
บทท่ี 3 
วิธีวิจัย 

 
 

ในการวิจัยนี้เปนการวจิัยเพือ่มุงหาขอมูลเชิงลึกของลักษณะทางกายภาพและสังคม ของ 
กาดววัควายทุงฟาบด จังหวดัเชียงใหม เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการ
ใชการสังเกตการอยางมีสวนรวม (Participant Observation) และการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth 
Interview) เปนหลักในการเก็บขอมูล มีการดําเนินงานตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี ้
 
3.1 การออกแบบวิธีการศึกษา 
 การออกแบบวธีิวิจัยไดพิจารณาจากวตัถุประสงคของการศึกษาเปนหลัก เพื่อสรางคําถาม
วิจัยจากวัตถุประสงค ท่ีประกอบดวย 1) เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายใน
กาดววัควาย 2) เพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด 3) เพื่อหาแนวทางอนุรักษอัต
ลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อการทองเท่ียวชุมชนและเปนแนวทางแกกาดนัดพื้นท่ี
อ่ืนๆ  
 ในการศึกษาไดสรางคําถามวิจัยข้ึนมาจากวัตถุประสงค ไดดังนี ้

1) เพื่อคนหาองคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควาย มีคําถามวิจยัดังนี ้
- การจัดวางพื้นท่ีและการใชพืน้ท่ีเปนอยางไรและสัมพันธกันอยางไร 
- ตัวกําหนดในการจัดวางและการใชงานน้ัน คือ อะไร 
- ปฏิสัมพันธระหวางผูใชงานในกาดเปนอยางไร มีความสัมพันธตอองคประกอบเชิง

กายภาพอยางไร 

 
ภาพ 3-1 คําถามวิจยัจากวัตถุประสงคท่ี 1 

2)  เพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด มีคําถามวิจัย คือ  
- อัตลักษณของกาดทุงฟาบดคืออะไร 
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- องคประกอบในเชิงกายภาพและสังคมภายในกาดววัควายมีสวนสรางอัตลักษณพืน้ถ่ิน
ของกาดทุงฟาบดหรือไม อยางไร  

 

 
ภาพ 3-2 คําถามวิจยัจากวัตถุประสงคท่ี 2 

 
3)  เพื่อหาแนวทางอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัวควายทุงฟาบดมีคําถามวิจัย ดังนี้ 
- อัตลักษณพืน้ถ่ินท่ีควรไดรับการอนุรักษคืออะไร มีองคประกอบสนับสนุนทาง

กายภาพและสังคมอยางไร 
- ผลการวิจัยขางตนนี้สามารถสังเคราะหเปนแนวทางการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณ

พื้นถ่ินของกาดววัควายทุงฟาบด เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน และเปนแนวทางแก
กาดนดัพื้นถ่ินอ่ืนๆไดอยางไร 

 
ภาพ 3-3 คําถามวิจยัจากวัตถุประสงคท่ี 3 

 
สําหรับคําถามวิจัยจากวัตถุประสงคท่ี 1  ในสวนคําถามเกี่ยวกับเชิงกายภาพ ทําการเก็บ

ขอมูลไดจากการสังเกตการอยางมีสวนรวม โดยการสํารวจอาณาเขต การจัดแบงพืน้ท่ี การแบง
รูปแบบรานคาและการจดัวางของรานคา การเกบ็รวมรวบขอมูลท้ังหมดนี้เพื่อเปนขอมูลทาง
กายภาพของกาด นําไปใชในการศึกษาลักษณะท่ัวไปทางกายภาพ 

 ในสวนคําถามเก่ียวกับเชิงสังคม เปนการเก็บขอมูล จากการสัมภาษณเชิงลึก ของกลุมผูใช
ในพื้นท่ี เพื่อการเก็บขอมูล ของการจัดพืน้ท่ีและการใชบริการในกาดในรายละเอียดยิ่งข้ึน โดยเปน
การเก็บขอมูลของปฏิสัมพันธระหวางผูคนในกาด ท้ังพอคาแมคากับลูกคาและพอคาแมคาดวยกนั
เอง เพื่อหาความสัมพันธทางสังคมวามีผลตอการสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดอยางไรบาง และ 
อัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดทุงฟาบดในมุมมองของผูท่ีมาใชพื้นท่ี คืออะไร ผลการวิเคราะหขอมูล
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สวนนี้ใชการวเิคราะหเชิงคุณภาพตามกรอบ คําถามในจากวัตถุประสงคขอท่ี 1 ท้ัง 2 ออกมาเพ่ือให
ไดขอสรุปของ อัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดทุงฟาบด 

เม่ือไดผลการวิเคราะหอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดทุงฟาบดแลว ขอมูลดังกลาวจะนํามา
สังเคราะหเปนแนวทางการออกแบบเพื่อนํามาใชในหาแนวทางอนุรักษและสงเสริมสภาพแวดลอม
ตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 ตอไป ไดผลสรุปเปนแนวทางการอนุรักษอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาด และ
แนวทางในการสงเสริมอัตลักษณของกาดใหคงอยู เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนได 

ข้ันตอนในการศึกษานี้ การสังเกตการอยางมีสวนรวมในกาดทุงฟาบดและการสัมภาษณ
เชิงลึกของผูใชพื้นท่ี (พอคา แมคาและบุคคลท่ัวไป) เพือ่ใชในการเกบ็ขอมูล ทางกายภาพทางสังคม
ของกาดและอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาด โดยขอมูลท้ังหมดนีน้ํามาวิเคราะหเพื่อหาอัตลักษณพืน้ถ่ิน
ของกาดทุงฟาบดและนํามาหาขอเสนอแนวทางการอนรัุกษและสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของกาด
ตอไป อธิบายดังแผนภูมิท่ี 3-4 ดังนี ้

 

 
 

ภาพ 3-4 แผนการดําเนนิงานวิจยั 
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3.2 การเก็บขอมูล 
 การเก็บขอมูล แบงออกเปน 2 สวนไดแก 3.2.1) การเกบ็ขอมูลภาคสนาม และ 3.2.2) การ
สัมภาษณกลุมเปาหมาย มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
3.2.1 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
 การสํารวจพื้นท่ีภายในกาดววั ควายทุงฟาบด เพื่อคนหาองคประกอบเชิงกายภาพในเร่ือง
การใชพื้นท่ีและตัวกําหนดในการจัดวางและการใชงานนั้นเนื่องจากกาดววัควายทุงฟาบด เปนกาด
นัดท่ีเปดเฉพาะวนัเสารจึงทําการเก็บขอมูลสัปดาหละ 1 ต้ังตอเนื่องเปนระยะเวลา 12 สัปดาห  

กอนการลงพืน้ท่ีเพื่อทําการเก็บขอมูลไดมีการเตรียมชุดกรอบคําถาม                      
(Question Framework) เพื่อเปนกรอบในการเก็บขอมูล และการเก็บขอมูลอยางคุมคาเวลามากท่ีสุด 
โดยการนําคําถามวิจัยมา แยกยอยคําถามในแตละขอใหละเอียดถึงใหไดถึงคําถามยอยท่ีนําไปสู
ขอมูลท่ีตองการใชในการวิเคราะหตอไป  
  จากคําถามวิจยั สามารถแบงเปนหวัขอใหญในการเก็บขอมูล เพื่อสะดวกและชวยการทํา
ความเขาใจในการเก็บขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ กรอบใหญของหัวขอเกบ็ขอมูลแบงเปนกลุม
และมีการใสรหัสยอเพื่อการจําและบันทึกไดงายข้ึน ดังนี้ 
 

1) พื้นท่ีทางกายภาพ (Space หรือ S) คือ การจัดวางพืน้ท่ีและการใชพื้นท่ีและตัวกําหนด
ในการจดัวางและการใชงาน 

2) ปฏิสัมพันธระหวางผูใชพืน้ท่ี (Social Interaction หรือ So) คือปฏิสัมพันธระหวางผูคน
ท่ีมาใชบริการในกาดววั ควายทุงฟาบด  

3) อัตลักษณของพื้นท่ี (Identity หรือ I) คือ อัตลักษณพืน้ถ่ินของกาดวัว ควาย ทุงฟาบด 
4) ขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ี (Background หรือ B)  คือ ประวัติความเปนมาของกาดและผู

ท่ีมาใชงานภายในพื้นท่ี  
 

การแบงหวัขอออกเปนสวน เพื่อนําไปใชในการตอบคําถามวิจยัในแตละขอ สะดวกตอการ
เก็บขอมูลเปนชุดในการวิเคราะหขอมูล ชุดกรอบคําถามทําออกมาในรูปแบบตารางยอยแบง
ออกเปนสวน มีรายละเอียดคือ รูปแบบการเก็บขอมูล วิธีการเก็บขอมูล ชุดคําถามในการเก็บขอมูล 
ในสวนของชุดคําถามเพ่ือการสัมภาษณจะนําไปพฒันาเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการทําชุดคําถาม
ท่ีใชในการสัมภาษณตอไป โดยมีสวนแบบตรวจสอบการเก็บขอมูลถึงขอมูลท่ีตองการเกบ็เปนใน
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รูปแบบใด เชน เก็บขอมูลดวยการสังเกต การเก็บขอมูลดวยการรางผังพื้นท่ีและภาพรางทัศนียภาพ 
หรือการจดบันทึกและการสัมภาษณ ซ่ึงท้ังหมดนี้สามารถแสดงรายละเอียดดังภาพ 3-5 ดังตอไปนี้ 
 

 
ภาพ 3-5 ชุดกรอบคําถาม 

 
จากรายละเอียดในการเก็บขอมูลขางตน เปนการเตรียมตัวเพื่อการเก็บขอมูลเบ้ืองตนใน

พื้นท่ี เพื่อสํารวจขอมูลพื้นท่ีทางกายภาพตามวัตถุประสงคท่ีต้ังข้ึน เพื่อนําขอมูลท่ีไดเปนฐานขอมูล
ในการสรางคําถามในการสัมภาษณรายบุคคลตอไป ซ่ึงแบงการเก็บขอมูลเปนสวน ดังตอไปนี ้

1) การเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ี (Space)  
การเก็บขอมูลดวยการรางภาพผังพื้นท่ีและจดบันทึกรายเอียดของพื้นท่ีเปนหลัก ในแต
ละสวนมีคําถามยอยเพื่อการเก็บขอมูลในรายละเอียดดังตอไปนี ้

- การจัดแบงสวนพื้นท่ีสินคา 
- การเช่ือมโยงสวนพื้นท่ีแตละสวน 
- ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีแตละสวน 
- การวางผังของแตละสวนพื้นท่ี 
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- รูปแบบรานคาในแตละสวนพื้นท่ี 
- การคาขายของพอคาแมคา 
- การเลือกเดินของลูกคา 
สวนพื้นท่ี 
การเก็บขอมูลพื้นท่ีกายภาพในสวนขอมูลดานพื้นท่ี ทําการเก็บขอมูลของการรางภาพผัง

บริเวณท้ังหมดกอน เพื่อการสํารวจในแตละพื้นท่ีไดสะดวกและเปนระบบ มีกระบวนการในจัดการ
การเก็บขอมูลผังบริเวณในแตละประเภท ดังนี ้

 
- นําภาพถายทางอากาศของ กาดววั ควายทุงฟาบด เพือ่นํามาเปนแนวทางในการราง

เสนทางและการจัดต้ังรานคาท้ังหมดภายในอาณาเขตบริเวณของกาด ท้ังหมด 
- เดินสํารวจพื้นท่ีจริงตามภาพถายทางอากาศ วาดภาพเสนทางท่ีไดตามการเดินและ

เปรียบเทียบกบัภาพถายทางอากาศใหสมบูรณ ตอจากนั้นจึงนําภาพรางท่ีไดไป
เปรียบเทียบกบัภาพถายทางอากาศในโปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) เพื่อใหไดผัง
บริเวณท่ีเปนลายเสนท่ีชัดเจนและสะดวกตอการจดบันทึกขอมูลและวิเคราะหลงในผัง
บริเวณ 

- ทําการสํารวจในพื้นท่ีจริงอีกคร้ัง โดยการเปรียบเทียบแผนผังแตละรูปแบบท่ีไดจาก
การเขียนในโปรแกรมออโตแคด เพื่อการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและความ
สะดวกตอการบันทึกขอมูลจริงลงในแผนผัง 

- เม่ือไดผังบริเวณท่ีใชในการเก็บขอมูล นําผังท่ีไดลงสูพื้นท่ีจริงและทําการเก็บ
ขอมูลภาพผังบริเวณในละรูปแบบท่ีไดกําหนดไวขางตน โดยการทําการ เช็คจุดสีแบง
ตามประเภทในแตละชุดขอมูลของภาพผังบริเวณ  

 

 
 

ภาพ 3-6 กระบวนการสรางผังบริเวณของกาดววัควายทุงฟาบด 
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กระบวนการสรางผงับริเวณของกาดวัว ควายทุงฟาบด 

 
ภาพ 3-7 ภาพถายทางอากาศของกาดววัควายทุงฟาบด 

 
ภาพ 3-8 ภาพรางผังบริเวณจากการเดินสํารวจของผูวิจยั 

 
ภาพ 3-9 ผังบริเวณของกาดวัวควายทุงฟาบดท่ีเขียนดวยโปรแกรมออโตแคด 
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จากการสํารวจพื้นท่ีเบ้ืองตน สามารถแบงกลุมภาพผังบริเวณออกเปนแตละหวัเร่ืองท่ี
นํามาใชในการตอบคําถามวิจัยในสวนพื้นท่ีทางกายภาพ พื้นท่ีเชิงสังคม และปฏิสัมพันธระหวาง
ผูใชงาน แบงออกเปน 5 แผนผังบริเวณ  1)ประเภทของรานคา 2)รูปแบบรานคา 3)รูปแบบการขาย 
4) การใชงานพื้นท่ีในแตละชวงเวลา 5) เพศผูคาขาย ซ่ึงในแตละแผงผังจากการสํารวจพืน้ท่ีสามารถ
แบงกลุมออกเปนหมวดหมูยอย เพื่อการจดักลุมและวเิคราะหขอมูลตอไปดังภาพ 3-10 ดังนี ้

 
 

 
 

ภาพ 3-10 การจัดหมวดหมูของผังบริเวณท้ังหมดของกาดวัวควายทุงฟาบด 
 

 ขอมูลจากภาพ 3-10 เปนการแบงหมวดหมูของผังบริเวณ เปนขอมูลท่ีนําไปใชในการ
วิเคราะหในพืน้ท่ีทางกายภาพและสังคม และเปนฐานขอมูลในการสัมภาษณตอไป 
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การบันทึกขอมูลลงในแผนผังแตละหมวดหมู 

 
ภาพ 3-11 ผังบริเวณประเภทของรานคา 

 

 
ภาพ 3-12 ผังบริเวณรูปแบบรานคา 

 

 
ภาพ 3-13 ผังบริเวณรูปแบบการขาย 
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ภาพ 3-14 ผังบริเวณการงานพ้ืนท่ีใชแตละชวงเวลา 
 

 
 

ภาพ 3-15 ผังบริเวณเพศผูคา 
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2) การเก็บขอมูลสถาปตยกรรม (Architecture)  
 จากการสํารวจเบ้ืองตนในผังบริเวณของรูปแบบรานและรูปแบบการคา ท่ีมีการแบง
ออกเปนหมวดหมู นํามาเปนชุดขอมูลเพือ่การแบงกลุมในการสัมภาษณกลุมผูใชพื้นท่ีในแตละสวน 
และรางภาพผังบริเวณรานคาและรายละเอียดของการใชพื้นท่ี ท่ีไดแบงไวดังภาพ 3-10 ในสวน
ตอไป 
 
3.2.2 การสัมภาษณกลุมเปาหมายภายในกาด 
 จากการพจิารณาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเบ้ืองตนและการเก็บขอมูลผังบริเวณกาดววั 
ควายทุงฟาบด นํามาใชสรางเปนชุดคําถามในการสัมภาษณกับกลุมบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกับการ
ใชพื้นท่ีภายในกาดทุงฟาบด โดยแบงไดออกเปน 3 กลุมเปาหมาย 1) เจาของกาด 2) พอคา แมคา 3) 
ผูซ้ือ ผูติดตามและบุคคลท่ัวไป สรุปขอมูลกลุมเปาหมายในการสัมภาษณดังตารางท่ี 3-1 
 

กลุมเปาหมาย ชาย หญิง ชายและหญิง ความถี่ รอยละ 

เจาของกาด 0 1 0 1 1.54 

ผูคาขาย 14 10 7 31 47.69 

ลูกคาและบุคคลทั่วไป 19 14 0 33 50.77 

รวม 33 25 7 65 100 

ตาราง 3-1 กลุมเปาหมายในการสัมภาษณในกาดววัควายทุงฟาบด 
 

ในแตละกลุมจะมีชุดคําถามและวิธีการคัดเลือกผูสัมภาษณท่ีแตกตางกนั ซ่ึงอธิบาย
รายละเอียดในแตละกลุมเปาหมายดังนี ้

1) เจาของกาด   
ในสวนของเจาของกาด เปนการสัมภาษณเชิงลึก โดยการต้ังชุดคําถามท่ีไดจากคําถามวิจัย 

และชุดกรอบคําถามในการสัมภาษณขอมูลตางๆ ไดแกประวัติความเปนมาของกาด พัฒนาการของ
กาดท่ีเกดิข้ึนในแตละชวงเวลา การจัดแบงพื้นท่ี การจัดการและการคัดกรองผูคา และแนวคิดในการ
อนุรักษกาดใหคงอยูถึงปจจบัุน 
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ภาพ 3-16 ลําดับการสรางชุดคําถามของเจาของกาด 

 
2) พอคาและแมคา  
จํานวนพอคาแมคาในกาดมีท้ังหมดประมาณ 500 กวาราน การคัดเลือกผูสัมภาษณจากกลุม

นี้มาจากการแบงประเภทของชนิดสินคาท่ีพอคาแมคาขาย ในการสํารวจเบ้ืองตนพบไดวา ในแตละ
กลุมชนิดของสินคามีความคลายคลึงหลายประการทั้งชนิดสินคา รูปแบบรานคาและเพศของผูขาย
สินคา วิธีการเลือกจึงใชการสุมกลุมรานคาใหครอบคลุมในแตละชนดิสินคาประเภทละอยางนอย  3 
รานคาหรือมากกวานั้น เนื่องจากเปนการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลจึงพิจารณาเลือก ใหกระจายตัว
ตามเพศและวยัดวย  

การเตรียมชุดคําถามเพ่ือการตอบคําถามในวัตถุประสงคขอท่ี 1 และ  2 ในการสัมภาษณ
กลุมพอคาและแมคา มีวิธีการดังนี ้

- นําหัวขอไดจาก ชุดกรอบคําถาม มาจัดเปนหมวดหมูท่ีกาํหนดไว เปนคําถามท่ีใช
ในการสัมภาษณ กอนจะนําชุดคําถามสัมภาษณนี้ไปใชในการสัมภาษณจริง ตอง
ทําแบบคําถามทดสอบ (Pre-test) เพื่อนาํชุดคําถามนี้ไปทดลองสัมภาษณผูคนใน
กาดกอน ทําการตรวจสอบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ  

- เม่ือไดชุดคําตอบจากการทําแบบสัมภาษณทดสอบแลวจงึนําชุดคําตอบมา
ตรวจสอบ วาสามารถตอบคําถามของการวิจัยท่ีต้ังไวในสวนนีไ้ดท้ังหมดหรือไม 
ขาดขอมูลในสวนใด เพื่อนาํผลที่ไดมาปรับปรุง ชุดคําถามสัมภาษณกบักลุมพอคา
และแมคาใหสมบูรณเพื่อใหไดคําตอบท่ีครบถวนและเปนการประหยดัเวลาใน
การเก็บขอมูล 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณนั้น นํามาจากชุดกรอบคําถาม แบงออกเปนหวัขอตามท่ี
กําหนดไว คือ พื้นท่ีทางกายภาพ (S) ปฏิสัมพันธระหวางผูใชพื้นท่ี (So) อัตลักษณของพ้ืนท่ี (I) และ
ขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ี (B) โดยเปนหัวขอหรือแนว (Subject/Theme) เพื่อใหไดคําตอบท่ีไมได
จํากัดอยูในกรอบเกินไป มีหวัขอท่ีถามคําถามดังตอไปนี ้
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พื้นท่ีทางกายภาพ (S)  
- รูปแบบรานคา และ การจดัวางพื้นท่ีภายในรานคา 
- สาเหตุของการจัดรูปแบบรานคา 
- ความพอใจท่ีมีตอการจัดวางรานคา 
การสัมภาษณเพื่อคนหารูปแบบในการต้ังราน วัสด ุ และ การจดัรูปแบบรานคา เนือ่งจาก 

เจาของกาดจะใหเชาเพียงพืน้ท่ีเทานั้น ในสวนของรานคาเปนหนาท่ีใหการจดัต้ังรานของผูคาเอง 
ดังนั้น ผูคาจะสามารถออกแบบรูปแบบรานคาและการจัดวางไดตามสะดวกตามการใชงานของ
เจาของราน ในสวนนี้ จะมีการรางภาพผังและรางละเอียดการของจัดวางพ้ืนท่ี เพื่อใชในการอธิบาย
ในรายละเอียดของรานคาในแตละรูปแบบ โดยมีการรางภาพดังนี ้

- ผังรานคา ( Plan) 
- รูปตัดรานคา (Section) 
- รายละเอียดท่ีนาสนใจในรานคา (Detail) 
ปฏิสัมพนัธระหวางผูใชพืน้ท่ี (So)  
- บุคลิกภาพและภาษา 
- ความสัมพันธกบัลูกคา 
- ความสัมพันธระหวางรานคา 
- เพื่อหาความสัมพันธระหวางกลุมคาท่ีใชงานในพืน้ท่ีของรานคาภายในกาด 
อัตลักษณของพื้นท่ี (I)  
- จุดเดนของกาดววั ควายทุงฟาบด  
- ลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากกาดท่ัวไป 
- บรรยากาศท่ีโดดเดน 

 
คําถามสวนของอัตลักษณ ไมสามารถถามไดโดยตรงเนือ่งจาก ผูคาท่ัวไป มีอายุมาก และ

ไมสามารถเขาใจไดถึงคําวา “อัตลักษณ” ท่ีเปนคําเฉพาะ หากตองอธิบายความหมายกอนการ
สัมภาษณเปนการเสียเวลาและเปนการทําความเขาใจใหลําบากข้ึน จึงทําการเลือกสรรคําถามท่ีให
เขาใจงายตอการตอบคําถามดวยภาษาท่ีงายข้ึนและไดความหมายตรงกบั คําวา อัตลักษณ ไดแก 
จุดเดน ลักษณะเฉพาะ ความแตกตาง เพื่อใหไดคําตอบถึง อัตลักษณในสายตาของผูคาขายท่ีใชงาน
ในพื้นท่ี กาดทุงฟาบดเปนเวลายาวนาน 
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ขอมูลพื้นฐานของพ้ืนท่ี (B)   
- ขอมูลสวนบุคคลของผูคา ไดแก ช่ือ ท่ีอยู เพศ อายุ ชนิดสินคา การเดินทางสูกาด  
- เหตุผลในการมาคาขายท่ีกาดทุงฟาบด เร่ิมคาขายท่ีกาดเม่ือไร 
- เปรียบเทียบสภาพกาดในอดีตและปจจุบัน 
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของผูคา เพื่อท่ีจะทราบประวัติความเปนมาของผูคากับตัวกาด 
 
การเก็บขอมูลของพอคาและแมคาสามารถทําเปนแผนการเตรียมชุดคําถามและรูปแบบการ

เก็บขอมูลไดดงั ภาพ 3-17  
 

 
ภาพ 3-17 ชุดคําถามพอคาและแมคา 

 
3) ผูซ้ือ ผูตดิตามและบุคคลท่ัวไป  
ผูถูกสัมภาษณกลุมนี้เปนผูท่ีมาใชบริการใชกาดในฐานะผูซ้ือ คนเดิน คนท่ัวไปทีม่าเท่ียว

ชม เนื่องจากเปนผูใชบริการไมมีท่ีต้ังหลักแหลงในกาดท่ีแนนอน จึงใชวิธีการคัดเลือกจากการสุม
บุคคลในพื้นท่ีตามชนิดสินคาท่ีขาย จํานวน 30 คนข้ึนไป ใหครอบคลุม เพศ และวัย เปนการ
สัมภาษณเชิงลึกเชนเดียวกัน ในแตละบุคคลใชเวลานานในการสัมภาษณ โดยการเตรียมชุดคําถาม
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ของผูซ้ือและบุคคลท่ัวไปนี ้ ทําการเตรียมการเตรียมชุดคําถามในการสัมภาษณ เหมือนดังชุดคําถาม
ในการสัมภาษณของพอคาแมคา โดยการทําแบบคําถามทดสอบ (Pre-test) เชนเดยีวกนั  

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณท่ีนํามาจากชุดกรอบคําถาม แบงออกเปนหัวขอตามท่ีกําหนด
ไว คือ พื้นท่ีทางกายภาพ (S) ปฏิสัมพันธระหวางผูใชพื้นท่ี (So) อัตลักษณของพื้นท่ี (I) และขอมูล
พื้นฐานของพืน้ท่ี (B) โดยเปนหัวขอและแนว (Subject/Theme) เชนเดียวกัน เพื่อใหไดคําตอบท่ี
ไมไดอยูในกรอบจนเกนิไป มีคําถามดังตอไปนี ้

พื้นท่ีทางกายภาพ (S)  
- รานคาและสินคาเปาหมายในการมาเดินกาดแหงนี ้
- รูปแบบรานคาท่ีช่ือชอบ และเหตุผล 
- รูปแบบการจดัวางพืน้ท่ีท่ีผูซ้ือชอบ และสะดวกสบายตอการเลือกซ้ือ 
ปฏิสัมพนัธระหวางผูใชพืน้ท่ี (So)  
- ความคิดเหน็ตอบุคลิกภาพและการส่ือสารของพอคาแมคา 
- ลักษณะการเจรจาคาขายภายในรานคา 
- เพื่อหาความสัมพันธระหวางผูขายสินคาและผูซ้ือสินคา 
อัตลักษณของพื้นท่ี (I)  
- จุดเดนของกาด 
- ลักษณะเฉพาะของกาด 
- บรรยากาศและความแตกตางเปรียบเทียบกับกาดท่ัวไป 
คําถามสวนอัตลักษณ ไมสามารถถามไดโดยตรงเน่ืองจาก ผูซ้ือสวนใหญไมสามารถเขาใจ

คําวา อัตลักษณ ท่ีเปนคําเฉพาะ จึงทําการเลือกสรรคําถามท่ีใหเขาใจงายตอการตอบคําถาม และได
ความหมายตรงกับ คําวา อัตลักษณ เพื่อใหไดคําตอบในสายตาของ ผูมาใชบริการในพื้นท่ี  

ขอมูลพื้นฐานของพ้ืนท่ี (B)   
- ขอมูลสวนบุคคลของผูคา (ช่ือ ท่ีอยู เพศ อายุ ชนิดสินคาท่ีคา การเดินทางสูพื้นท่ี ) 
- การรูจักกาดและเหตุผลในการมา 
- เวลาในการมาถึงและเวลากลับ ความถ่ีในการมากาดตอเดอืน 
- เปรียบเทียบสภาพกาดในอดีตและปจจุบัน 
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของผูมาใชบริการในพ้ืนท่ี กรอบของการเก็บขอมูลลูกคาและบุคคล

ท่ัวไปเปนดังภาพ 3-18 
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ภาพ 3-18 ชุดคําถามผูซ้ือ ผูติดตามและบุคคลท่ัวไป 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีไดท้ังหมดในขอ 3.2 จะถูกนํามาจัดหมวดหมูเพื่อนํามาวิเคราะหและตอบคําถาม
วิจัยของวัตถุประสงค 1 และ 2  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลสามารถจัดเปนกลุมดังท่ีไดแบงไว
ใน 3.2.1 คือ พื้นท่ีทางกายภาพ (S) ปฏิสัมพันธระหวางผูใชพื้นท่ี (So) อัตลักษณของพื้นท่ี (I) และ
ขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ี (B) ของกลุมเปาหมายท้ัง 3 กลุม เจาของตลาด พอคาแมคา และลูกคาท่ัวไป 
แบงเปนข้ันตอนดังตอไปนี ้

1) นําขอมูลท่ีจากการแบงหมวดหมูท้ังหมดมาทําการเขารหสั (Coding) ตามคําถามในแต
ละวัตถุประสงค 

2) นําขอมูลพื้นท่ีทางกายภาพ (S) และขอมูลพื้นฐานของพืน้ท่ี (B) นํามาวิเคราะหรวมกัน
เพื่อตอบคําถามวิจยัของวัตถุประสงคท่ี 1 ในเร่ืององคประกอบเชิงกายภาพของกาด 

3) ขอมูลปฏิสัมพันธระหวางผูใชพื้นท่ี (So) นํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัยของ
วัตถุประสงคท่ี 1 ในองคประกอบเชิงสังคมของกาด 

4) นําขอ 2 และ 3 มาวิเคราะหรวมกันเพื่อหาความสัมพันธระหวางกายภาพและสังคมใน
การสรางอัตลักษณพื้นถ่ินของกาดววั ควายทุงฟาบด 
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5) นําขอมูลอัตลักษณของพื้นท่ี (I) จากผูถูกสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลและนาํผล
วิเคราะหท่ีไดไปเช่ือมโยงกบัผลวิเคราะหในขอท่ี 4) เพื่อใหไดผลสรุปของอัตลักษณ
ของกาดววัควายทุงฟาบด 

 

 
ภาพ 3-19 การวิเคราะหขอมูล 

 
3.4 การสังเคราะหขอมูล 

การสังเคราะหขอมูลเพื่อการสรางแนวทางในการอนุรักษและสงเสริมอัตลักษณพืน้ถ่ินของ
กาดววัควายทุงฟาบดเพื่อการทองเท่ียวชุมชนและเปนแนวทางแกกาดนัดพื้นถ่ินอ่ืนๆ จากการนํา
ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลใน 3.3 มาใชในการสังเคราะหรวมกับแนวความคิดในเร่ืองการออกแบบ
สภาพแวดลอมการทองเท่ียวและการอนุรักษจากการทบทวนวรรณกรรมใน 2.3 และ 2.4 

 

 
 

ภาพ 3-20 การสังเคราะหขอมูล 
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สามารถสรุปเปนแผนภมิูวิธีการดําเนนิงานวิจยัท้ังหมดได ดังนี ้

 
ภาพ 3-21 แผนภูมิวิธีการดําเนินงานวิจยัท้ังหมด 
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 กลาวโดยสรุป เนื้อหาของบทท่ี 3 เปนการนําเอาวัตถุประสงคมาแจกแจงและวางแนวทาง
วิจัยใหไดขอมูล โดยใชกรอบทฤษฎีแนวคิดท่ีวางไวในการทบทวนวรรณกรรม จะเหน็ไดวา การ
ไดมาซ่ึงกระบวนการวิจยัมีหลักการ กระบวนการตามวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วางแนวทางวจิัยใชการวางมโนทัศน (Mind Map) ของงานวิจยัอยางมีลําดับข้ันตอน ซ่ึงในบทตอไป
จะเปนการนําขอมูลจากภาคสนามมาตอบวัตถุประสงคท่ีต้ังไวตอไป 


