
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีมีผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน 
เชียงใหม-แมฮองสอน กรณีศึกษาบานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
โดยผูวิจัยเขาไปสัมผัสกับประสบการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและประชากรท่ีจะศึกษา กําหนดเคร่ืองมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงมีวิธีการดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวย
สายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง         
จังหวัดเชียงใหม โดยมีองคประกอบของวิธีการในการดําเนินการศึกษาแบงเปนข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารและบุคคล 

3.1.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร 

 ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบทางสังคม ท่ีชุมชนไดรับและ       
มีผลตอการดําเนินทางสังคมของชุมชน เชน เร่ืองแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม  
แนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคม แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อทําใหเห็นภาพปรากฏการณผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึนและเปนเคร่ืองมือใน          
การดําเนินงาน 

 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดอาศัยขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสารงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 
รายงานการประชุม หนังสือ วารสารตาง ๆ 

3.1.2 การศึกษาขอมูลจากบุคคล 

 การศึกษาในคร้ังนี้มุงท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพาน  เ ชียงใหม  – แมฮองสอน  กรณีศึกษา : บานปงแสงทอง  ตําบลขี้ เหล็ก             
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลกระทบทางสังคมท่ีท่ีชวงอายุท่ีแตกตางกัน เพื่อใหเห็น            
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ภาพปรากฏการณผลกระทบทางสังคม และส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดอยางชัดเจน              
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ดังตอไปนี้ 
 

1. กลุมผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบานบานปงแสงทอง,ผูชวยผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน  
2. เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   
3. ผูแทนกลุม ไดแก กลุมชุด ชรบ.หมูบานปงแสงทอง, กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน, กลุมผูอาวุโส, กลุมสตรีแมบาน, กลุมเกษตรกร และผูแทนกลุมชาวบานท่ี
สนใจ 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  

 การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใน
การรวบรวมขอมูลดังนี้ 

  3.2.1. แบบสังเกต (Observation) โดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non – 
Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปสํารวจและสังเกต รวมถึงการจดบันทึก สภาพท่ัวไปใน
ชุมชน เชน สภาพแวดลอม ความสัมพันธระหวางกลุมคน การรวมกลุม และสถานที่สําคัญ ๆ เชน 
โรงเรียน สถานีอนามัย วัด เปนตน และใชการสังเกตมีสวนรวม (Participant Observation) โดยเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุมกลุมยอย การใชแบบสอบถามในการสัมภาษณ   

  3.2.2. การประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion) เปนการรวบรวมขอมูล
จากการสนทนากลุม ผูใหขอมูลหลักคือ ผูนําชุมชนท่ีเปนทางการ ผูนําชุมชนท่ีไมเปนทางการ 
หนวยงานราชการ โดยรวมกันใหขอมูล ขอคิดเห็นและขอโตแยง วาโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพาน จะกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมในขอดีและขอเสีย ท้ังดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษยและคุณคาดานคุณภาพชีวิตตอชาวบานปงแสงทองอยางไรบาง และนําไปสูขอมูล
เสนอแนะทางในการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน โดยใชกระบวนการวิเคราะหชุมชนอยางมี
สวนรวม หรือ PRA (Participatory Rural Appraisal)  

3.2.3. แบบสอบถาม (Questionnaires) ผูวิจัยใชแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ โดยการเก็บขอมูลท่ีใชประกอบการวิเคราะหขอมูลประกอบกับใชขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อ
ยืนยันขอมูลเชิงคุณภาพ ทําใหขอมูลท่ีไดเปนจริงมากท่ีสุด โดยทําการสุมตัวอยางจากประชากร
ครัวเรือนท้ังหมด185 ครัวเรือน สูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan 
ไดจํานวนประชากรการสุมตัวอยางท้ังหมด 125 ครัวเรือน โดยทําการเก็บขอมูลจากหัวหนาครัว 
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หรือตัวแทนหัวหนาครัวเรือน แบงเปนข้ันตอนในการใชแบบสอบถามมีอยูดวยกัน 4 สวน 
ดังตอไปนี้ 

  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนหากมีโครงการ
กอสรางระบบขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน จะเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ทานและชุมชน 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเม่ือเปดดําเนินการ
และมีผลตอคุณภาพชีวิตของทานและชุมชน 

สวนท่ี 2และ 3 จะมีการเก็บขอมูลตามประเด็นการศึกษาผลกระทบทางสังคมท้ัง 2 ประเด็น 
ประเด็นท่ี 1 ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- ดานการใชประโยชนท่ีดิน 
- ดานการน้ําและการใชน้ํา 
- ดานคมนาคม 

ประเด็นท่ี 2 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
- ดานสภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต 

 สวนท่ี 4 แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบ
ขนสงดวยสายพานเชียงใหม-แมฮองสอนในพ้ืนท่ีปาชุมชนหมูบานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก                
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ใชสูตร 
KR-21 ของ Kuder-Richardson Formular 21 การหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ ใชทดสอบกลุม
ประชาชนท่ีไมใชกลุมเปาหมาย แตอยูในสถานะและพ้ืนท่ีท่ีไมแตกตางกัน จํานวน 30 คน 
แบบทดสอบ โดยใหคาความเช่ือม่ัน r = 0.9848   

 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบขอมูลดวยตนเองดังนี้ 

3.3.1 การประชุมกลุมยอย ผูวิจัยไดติดตอประสานงานนัดหมายวันเวลากับ
ผูใหญบาน บานปงแสงทอง และสถานท่ี โดยผูใหญบานใหผูวิจัยดําเนินการประชุมกลุมยอยในการ
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ประชุมประจําเดือน เดือนสิงหาคม โดยผูวิจัยไดแนะนําตัว บอกเลาถึงวัตถุประสงค อธิบาย
โครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหถึง
ผลกระทบทางสังคม ในดานคุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย ไดแก ดานการใชประโยชนท่ีดิน 
ดานน้ําและการใชน้ํา ดานคมนาคม  และดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม  
และวิถีชีวิต โดยผูวิจัยไดต้ังคําถามท่ีเตรียมมากับทางผูนําท่ีเขารวมประชุมถึงผลกระทบจาก
โครงการในดานตาง ๆ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมผูวิจัยไดทําการบันทึกลงในเทป
บันทึกเสียง เพื่อไมใหขอมูลในการสนทนากลุมขาดหายไป การประชุมกลุมยอยในคร้ังนี้ผูวิจัยใช
กระบวนการวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม หรือ PRA (Participation Rural Appraisal)  

3.3.2 แบบสอบถาม ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน ในชวง
กอสรางโครงการฯ และหลังเปดดําเนินการ ท้ังทางบวกและทางลบ ทําการเก็บขอมูลในเดือน 
กันยายน โดยทําการสุมเก็บตัวอยางจากประชากรในหมูบานจํานวน 125 คน ผูวิจัยไดเขาไปเก็บ
แบบสอบถามดวยตัวเอง ผูวิจัยไดอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน และทําความเขาใจหรืออธิบายแบบสอบถามใหกับผูตอบ
แบบสอบถามไดเขาใจ และผูวิจัยไดในกลุมตัวอยางทําการตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง  

  

 3.4 การตรวจสอบขอมูล 

 การตรวจสอบขอมูลผูวิจัยไดอาศัยวิธีการตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) เปนการ
ตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานเวลา สถานท่ี และบุคคล การตรวจสอบ
สามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีได
จากแหลงตาง ๆ เชน ขอมูลท่ีไดจากการสอบถามหรือสัมภาษณ จะทําการตรวจสอบรวมกับการ
สังเกตอยางเปนทางการ การสังเกตอยางไมเปนทางการ และการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ การ
ตรวจสอบดวยวิธีการจะตองตรวจสอบกับขอมูลประเด็นเดียวกันหรือประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสง
ดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน กรณีศึกษา: บานปงแสงทอง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง 
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จังหวัดเชียงใหม ไดใชการประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึง
ประกอบดวยสถิติพรรณนา เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เปนท่ีการศึกษาท่ีจะพรรณนาผลกระทบทาง
สังคมจากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน ตอประชาชนท่ีเกี่ยวของ ใชหาคารอยละ 
(Percentage) และหาคาเฉล่ีย (Mean) ผลการวิเคราะหจากคอมพิวเตอรไดนํามาวิเคราะหรวมกับ
ขอมูลจากการวิจัย เอกสาร การสังเกต (Observation) การประชุมกลุมยอย(Focus Group 
Discussion) และแบบสอบถาม (Questionnaires) ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมในดานการใช
ประโยชนของมนุษยและดานคุณคาของคุณภาพชีวิต เพื่อใชอธิบายและประเมินผลกระทบทาง
สังคม โดยการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

3.5.1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประชาชนบานปงแสงทอง 
3.5.2 การศึกษาในชวงกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน จะเกิดผล

ตอการใชประโยชนของมนุษยและตอคุณคาของคุณภาพชีวิต  
3.5.3 การศึกษาหลังจากมีเม่ือเปดดําเนินการแลวจะจะเกิดผลตอการใชประโยชนของ

มนุษยและตอคุณคาของคุณภาพชีวิต  
3.5.4 แนวทางหรือมาตรการในการลดผลกระทบทางสังคมจากโครงการกอสรางระบบ

ขนสงดวย สายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 
 
 เกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉล่ียชวงละ 0.75 ซ่ึงคํานวณจากสูตร
หาความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังนี้ (อัจฉรีย   จันทลักขณา, 2542) 
  i  =   
 
 
 โดย         i      หมายถึง   ความกวางของอันตรภาคช้ัน 

max        หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอันตรภาคช้ัน 
min         หมายถึง  คะแนนตํ่าสุดในอันตรภาคช้ัน 

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

     3 – 0 
        4 

max – min 
max 
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ดังนั้น การแปลผลคาเฉล่ียจึงเปนดังนี้ 
คะแนน ความกวางของอันตรภาคชั้น 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 โดยนําคาอันตรภาคช้ันในระดับปจจุบันมาเปนเกณฑ และไดกําหนดความกวาง
ของอันตรภาคช้ันในระดับผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนี้  
   

 ตารางท่ี 3. 1 แสดงระดับผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบ 

คะแนน ความกวางของอันตรภาคชัน้ 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 

                
 ตารางท่ี 3. 2 แสดงระดับผลกระทบทางบวก 

ผลกระทบทางบวก 

คะแนน ความกวางของอันตรภาคชัน้ 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 

 

ผูวิจัยไดมีการนําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบการวิเคราะห และการใชขอมูล
ปริมาณและคุณภาพ เขามามีสวนเกี่ยวของกันเพื่อใหดูถึงผลท้ังสองดานท่ีจะสงผลตอกันในการ
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วิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและปรากฏการณ โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
ไมมีสวนรวม การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ตามประเด็นเร่ืองผลกระทบทางสังคม
จากโครงการกอสรางระบบขนสงดวยสายพาน เชียงใหม-แมฮองสอน ท่ีผูวิจัยมุงศึกษาซ่ึงการ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลไดทํารวมกับการเก็บขอมูล และตรวจสอบขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีไดตาม
ประเด็นท่ีผูวิจัยมุงศึกษานั้นไดนํามาวิเคราะหเปนกระบวนการทําซํ้ากลับไปกลับมา (Interactive) 
ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลกับการวิเคราะหขอมูล เพื่อทําความเขาใจใหชัดเจนยิ่งข้ึน 


