูนําชุมชนท่ีเปนทางการ และไม
เปนทางการ รวมไปถึงผูบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี 

3.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ขอมูลสวนนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร รายงานสถิติ 
โดยขอมูลบางสวนไดมีการขอความรวมมือจากเชียงใหมไนทซาฟารีเพื่อไดขอมูลท่ีชัดเจน สําหรับ
ขอมูลบางสวนผูวิจัยยังไดมาจากการขอความรวมมือจากผูนําชุมชนของบานตองกายเหนือ องคการ
บริหารสวนตําบลสุเทพ ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ไดแก จํานวนหลังคาเรือน จํานวนประชากร และ
กิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ของทางเชียงใหมไนทซาฟารี นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดมีการศึกษาจาก
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ตํารา บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับเร่ืองการมีปฏิสัมพันธเพื่อใชในการกําหนดกรอบและ
ประเด็นสําหรับรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปใชในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะปฏิสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี และประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ 

 

3.4 เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารีเปนการวิจัยท่ีใช

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนคําตอบท่ีเปนจริงและครอบคลุมตามวัตถุประสงค ดังนั้น
การที่จะไดขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใหเห็นรูปแบบลักษณะมีการปฏิสัมพันธและประเด็นปญหาตาง ๆ 
ทางผูวิจัยจึงมีการกําหนดเคร่ืองมือในการวิจัย ดังนี้  

3.4.1 การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview Format) วิธีการนี้ใชการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง มีการพูดคุย ท่ีไมเปนการทาง ซ่ึงบางครั้งมิไดเปนข้ันตอน หรือการ
ลําดับของคําถามตาง ๆ แตผูวิจัยจะไมลืมประเด็นสําคัญตาง ๆ ท่ีสนใจในบางคร้ังจะมีการสนทนา
แบบกลุมเล็ก ๆ ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชุมชนเปนไปลักษณะคุยกันเปนกลุม เชน กลุมแมบาน กลุม
ชุมชนหรือกลุมผูอาวุโส  ซ่ึงบางคร้ังการสนทนาลักษณะนี้ข้ึนอยูกับสถานท่ี เชน ศาลาในหมูบาน 
รานอาหาร  โดยบางคร้ังไมใชแบบลักษณะแบบทางการเปนการพบปะโดยบังเอิญหรือเพื่อทํา
กิจกรรมตาง ๆ แตก็มีเร่ืองหลาย ๆ เร่ืองผสมผสานกัน ผูศึกษาวิจัยไดเขาไปสนทนาสมทบในบาง
โอกาส สามารถแลกเปล่ียนและพูดคุยถึงความเปนมาและการดําเนินการตาง ๆ ตามประเด็นท่ี
นาสนใจ หรือบางคร้ังก็เขาไปสนทนาในบริเวณบาน ซ่ึงมักจะมีเพื่อนบานติด ๆ กันมานั่งสมทบ 
บางคร้ังสามารถจะสนทนาโยงถึงบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการกระตุนใหบุคคลนั้นรวมแสดงความ
คิดเห็น โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนี้จะใชกับหัวหนาครัวเรือน (ผูแทน) ซ่ึงเปนผูใหขอมูล ผูวจิยัมี
การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางชุมชนกับเชียงใหม
ไนทซาฟารี รวมไปถึงประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธ 
  3.4.2 การสัมภาษณอยางเปนทางการ (Formal Interview Format) ผูศึกษาทําการสัมภาษณ
กับกลุมผูใหขอมูลหลักจํานวน 16 คนโดยไดใชการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเชนเดียวกับการ
สัมภาษณอยางไมเปนการทาง (Informal Interview Format) แตจะมีการกําหนดวันเวลาในการ
สัมภาษณกอน การสัมภาษณจะเปนไปในลักษณะพูดคุยกันเสียมากกวา ซ่ึงจะไมเนนเปนข้ันตอน 
หรือการเลียงลําดับคําถาม ผูวิจัยจะใชลักษณะเหมือนการคุยกันไปเร่ือย ๆ และมีการเลือกท่ี
สัมภาษณท่ีเหมาะสม เชน ตามรานอาหารตาง ๆ ในชุมชนเพื่อเปนการสรางบรรยากาศที่ดีเพื่อให
ผูใหขอมูลมีความรูสึกท่ีไมเบ่ือหนาย ถึงแมการสัมภาษณจะมีลักษณะเหมือนกับการพูดคุยกัน แต
ทางผูวิจัยจะไมลืมประเด็นท่ีตองการศึกษา การพูดคุยจะมีการเชื่อมโยงถึงขอมูลท่ีตองการเสมอ  
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โดยประเด็นท่ีสอบถามจะเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางชุมชนกับเชียงใหม 
ไนทซาฟารีประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมไปถึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาและปญหา
อ่ืน ๆ ท่ีชุมชนไดรับผลกระทบจากเชียงใหมไนทซาฟารี 
 3.4.3 การสังเกตการณ ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลบางอยางท่ีผูใหขอมูลระบุไมระครบถวน 
หรือสังเกตจากสภาพแวดลอมภายในพื้นท่ี นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีการใชการสังเกตในขณะท่ีมีการ
สัมภาษณเพื่อท่ีจะดูลักษณะพฤติกรรม ของกลุมตัวอยางเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 
 เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนท่ีเรียบรอยแลว การตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง 
ของขอมูลไดกระทําในสองลักษณะ คือ การตรวจสอบดูวาขอมูลท่ีไดมานั้นครอบคลุมและเพียงพอ 
ท่ีจะตอบวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดหรือไม และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ
จากแหลงตาง ๆ วาขอมูลนั้นตรงกันหรือไม แลวจึงทําการวิเคราะหตอไป 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ของขอมูลตามประเด็นท่ีศึกษา ดังนี้ 
3.5.1 การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ (Informal Interview Format) เปนการวิเคราะห

ขอมูลท่ีไดจากหัวหนาครัวเรือนท่ีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนท
ซาฟารี รวมไปถึงประเด็นปญหาท่ีสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธ ขอมูลสวนนี้ทางผูวิจัยจะตองติดตาม
เนื้อหาสาระของปฏิสัมพันธในแตละรูปแบบลักษณะเพื่อจะไดเช่ือมโยงกับประเด็นปญหาหรือ
ปรากฏการณท่ีทําใหเกิดรูปแบบลักษณะท่ีทําใหเกิดปฏิสัมพันธนั้น โดยมีการนําขอมูลมาจัดเปน
หมวดหมู และนําเอาทฤษฎีตาง ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบในการเขียนผลการวิจัย การวิเคราะห 
ขอมูลผูวิจัยไดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และสถิตเบ้ืองตนมาชวยในการวิเคราะห
แลวนํามาเขียนในรูปแบบเชิงพรรณนา  

3.5.2 การสัมภาษณอยางเปนทางการ (Formal Interview Format) เปนการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางชุมชนกับเชียงใหมไนทซาฟารี ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน
รวมไปถึงขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีชุมชนไดรับผลกระทบจาก
เชียงใหมไนทซาฟารี ผูวิจัยท่ีนําขอมูลท่ีไดจากผูใหขอมูลหลักในประเด็นตาง ๆ มาจัดเปนหมวดหมู
แลวนํามาวิเคราะหโดยมีการนําเอาทฤษฎีตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบในการเขียนผล
การศึกษาแลวนําขอมูลตาง ๆ มาทําวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และเขียน 
รายงานผลการวิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา 
 การวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ หรือสลับกับการเก็บขอมูลเปน
ระยะ ๆ ท่ีดําเนินการศึกษาโดยนําขอมูลท่ีไดเปนสวน ๆ ท่ีไดตรวจสอบแลวทําการวิเคราะหไปดวย 
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ถาขอมูลมีลักษณะท่ีไมสมบูรณจะมีการเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหม ผูวิจัยจะตองติดตามเน้ือหา
สาระของรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธแตละรูปแบบและลักษณะตาง  ๆ  เพื่อจะไดเ ช่ือมโยง
ความสัมพันธในแตละรูปแบบและลักษณะตาง ๆ ใหเห็นชัดเจนข้ึน โดยมีบริบทชุมชนท่ีศึกษาเปน
พื้นท่ีหลักท่ีเกิดปรากฏการณประเด็นปญหาตาง  ๆ ท่ีสงผลตอรูปแบบลักษณะปฏิสัมพันธ และ
บางคร้ังไดอาศัยทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบในการเขียนผลการศึกษาทั้งในการ
สัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ออกมาในลักษณะเชิงพรรณนา 


