บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม –
แมฮองสอน : กรณีศึกษาบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใช
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวก
และทางลบและหาแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอนในหมูบานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขอมูลและแหลงขอมูล
2. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การตรวจสอบขอมูล
4. การวิเคราะหขอ มูล
ขอมูลและแหลงขอมูล
การศึกษานี้ไดขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ลักษณะ คือ แหลงขอมูลเอกสาร และแหลงขอมูล
ประชากร ดังนี้
แหลงขอมูลเอกสาร
การศึกษาเรื่องผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน
เชียงใหม – แมฮองสอนนี้ เปนการศึกษาในประเด็นของสภาพปจจุบันและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
หลังจากมีโครงการฯ รวมถึงแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิ ด การประเมิ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล อ มและผลกระทบทางสั ง คม
(EIA/SIA)
2. แนวคิดการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA)
3. แนวคิดการมีสวนรวม
4. แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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5. แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ยังไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสานพานเชียงใหม – แมฮองสอน ไดแก พื้นที่ตั้งเสา ลักษณะเสา ระยะเวลาในการกอสราง
การดําเนิ น การก อสร าง และการใชประโยชนห ลังจากการกอสร างโครงการ รวมทั้งเอกสาร
เกี่ยวกับหมูบาน แมเลาไดแก ขอมูลเบื้องตนของหมูบานในดานลักษณะทางกายภาพ ประวัติ
ความเป น มา ประชากร เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม แหล ง ท อ งเที่ ย วในหมู บ า นและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
แหลงขอมูลประชากร
จากการไดศึกษาพื้นที่เบื้องตน เพื่อคนหาแหลงขอมูลประชากรที่สามารถให
ขอมูลที่ผูวิจัยตองการ ซึ่งเนื่องจากเปนการศึกษาเพื่อคาดเดาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบของหมูบานแมเลา โดยมีโครงการระบบขนดวยสายพาน
เชียงใหม-แมฮองสอนเปนโครงการหลักที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกผูที่
สามารถใหขอมูลที่ผูวิจัยตองการในพื้นที่บานแมเลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ไดดังนี้
1. ผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบาน
คณะกรรมการหมูบาน ประธานแมบาน กลุมผูอาวุโส ประธานประชาคม จํานวน 30 คน
2. ตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ ประกอบดวย กลุมเยาวชน กลุมแมบานกลุม
เกษตรกร ผูประกอบการที่พัก รานอาหาร จํานวน 10 คน
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูล ไดแก
1. การสังเกต (Observations) ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
ไมมีสวนรวม เพื่อเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ในประเด็นตอไปนี้คือ
ลั ก ษณะทางภู มิ ป ระเทศ การดํ า รงชี วิ ต การประกอบอาชี พ ความสั ม พั น ธ ข องคนในชุ ม ชน
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน ทั้งนี้ผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับชุมชน โดยการแนะนําตัวกับ
ผูนําชุมชนและอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยใหคนในหมูบานทราบ หลังจากนั้นจึงไดเดิน
สํารวจชุมชนอยางคราวๆ เพื่อทําความรูจักกับชาวบาน ซึ่งรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึก และ
การถายภาพบริบทของชุมชนเบื้องตน
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2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In –depth Interviews) ผูศึกษาใชการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกสําหรั บผูนําชุมชนและตัวแทนกลุมผลประโยชน โดยกําหนดประเด็นคํ าถามตาม
ขอบเขตเนื้ อหาการศึกษา และใช คําถามปลายเปดในการสัมภาษณ และใชก ารสั มภาษณ แบบ
ไมเปนทางการรวมดวย สําหรับผูใหขอมูลหลัก ซึ่งเปนการซักถาม สนทนาอยางมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหไดขอมูลวิถีการดํารงชีวิต และการคาดการณถึงผลกระทบหลังจากการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามไวอยางกวางๆ ลวงหนา
เป น ลั ก ษณะคํ า ถามปลายเป ด ที่ มี ค วามยื ด หยุ น ตามสถานการณ ข องการสั ม ภาษณ ทั้ ง นี้ ก าร
ประเมินผลกระทบทางสังคมจําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลในดานคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยและดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 2 ประเด็น
3. แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเปนการยืนยันขอมูลใหชัดเจนขึ้น ผูวิจัย
จึงไดใชแบบสอบถามอีก 1 ชุด กับผูนําชุมชนและกลุมผลประโยชน ตามขอ 3.2.2 ในระหวางการ
รวมสนทนากลุมยอย ผูวิจัยเนนใชแบบสอบถามกับบุคคลที่สามารถอานออกเขียนไดและสามารถเปน
ผูใหขอมูลหลักจํานวน 30 คน เพื่อหาคาสถิติคือ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แบงเปน 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล
ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได การถือครอง
ที่ ดิ น และการรั บ รู ข า วสารเกี่ ย วกั บ โครงการก อ สร า งระบบขนส ง ด ว ยสานพานเชี ย งใหม –
แมฮองสอน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
หมูบานหากมีโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน
ประกอบดวย ระดับปญหาในปจจุบัน สภาพที่คาดวาจะเกิด
ผลกระทบทางสังคมหากเกิดโครงการฯ ไดแก การใชประโยชนที่ดิน น้ําและการใชน้ํา สภาพการ
คมนาคม พลังงานไฟฟา เศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุขและการทองเที่ยวและสุนทรียภาพ
ตอนที่ 3 แนวทางหรื อ มาตรการในการลดผลกระทบทางสั ง คมจาก
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน ในพื้นที่หมูบานแมเลา ต.ปาแป
อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ประกอบดวย การยกตัวอยางแนวทางและมาตรการปองกัน
เพื่ อ ลดผลกระทบจากโครงการฯ ในแต ล ะด า น เพื่ อ ให ผู ก รอกแบบสอบถามได เ รี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญกอน-หลัง และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอความคิดเห็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในหมูบานแมเลา
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4 การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) โดยการเชิญกลุมผูให
ขอมูลหลัก ตัวแทนกลุมผลประโยชน ไดแก ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน กลุมผูอาวุโส
กลุมแมบาน กลุมเยาวชน กลุมเกษตรกร เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณคา
การใช ประโยชนของมนุษ ยแ ละคุณ ค าตอคุณภาพชีวิ ต จากโครงการกอสรางระบบขนสงดว ย
สายพานเชียงใหม –แมฮองสอน โดยไดกําหนดการสนทนากลุมในวันประชุมประจําเดือนของ
หมูบานแมเลา ซึ่งผูวิจัยไดทําหนังสือของฃอนุญาตเขามาเก็บขอมูลภาคสนาม รวมทั้งขอความ
รวมมือใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการรับฟงความเปนมา
ของโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน และรวมกันแสดงความ
คิดเห็นและรวมวิเคราะหผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในหมูบานทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งหา
แนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อลดผลกระทบทางลบรวมกับผูวิจัย
การตรวจสอบขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม ผูศึกษาไดตรวจสอบดูความครบถวนและคุณภาพของ
ขอมูลเพียงพอตรงตามวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา อาศัยวิธีการตรวจสอบขอมูลไป
พรอมๆกัน โดยใชวิธีตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยตรวจสอบขอมูลแหลงที่มา
ซึ่งพิจารณาถึงเวลา สถานที่ บุคคลที่แตกตางกันวาขอมูลที่ไดจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร และหากขอมูลมีความแตกตางหรือขัดแยงกัน ผูศึกษาจะไดเขาไปเก็บรวบรวมในประเด็นที่
แตกตางอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบและยืนยันขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
วิธีการวิเคราะหขอมูลในแตละวัตถุประสงค มีขั้นตอนดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวกและทางลบจากโครงการกอสรางระบบ
ขนส ง ด ว ยสายพานเชี ย งใหม – แม ฮ อ งสอน ในหมู บ า นแม เ ลา เป น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกต
การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสทนากลุมยอย โดยกําหนดประเด็นดานคุณคาการใชประโยชน
มนุ ษ ยแ ละคุ ณ ค าด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต แลว นําข อมู ลดั ง กล า วมาทํา การวิ เ คราะห เ นื้อ หา (Content
Analysis) โดยนําคําตอบของผูใหขอมูลมาศึกษา เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาสาระของขอมูลวามี
ความสัมพันธและเปนเหตุเปนผลกันหรือไม อยางไร แลวจึงวิเคราะหและประมวลขอมูลวิเคราะห
เชิงสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและการแปลความหมาย สวนการใชแบบสอบถาม ในตอนที่
1 ใชสถิติเชิงพรรณาโดยหาคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนของ ผูกรอกแบบสอบถาม สวน
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ตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาความถี่
คาเฉลี่ย คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการศึกษา เกณฑที่ใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 0.75
ซึ่งคํานวณจากสูตรหาความกวางของอันตรภาคชั้น (อัจฉรีย จันทลักขณา, 2542) ดังนี้

โดย

i=

max – min
max

i
max
min

หมายถึง ความกวางของอันตรภาคชั้น
หมายถึง คะแนนสูงสุดในอัตรภาคชั้น
หมายถึง คะแนนต่ําสุดในอัตรภาคชั้น

การกําหนดคาคะแนนในแบบสอบถาม มีคาสูงสุดเปน 3 คะแนน และคาต่ําสุดเปน 0
คะแนน ดังนั้น ชวงความกวางของอัตรภาคชั้น จึงคํานวณไดจาก
i =

3–0
4

= 0.75

ดังนั้น การแปลผลคาเฉลี่ยจึงเปนดังนี้ (อัจฉรีย จันทลักขณา, 2542)
คะแนน
ความกวางของอันตภาคชั้น ระดับปญหาในปจจุบัน
0
0.00 ถึง 0.75
นอยที่สุดหรือแทบจะไมมี
1
0.75 ถึง1.50
นอย
2
1.51 ถึง 2.25
ปานกลาง
3
2.26 ถึง 3.00
มาก
สวนขอมูลผลกระทบถามีโครงการฯ ผูวิจัยไดนําหลักการคํานวณจากสูตรการหาความกวาง
ของอันตรภาคชั้น โดยนําคาอันตภาคชั้นในระดับปจจุบันมาเปนเกณฑ และไดกําหนดความกวางของ
อันตภาคชั้นในระดับผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนี้
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คะแนน
0
1
2
3

ผลกระทบทางบวก
ความกวางของอันตภาคชั้น
ระดับผลกระทบถามีโครงการฯ
0.00 ถึง 0.75
นอยที่สุดหรือแทบจะไมมี
0.76 ถึง 1.50
นอย
1.51 ถึง 2.25
ปานกลาง
2.26 ถึง 3.00
มาก

คะแนน
-3
-2
-1
0

ผลกระทบทางลบ
ความกวางของอันตภาคชั้น
ระดับผลกระทบถามีโครงการฯ
-2.26 ถึง -3.00
มาก
-1.51 ถึง -2.25
ปานกลาง
-0.76 ถึง -1.50
นอย
0.00 ถึง -0.75
นอยที่สุดหรือแทบจะไมมี

2. เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในเชิงปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการกอสราง
ระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน โดยการวิเคราะหขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก
การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุมยอย ดวยการวิเคราะหจากผลกระทบในแตละดานแลวนํามา
เชื่อมโยงความสัมพันธ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบทางลบจากโครงการ
รวมกัน รวมทั้งขอมูลจากแบบสอบถามในตอนที่ 3 เกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการปองกันเพื่อ
ลดผลกระทบทางลบ
ผูวิจัยมีวิธีการจัดลําดับความสําคัญจากการหาคารอยละของแนวทางแตละขอที่ผูวิจัยได
เสนอไว และหาคารอยละของการใหลําดับความสําคัญที่ 1-5 ของแตละขอที่ผูใหขอมูลหลักเปนผู
กําหนดโดยที่ผูวิจัยจะนํารอยละของการจัดลําดับความสําคัญของผูใหขอมูลหลัก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย มาเปนขอสรุปของการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางและมาตรการปองกันเพื่อลด
ผลกระทบในพื้นที่หมูบานแมเลา และนําขอเสนอแนะอื่นมาเรียบเรียงและประมวลผลความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการฯ โดยการบรรยายเชิงพรรณนา เพื่อใหขอมูลมีความสอดคลองและความสัมพันธกัน

