
 
บทท่ี  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 
 การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอน :  กรณีศึกษาบานแมเลา ตําบลปาแป   อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  ผูวิจัยใช       
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวก
และทางลบและหาแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอนในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม  ท้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย  ดังนี้ 

1. ขอมูลและแหลงขอมูล 
2. เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การตรวจสอบขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 
ขอมูลและแหลงขอมูล 

การศึกษานี้ไดขอมูลจากแหลงขอมูล  2  ลักษณะ  คือ แหลงขอมูลเอกสาร  และแหลงขอมูล
ประชากร  ดังนี้ 

แหลงขอมูลเอกสาร 
  การศึกษาเร่ืองผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม – แมฮองสอนนี้  เปนการศึกษาในประเด็นของสภาพปจจุบันและผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
หลังจากมีโครงการฯ  รวมถึงแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน  ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของดังนี้ 

 1.  แนวคิดการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและผลกระทบทางสังคม 
(EIA/SIA) 

2.  แนวคิดการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA) 
3.  แนวคิดการมีสวนรวม 
4.  แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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5.  แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ 
6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้ยังไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสง

ดวยสานพานเชียงใหม – แมฮองสอน ไดแก  พื้นท่ีต้ังเสา  ลักษณะเสา  ระยะเวลาในการกอสราง  
การดําเนินการกอสราง  และการใชประโยชนหลังจากการกอสรางโครงการ  รวมท้ังเอกสาร
เกี่ยวกับหมูบาน      แมเลาไดแก  ขอมูลเบ้ืองตนของหมูบานในดานลักษณะทางกายภาพ   ประวัติ
ความเปนมา  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  แหลงทองเท่ียวในหมูบานและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 

แหลงขอมูลประชากร 
จากการไดศึกษาพื้นท่ีเบ้ืองตน  เพื่อคนหาแหลงขอมูลประชากรท่ีสามารถให 

ขอมูลท่ีผูวิจัยตองการ   ซ่ึงเนื่องจากเปนการศึกษาเพื่อคาดเดาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตท้ัง
ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบของหมูบานแมเลา  โดยมีโครงการระบบขนดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอนเปนโครงการหลักท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกผูท่ี
สามารถใหขอมูลท่ีผูวิจัยตองการในพ้ืนท่ีบานแมเลา  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม
ไดดังนี้ 
 1. ผูนําท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน  ประกอบดวย  ผูใหญบาน  
คณะกรรมการหมูบาน  ประธานแมบาน  กลุมผูอาวุโส  ประธานประชาคม  จํานวน  30  คน 
 2. ตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ  ประกอบดวย  กลุมเยาวชน  กลุมแมบานกลุม
เกษตรกร  ผูประกอบการที่พัก  รานอาหาร  จํานวน  10  คน 
 
เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูล  ไดแก  

 1. การสังเกต (Observations) ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
ไมมีสวนรวม    เพื่อเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของชุมชน ในประเด็นตอไปนี้คือ 
ลักษณะทางภูมิประเทศ  การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ ความสัมพันธของคนในชุมชน       
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน  ท้ังนี้ผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยการแนะนําตัวกับ
ผูนําชุมชนและอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยใหคนในหมูบานทราบ   หลังจากนั้นจึงไดเดิน
สํารวจชุมชนอยางคราวๆ  เพื่อทําความรูจักกับชาวบาน  ซ่ึงรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึก และ
การถายภาพบริบทของชุมชนเบ้ืองตน 
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 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In –depth Interviews) ผูศึกษาใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกสําหรับผูนําชุมชนและตัวแทนกลุมผลประโยชน โดยกําหนดประเด็นคําถามตาม
ขอบเขตเนื้อหาการศึกษา และใชคําถามปลายเปดในการสัมภาษณ  และใชการสัมภาษณแบบ       
ไมเปนทางการรวมดวย  สําหรับผูใหขอมูลหลัก  ซ่ึงเปนการซักถาม  สนทนาอยางมีจุดมุงหมาย  
เพื่อใหไดขอมูลวิถีการดํารงชีวิต  และการคาดการณถึงผลกระทบหลังจากการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน  โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามไวอยางกวางๆ  ลวงหนา  
เปนลักษณะคําถามปลายเปดที่มีความยืดหยุนตามสถานการณของการสัมภาษณ  ท้ังนี้การ
ประเมินผลกระทบทางสังคมจําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลในดานคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต  เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาท้ัง  2  ประเด็น 

 3. แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเปนการยืนยันขอมูลใหชัดเจนข้ึน ผูวิจัย
จึงไดใชแบบสอบถามอีก 1 ชุด กับผูนําชุมชนและกลุมผลประโยชน  ตามขอ  3.2.2  ในระหวางการ
รวมสนทนากลุมยอย  ผูวิจัยเนนใชแบบสอบถามกับบุคคลที่สามารถอานออกเขียนไดและสามารถเปน
ผูใหขอมูลหลักจํานวน 30  คน เพื่อหาคาสถิติคือ คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) แบงเปน 3 
ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี  1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 
  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได  การถือครอง

ท่ีดิน  และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสานพานเชียงใหม – 
แมฮองสอน 

 ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
หมูบานหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 

ประกอบดวย  ระดับปญหาในปจจุบัน   สภาพท่ีคาดวาจะเกิด
ผลกระทบทางสังคมหากเกิดโครงการฯ ไดแก  การใชประโยชนท่ีดิน  น้ําและการใชน้ํา  สภาพการ
คมนาคม  พลังงานไฟฟา  เศรษฐกิจและสังคม  สาธารณสุขและการทองเท่ียวและสุนทรียภาพ 

ตอนท่ี  3  แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นท่ีหมูบานแมเลา ต.ปาแป 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

ประกอบดวย  การยกตัวอยางแนวทางและมาตรการปองกัน
เพื่อลดผลกระทบจากโครงการฯ ในแตละดาน  เพื่อใหผูกรอกแบบสอบถามไดเรียงลําดับ
ความสําคัญกอน-หลัง และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสม   รวมท้ังเสนอความคิดเห็น
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในหมูบานแมเลา 
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 4 การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) โดยการเชิญกลุมผูให
ขอมูลหลัก  ตัวแทนกลุมผลประโยชน ไดแก  ผูใหญบาน  คณะกรรมการหมูบาน  กลุมผูอาวุโส  
กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  กลุมเกษตรกร  เพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นคุณคา
การใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอคุณภาพชีวิต จากโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพานเชียงใหม –แมฮองสอน  โดยไดกําหนดการสนทนากลุมในวันประชุมประจําเดือนของ
หมูบานแมเลา   ซ่ึงผูวิจัยไดทําหนังสือของฃอนุญาตเขามาเก็บขอมูลภาคสนาม  รวมท้ังขอความ
รวมมือใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการรับฟงความเปนมา
ของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน  และรวมกันแสดงความ
คิดเห็นและรวมวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในหมูบานท้ังทางบวกและทางลบ  รวมท้ังหา
แนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อลดผลกระทบทางลบรวมกับผูวิจัย 
 
การตรวจสอบขอมูล 
 ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม   ผูศึกษาไดตรวจสอบดูความครบถวนและคุณภาพของ
ขอมูลเพียงพอตรงตามวัตถุประสงคและขอบเขตของเน้ือหา  อาศัยวิธีการตรวจสอบขอมูลไป
พรอมๆกัน  โดยใชวิธีตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)  โดยตรวจสอบขอมูลแหลงท่ีมา      
ซ่ึงพิจารณาถึงเวลา สถานที่ บุคคลท่ีแตกตางกันวาขอมูลท่ีไดจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร และหากขอมูลมีความแตกตางหรือขัดแยงกัน ผูศึกษาจะไดเขาไปเก็บรวบรวมในประเด็นท่ี
แตกตางอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบและยืนยันขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง   
 
การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลในแตละวัตถุประสงค  มีขั้นตอนดงันี ้
 1.  เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมท้ังทางบวกและทางลบจากโครงการกอสรางระบบ 
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในหมูบานแมเลา เปนขอมูลท่ีไดจากการสังเกต               
การสัมภาษณแบบเจาะลึก  และการสทนากลุมยอย โดยกําหนดประเด็นดานคุณคาการใชประโยชน
มนุษยและคุณคาดานคุณภาพชีวิต  แลวนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  
Analysis)  โดยนําคําตอบของผูใหขอมูลมาศึกษา  เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาสาระของขอมูลวามี
ความสัมพันธและเปนเหตุเปนผลกันหรือไม  อยางไร  แลวจึงวิเคราะหและประมวลขอมูลวิเคราะห
เชิงสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  คาเฉล่ียและการแปลความหมาย   สวนการใชแบบสอบถาม ในตอนท่ี  
1  ใชสถิติเชิงพรรณาโดยหาคาเฉล่ีย  เพื่ออธิบายขอมูลเบ้ืองตนของ ผูกรอกแบบสอบถาม  สวน
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ตอนท่ี  2  ของแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความถ่ี  
คาเฉล่ีย  คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา  เกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉล่ียชวงละ 0.75  
ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวางของอันตรภาคช้ัน (อัจฉรีย     จันทลักขณา, 2542)  ดังนี้ 
 
  i  =   
 
 โดย       i      หมายถึง  ความกวางของอันตรภาคช้ัน 

max        หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอัตรภาคช้ัน 
min         หมายถึง  คะแนนตํ่าสุดในอัตรภาคช้ัน 

 
 การกําหนดคาคะแนนในแบบสอบถาม  มีคาสูงสุดเปน  3  คะแนน  และคาตํ่าสุดเปน  0  
คะแนน  ดังนั้น  ชวงความกวางของอัตรภาคช้ัน  จึงคํานวณไดจาก 
 
  i   =                       =   0.75 
 

ดังนั้น  การแปลผลคาเฉล่ียจึงเปนดังนี้ (อัจฉรีย     จันทลักขณา, 2542) 
คะแนน ความกวางของอันตภาคช้ัน     ระดับปญหาในปจจุบัน 

0 0.00  ถึง 0.75 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
1 0.75 ถึง1.50 นอย 
2 1.51 ถึง 2.25 ปานกลาง 
3 2.26 ถึง 3.00 มาก 

 
 สวนขอมูลผลกระทบถามีโครงการฯ  ผูวิจัยไดนําหลักการคํานวณจากสูตรการหาความกวาง
ของอันตรภาคช้ัน โดยนําคาอันตภาคชั้นในระดับปจจุบันมาเปนเกณฑ  และไดกําหนดความกวางของ
อันตภาคชั้นในระดับผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนี้ 
 
 
 
 

max – min 
max 

     3 – 0 
        4 
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ผลกระทบทางบวก 

คะแนน ความกวางของอันตภาคช้ัน ระดับผลกระทบถามีโครงการฯ 
0 0.00 ถึง 0.75 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 
1 0.76  ถึง 1.50 นอย 
2 1.51 ถึง 2.25 ปานกลาง 
3 2.26  ถึง 3.00 มาก 

 
ผลกระทบทางลบ 

คะแนน ความกวางของอันตภาคช้ัน ระดับผลกระทบถามีโครงการฯ 
-3 -2.26  ถึง  -3.00 มาก 
-2 -1.51  ถึง  -2.25 ปานกลาง 
-1 -0.76  ถึง  -1.50 นอย 
0 0.00 ถึง -0.75 นอยท่ีสุดหรือแทบจะไมมี 

 
 
 2.  เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน  โดยการวิเคราะหขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก   
การสัมภาษณเชิงลึก  การสนทนากลุมยอย  ดวยการวิเคราะหจากผลกระทบในแตละดานแลวนํามา
เช่ือมโยงความสัมพันธ  เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการเพ่ือปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการ
รวมกัน  รวมท้ังขอมูลจากแบบสอบถามในตอนท่ี  3  เกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อ    
ลดผลกระทบทางลบ  

ผูวิจัยมีวิธีการจัดลําดับความสําคัญจากการหาคารอยละของแนวทางแตละขอท่ีผูวิจัยได
เสนอไว  และหาคารอยละของการใหลําดับความสําคัญท่ี 1-5  ของแตละขอท่ีผูใหขอมูลหลักเปนผู
กําหนดโดยท่ีผูวิจัยจะนํารอยละของการจัดลําดับความสําคัญของผูใหขอมูลหลัก  เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย  มาเปนขอสรุปของการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางและมาตรการปองกันเพื่อลด
ผลกระทบในพื้นท่ีหมูบานแมเลา  และนําขอเสนอแนะอ่ืนมาเรียบเรียงและประมวลผลความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการฯ โดยการบรรยายเชิงพรรณนา  เพื่อใหขอมูลมีความสอดคลองและความสัมพันธกัน 


