
 
 
 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยที่ ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาสภาพ
ท่ัวไปในปจจุบันทางสังคมของประชาชนบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เพื่อท่ีจะ
นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการประกอบการคาดการณของผลกระทบทางสังคม ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือ
มีการดําเนินโครงการฯ โดยประเมินวาโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – 
แมฮองสอน จะสงผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบอยางไร รวมท้ังหาแนวทางและมาตรการใน
การปองกันแกไขและลดผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาชุมชนดวยตนเองและคลุกคลีอยูในชุมชนอยางตอเนื่องจนกระทั้งทํา
การรวบรวมขอมูลครบตามประเด็นท่ีศึกษา นอกจากนี้ผูศึกษายังไดกลับเขาไปในชุมชนในระยะ
หลังๆ อีกเปนชวงๆ เพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมและสมบูรณท่ีสุดและเปน
การตรวจสอบขอมูลท่ีรวบรวมไดในระยะแรกดวย เนื่องจากประเด็นท่ีศึกษา เปนการศึกษาถึง
ผลกระทบทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการฯท่ีชุมชนตองไดรับ อีกท้ังความกังวลเปนส่ิงท่ี
นาสนใจและไมอาจท่ีจะมองขามได  

 

3.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร และบุคคล 
 

3.1.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร   
 

ผูศึกษาไดศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการตางๆ จากเอกสารตําราวิชาการ
นอกจากนั้นยังไดคนควาและศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อหาแนวคิดทฤษฎี ซ่ึงชวยใหผูศึกษา
นําไปใชในการพัฒนากรอบแนวคิด และแนวทางในการศึกษา โดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใน
การศึกษาในคร้ังนี้ไดแก แนวคิดเร่ือการประเมินผลกระทบทางสังคม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน แนวคิดการเปล่ียนแปลงและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมรวมท้ัง เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แหลงขอมูลเอกสารในการศึกษาคร้ังนี้จะ
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ประกอบไปดวยขอมูลดานสังคมในปจจุบัน ซ่ึงไดทําการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิของหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของแหลงขอมูลเอกสารในการศึกษาคร้ังนี้จะประกอบไปดวยขอมูลดานสังคมใน
ปจจุบัน ซ่ึงไดทําการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
 

1. เอกสารประกอบการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานจังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน
บริษัท ปาย เคเบ้ิล ทรานสปอรต จํากัด. (เอกสารแนะนําโครงการ) 2550. 

2. เอกสารแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม. สถาบันนโยบายศึกษา 
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 2539 

3. เอกสาร แผนการใชท่ีดินจังหวัดแมฮองสอน 2532 งานวางแผนการใชท่ีดินท่ี1 ฝาย
นโยบาย และแผนการใชท่ีดินท่ี 1 กองการวางแผนการใชท่ีดินกรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

4. เอกสารจากท่ีทําการปกครอง ป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือ จังหวัด แมฮองสอน อําเภอ เมือง
แมฮองสอน 

5. เอกสารจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือ จังหวัด 
แมฮองสอน อําเภอ เมืองแมฮองสอน 

6. เอกสารจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือ จังหวัด แมฮองสอน 
อําเภอ เมืองแมฮองสอน 

7. เอกสารจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือ จังหวัด แมฮองสอน 
อําเภอ เมืองแมฮองสอน 

8. เอกสารจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ป พ.ศ. 2549 ภาคเหนือ จังหวัด แมฮองสอน 
อําเภอ เมืองแมฮองสอน 

9. เอกสารรายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547  
จังหวัดแมฮองสอน สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

10. รายงานการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน พ.ศ.2545 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี 

 3.1.2 การศึกษาขอมูลจากบุคคล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเปนผลการศึกษาท่ี
เปนจริงและสมบูรณตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยใชเทคนิคการศึกษาหลายๆ อยางท้ังนี้
เพื่อใหไดขอเท็จจริงของขอมูลท่ีแทจริงในพื้นท่ีท่ีศึกษาชวงการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนผูศึกษาเขาไป
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ทําความเขาใจถึงบริบทหมูบานวิถีชีวิตกับประชาชนในชุมชนและ บุคคลอยูในภาครัฐบาลและ
เอกชนท่ีสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสังคมและ ส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี เชน  กํานัน  ผูชวยกํานัน 
ในพื้นท่ี ประธานกลุมองคกรตางๆ ในหมูบาน ประชาชนท่ีเปนหัวหนาครัวเรือน ตัวแทนประชาชน  
กลุมผูมีสวนได สวนเสียท่ีเปนเจาของกิจการ นักวิชาการและเจาหนาท่ีองคกรเอกชนในพ้ืนท่ี      
(ถามี) การเก็บขอมูลในสวนของการคาดการณจากชุมชนน้ันจะใชหลายวิธี  เชน  การใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณ ซักถาม การใชชีวิตแบบคนในพ้ืนท่ี เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
กับผูใหขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง ครอบคลุม ตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูลมีดังนี้  
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการสัมภาษณแบบมีโครงสรางซ่ึงใชวิธีสัมภาษณ
ท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามผานแบบสอบถามและ
การประชุมกลุมยอย และการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และคารอยละ  (percentage) สามารถจําแนก 
เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูลไดดังตอไปนี้ 

 

3.2.1 การสังเกต (Observation)   
 

ผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตในการเก็บขอมูลเบ้ืองตนของพ้ืนท่ีโครงการท้ังในขณะเขาไปทํา
การรวบรวมขอมูล ในประเด็นตอไปนี้คือ ลักษณะทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม การ
ดํารงชีวิต สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกและ
การถายภาพในสถานการณตางๆ โดยใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participatory 
observation) สวนการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participatory observation) จะเนนการสังเกตผาน
กิจกรรมภายในชุมชนตางๆ เชนงานประเพณีทองถ่ิน การประชุมหรือการเสวนาผานรานคา รานนั่ง
ทานอาหาร  

3.2.2 การประชุมกลุมยอย (Focus group discussion)   
 

เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม ผูใหขอมูลหลักคือ ผูนําชุมชนท่ีเปนทางการ  
ผูนําชุมชนท่ีไมเปนทางการ หนวยงานราชการ โดยรวมกันใหขอมูล ขอคิดเห็นและขอโตแยง               
วาโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานจะกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมในทางบวกและทาง
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ลบในดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณภาพชีวิต ของหมูบานปางหมูอยางไรบาง โดย
การประชุมกลุมกลุมยอยอยางเปนทางการจะประชุม 1 คร้ัง สวนการประชุมยอยอ่ืนๆ จะเปนการ
รวมประชุมผานการประชุมคณะกรรมการหมูบาน โดยแยกประเด็นประชุมตางหากจากหัวขอ
ประชุมหลัก เพื่อนําไปสูขอเสนอแนวทางในการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยใช
กระบวนการการวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม หรือ PRA (Participatory rural appraisal)   

 

3.2.3 แบบสอบถาม (Questionnaires)    
 

   ผูวิจัยใชแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนและผานการพิจารณาความถูกตองจาก
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลท่ีใชประกอบการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพเพื่อเปนการสนับสนุนความถูกตองและนาเช่ือถือเปนจริงมากท่ีสุด โดยไดทําการสุม
ตัวอยางจากประชากรครัวเรือนท้ังหมด 510 ครัวเรือน หาขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Darwin 
Hendel (มนัส  สุวรรณ, 2544) ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมดตองไมนอยกวา 217 ครัวเรือน โดยทํา
การเก็บขอมูลจากผูท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนหัวหนาครัวเรือน ซ่ึงมีข้ึนตอนในการใช
แบบสอบถามจํานวน 3 ตอน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล เชน อายุ เพศ สถานภาพฯลฯ 

 สวนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในหมูบานหากมี 
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนในประเด็นดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 ดานคุณคาการใชประโยชน ประกอบไปดวย  

1.1   การใชประโยชนท่ีดนิ 

1.2   การจัดการแหลงน้ํา 

1.3   การคมนาคมขนสง 

1.4   การใชพลังงาน 

    ประเด็นท่ี  2 ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

2.1   สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

2.2   สาธารณสุขและความปลอดภัย 

2.3   คุณคาทางดานประเพณแีละวัฒนธรรม  

2.4   การทองเท่ียว พกัผอนหยอนใจ สุนทรียภาพ 
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   สวนท่ี 3 แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอน 

 

3.3 การตรวจสอบขอมูล 
 

ขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เม่ือเก็บขอมูลไดมา
บางสวนแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลควบคูกันไปเพื่อจะทําใหทราบวาขอมูลท่ีไดมาเปน
ความจริงหรือไม ในการตรวจสอบขอมูลผูวิจัยจะใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data 
triangulation) ซ่ึงเปนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากแหลงตางๆ ซ่ึงพิจารณาถึงเวลา สถานท่ี บุคคลท่ี
แตกตางกันวาขอมูลท่ีไดจะมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และหากขอมูลมีความ
แตกตางหรือขัดแยงกัน ผูศึกษาจะไดเขาไปเก็บรวบรวมในประเด็นท่ีแตกตางอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง เชน ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามหรือสัมภาษณจะทําการ
ตรวจสอบรวมกับการสังเกตอยางไมเปนทางการและการศึกษาจากเอกสารตางๆ การตรวจสอบดวย
วิธีนี้จะตรวจสอบกับขอมูลประเด็นเดียวกันหรือประเด็นท่ีเกี่ยวของ และขอมูลท่ีไดจากการศึกษา
จากแหลงขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบดวยวิธีการดังกลาวจึงเปนขอมูล ที่นาเชื่อถือได และทําให
ผูวิจัยสามารถนําขอมูลท่ีไดรับการตรวจสอบมาทําการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค
ของการศึกษาตอไป 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและแปรผล 
 

ในการศึกษาคร้ังนี้ นอกจากวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
แลว ผูศึกษา ดังนี้ 

3.4.1  การสนทนากลุม ขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมผูวิจัยจะทําการบันทึกในกระดาษ
และเทปบันทึกเสียงเพื่อไมใหขอมูลท่ีสําคัญในการสนทนากลุมขาดหายไป นอกจากนั้นยังใชกลอง
ถายรูปบันทึกภาพการสนทนากลุมอีกดวย 

3.4.2  แบบสอบถาม โดยใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรในหมูบาน    
ซ่ึงผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลดวยตนเองและผูชวยวิจัย โดยมีการอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
และข้ันตอนตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นก็จะดําเนินการแจกแบบสอบถามโดยผูศึกษา
และผูชวยวจิัยจะทําการอานใหฟงแลวกรอกขอมูลตามคําบอกของกลุมตัวอยาง 
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 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะใชสถิติเชิงพรรณนาโดยหาอัตราสวนรอยละ คาเฉล่ียเลข
คณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายระดับของผลกระทบท่ีจะเกิดจากโครงการแบบสอบถาม
จํานวน 3 ตอนจะทําการวิเคราะหเปนรายขอโดยคะแนนท่ีไดในแตละขอมีความหมายดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล คิดเปนคาสถิติรอยละ 

ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม ใชเกณฑในการแปลผลคา  
มัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉล่ียชวงละ 0.75 ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวางของอัตรภาคช้ันดังนี้ 
(อัจฉรีย  จันทลักขณา, 2541) 

i  =  max – min 

     max 

 โดย i หมายถึง  ความกวางของอัตรภาคช้ัน 

  max หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอัตรภาคช้ัน 

  min  หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอัตรภาคช้ัน 

การกําหนดคาคะแนนในแบบสอบถามมีคาสูงสุดเปน 3 คะแนน และตํ่าสุดเปน 0 คะแนน 
ดังนั้นชวงความกวางของอันตรภาคช้ันจึงคํานวณไดจาก 

i = 3 – 0   = 0.75 

     4 

ดังนั้นการแปลผลคาเฉล่ียจึงเปนดังนี้  

ตาราง 1 การแปรผลคาเฉล่ียของระดับปญหาปจจุบัน 

คะแนน ความกวางของอัตรภาคชัน้ ระดับปญหาปจจุบัน 

0 0.00  ถึง  0.75 ระดับปญหานอยท่ีสุด 

1 0.76  ถึง  1.50 ระดับปญหานอย 

2 1.51  ถึง  2.25 ระดับปญหาปานกลาง 

3 2.26  ถึง  3.00 ระดับปญหามาก 
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ตาราง 2 ระดับผลกระทบทางลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนถามีโครงการ 

ผลกระทบทางลบ 

คะแนน ความกวางของอัตรภาคชัน้ ระดับปญหาปจจุบัน 

0 -2.26  ถึง - 3.00 ระดับปญหามาก 

1 -1.51  ถึง  -2.25 ระดับปญหาปานกลาง 

2 -0.76  ถึง  -1.50 ระดับปญหานอย 

3 -0.00  ถึง  -0.75 ระดับปญหานอยท่ีสุด 

 

ตาราง 3 ระดับผลกระทบทางบวกท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนถามีโครงการ 

ผลกระทบทางบวก 

คะแนน ความกวางของอัตรภาคชัน้ ระดับปญหาปจจุบัน 

0 0.00  ถึง  0.75 ระดับปญหานอยท่ีสุด 

1 0.76  ถึง  1.50 ระดับปญหานอย 

2 1.51  ถึง  2.25 ระดับปญหาปานกลาง 

3 2.26  ถึง  3.00 ระดับปญหามาก 

 

ตอนท่ี 3 แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการคิดเปนคาสถิติรอยละ 
 โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 
 1  = ระดับมากท่ีสุด 
 2 = ระดับมาก 
 3 = ระดับปานกลาง 
 4 = ระดับนอย 
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 ขอมูลท่ีไดในประเด็นตางๆ ผูวิจัยไดมีการนําทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบการ
วิเคราะห และการใชขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพมาจัดเปนหมวดหมู และนํามาวิเคราะหจาก
เนื้อหาท่ีได (Content analysis) เพื่อหาความเช่ือมโยงและหาความสัมพันธของขอมูลและ
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลโดยการลงพื้นท่ีแบบวน
ซํ้า เพื่อใหไดขอมูลยืนยันในบางประเด็นท่ียังไมครบถวน และชัดเจน ซ่ึงประเด็นท่ีศึกษาเปน
การศึกษาผลกระทบทางสังคมในดานวิถีการดํารงชีวิตและระบบความเช่ือ ความสัมพันธทางสังคม
ของคนในหมูบาน ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงการใชประโยชนจากทรัพยากร โดยการเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะของการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 


