
 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิ เคราะหการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศึกษาความสําเร็จและอุปสรรคจากการมีสวนรวมในการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศไปสูความยั่งยืนของชุมชนบานปงถํ้า การวิจัยคร้ังนี้เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเปนผูศึกษาและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการเขาไปในพื้นท่ีท่ี
ทําการศึกษาเปนระยะๆ เพื่อใหเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนี้ 
 
3.1 แหลงขอมูลเบ้ืองตน 
 3.1.1 ศึกษาจากเอกสาร 
 1) ผูวิจัยมีความสนใจและไดใหความสําคัญตอการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียว ดังนั้นจึงไดศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว จากตําราเรียน เอกสารวิชาการ บทความตาง ๆ และผลงาน            
ดานวิชาการและการศึกษา โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) รวมถึงการศึกษา
เกี่ยวกับชุมชนท่ีไดจัดใหชุมชนของตนเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน    
ทําใหตองคนควาเกี่ยวกับแนวคิดดานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีไดทําการศึกษา  
 2) เอกสารขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ
บริบทชุมชน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสําคัญ แหลงขอมูลท่ีสําคัญ    
ในการศึกษาเกี่ยวชุมชน คือ หนวยงานทองถ่ินซ่ึงผูวิจัยไดขอขอมูลจาก นายกองคการบริหารสวน
ตําบลวังทอง และตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
 3.1.2 การศึกษาจากตัวบุคคล 
 1) นักวิชาการ  
 ผูวิจัยนําประเด็นท่ีสนใจเกี่ยวกับการศึกษาเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศปรึกษากับอาจารยประจําสาขาวิชาและอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหไดซ่ึงแนวทางในการทํา
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วิจัย โดยนําขอเสนอแนะตาง ๆ ปรับเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย นําไปเปนแนวทางในการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหและสรุปผลใหไดมาซ่ึงความถูกตองและเปนความจริงมากท่ีสุด  
 2) บุคคลภายในชุมชน 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเขาไปขอขอมูลและสัมภาษณจากบุคคลท่ีเปนกลุมประชากรเปาหมาย 
ผูศึกษาไดกําหนดผูใหขอมูลคือ ผูนําชุมชนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ และหัวหนา
ครัวเรือนท่ีไดรับการคัดเลือกและสงตัวแทนประมาณ 30 คน กลุมคนเหลานี้เปนผูท่ีมีองคความรู
เกี่ยวกับชุมชน และสามารถอธิบายถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ประวัติชุมชน วิถีชีวิต 
ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม การมีสวนรวม และการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในชุมชน 
 3) หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 กลุมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังทอง โรงเรียนบานปงถํ้า และอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงราย 
มีผูท่ีทําหนาท่ีหลักในการประสานงาน มีสวนรวม ตลอดจนใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของชุมชนเปนอยางดี ซ่ึงไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบาน
ปงถํ้า และเจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติดอยหลวงเชียงรายท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีติดตอกับชุมชน
บานปงถํ้าจํานวน 3 คน ท้ังนี้เพื่อศึกษาถึงบทบาทของหนวยงานในการดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ชุมชนโดยเฉพาะการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 ผูวิจัยใชเคร่ืองมือประกอบการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 
 1) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Non-structure Interview) เปนการพูดคุยกับคนใน
ชุมชนอยางเปนกันเองเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของชุมชน การมีสวนรวม และการจัดการส่ิงแวดลอม
เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ในระหวางการสัมภาษณคนในชุมชนผูวิจัยทํากิจกรรมรวมกับคนใน
ชุมชนและพูดคุยถึงประเด็นท่ีตองการศึกษาไปพรอมกัน การท่ีผูวิจัยมีโอกาสไดชวยทํางานจึงทํา  
ใหรูวาการไดมีสวนรวมในกิจกรรมของผูถูกสัมภาษณสามารถสรางความเปนกันเองไดอยาง
รวดเร็ว และสามารถถาม-ตอบระหวางกันโดยไมมีอาการเคอะเขินแตอยางใด ผูศึกษาไดสรางแนว
คําถาม  ในการสัมภาษณแบบไมเปนทางการไวสําหรับกลุมตัวอยางโดยคราวๆ และใชแนวคําถาม            
ในการสัมภาษณเดียวกัน เพื่อใหไดขอมูลตามรายละเอียดวัตถุประสงคท่ีตองการ   
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 2) การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Structure Interview) เปนวิธีการเพื่อใหไดขอมูลใน
ระดับลึก และไดขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงมากท่ีสุด ซ่ึงวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการนี้ผูวิจัย
ไดใชเพื่อสัมภาษณกับผูนําชุมชน และกลุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 3) การสังเกต ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) 
และสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non- Participation Observation) ควบคูกันไปตลอดการศึกษาวิจัย 
การสังเกตแบบมีสวนรวมนั้นผูวิจัยไดเขารวมประชุม ปรึกษาหารือ เขารวมกิจกรรมกับผูนําและคน
ในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ สวนการสังเกตแบบไมมีสวนรวมเปนการสังเกตพฤติกรรม   
และลักษณะโดยท่ัวไปทั้งลักษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอมของชุมชน พฤติกรรมการมีสวนรวม
ในการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 4) การสนทนากลุม (Group Discussion) ผูวิจัยใชวิธีการนี้เพ่ือหาขอมูลแบบสนทนากลุม 
การรวมกลุมในการสนทนาใชวิ ธีการนัดหมายและไมไดนัดหมาย  การสนทนากลุมโดย                
การนัดหมายเปนการสนทนา ถกประเด็น และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีผูวิจัย           
ไดวางกรอบการสนทนาไว ผูรวมสนทนาอยูในกลุมของผูนําชุมชน สวนการสนทนากลุมโดยไมได
นัดหมาย เปนการเขาไปรวมของผูวิจัยในการสนทนาและการทํากิจกรรม การเขารวมของผูวิจัย      
จึงจําเปนตองมีความคุนเคยกับผูถูกศึกษาเปนอยางดี ตลอดการศึกษาผูวิจัยมีการบันทึกเสียง         
และจดบันทึกในการสนทนากลุม และรวมถกประเด็นตาง ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา     
กับกลุมตัวอยางไปดวย  

 5) แบบบันทึกขอมูล 
 แบบบันทึกการสังเกตการณและบันทึกการสนทนา  ในการสัมภาษณหรือสนทนาบางคร้ัง

จะไดขอมูลเฉพาะบางเร่ืองหรือบางประเด็นเทานั้น ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดรูปแบบของ           
การบันทึกเพื่อใหงายตอการกําหนดขอมูล ไดแก วัน เวลา สถานท่ี สถานการณท่ีปรากฏ ขอมูลของ
ผูถูกสัมภาษณ ประเด็นท่ีใชถาม สรุปและวิเคราะหขอมูลจากการใชเคร่ืองบันทึกเสียงและกลอง
ถายรูป 
 
3.3 วิธีการเก็บขอมูล 

 ผูศึกษาไดเขาไปในพื้นท่ีท่ีศึกษาโดยกําหนดเปนแตละชวงของการเขาไปเก็บขอมูล          
ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ระยะ ไดแก 

 1) ระยะท่ี 1 เดือนกันยายน 2552 
 ผูวิจัยเขาไปในชุมชนเพ่ือพบผูนําชุมชน โดยทําการแนะนําตัวและแจงวัตถุประสงคของ

การเขามาศึกษา ตลอดจนขอขอมูลของชุมชนโดยการสนทนาเบ้ืองตน ผูใหญบานไดใหความ
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อนุเคราะหกับผูวิจัยในการพาชมหมูบาน แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญภายในชุมชน แนะนําให
รูจักบุคคลสําคัญตลอดจนเสนทางในชุมชน ในโอกาสนี้ผูวิจัยยังไดซักถามประวัติความเปนมาของ
ชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหง เพื่อนํามาประกอบเปนสวนหนึ่งของบริบทชุมชน อีกท้ังยัง
ไดพูดคุยแบบไมเปนทางการกับผูสูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับเร่ืองวิถีชีวิตและความเปนอยูท่ัวไปอีก
ดวย 
 ผูวิจัยเขารวมในกิจกรรมของชุมชน โดยถือเปนโอกาสดีของชุมชนบานปงถํ้าท่ีไดรับมติ
จากสภาตําบลวังทองเพ่ือจัดใหมีการถวายสลากภัต ซ่ึงเปนประเพณีหรืองานบุญสําคัญท่ีเปนการ
รวมหลายชุมชนท้ังในพื้นท่ีตําบลวังทองและตําบลใกลเคียง บางปอาจมีศรัทธาจากจังหวัดอ่ืน
มารวมงานดวย และในปนี้มีจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงรายมารวมงานถวายสลากภัตดวย ผูนํา
ชุมชนมีหนาท่ีในการประสานงานและวางแผนงานรวมกับคนในชุมชนในเร่ืองรูปแบบการจัดงาน 
ท้ังนี้ยังไดใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเที่ยวท่ีอยูในชุมชน โดยการจัดใหมีการพัฒนาชุมชนใน
เร่ืองความสะอาดของสภาพแวดลอมภายในชุมชนรวมท้ังสถานท่ีทองเท่ียวภายในชุมชน เพื่อให
พรอมรองรับผูคนท่ีมารวมงานบุญในคร้ังนี้ดวย ภายในงานมีการแสดงการฟอนเล็บดวยทวงทํานอง
ท่ีออนชอยสวยงาม การแสดงคาวซอกําเมือง ซ่ึงสะทอนใหบุคคลภายนอกไดเห็นวาชุมชนบาน     
ปงถํ้ามีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย  มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซ่ึงเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดน  ผูวิจัย
พบวา บุคคลภายนอกท่ีเขามารวมงานตางช่ืนชมในความมีระเบียบ ความสะอาดของบริเวณชุมชน
และความสามัคคีของคนในชุมชนในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
 2) ระยะท่ี 2 เดือนธันวาคม – เดือนปลายเดือนเมษายน 
 ผูวิจัยไดเขาไปทําการเก็บขอมูลอีกคร้ังหลังจากท่ีไดเขาไปในชุมชนเพื่อแนะนําตนเอง     
ระยะเวลาน้ีตรงกับประเพณีบวงสรวงเจาพอขะจมหัวคํา เพ่ืออุทิศสวนกุศลและบวงสรวงวิญญาณ
เจาพอขะจมหัวคํา หลังจากนั้นจะมีงานร่ืนเริงในตอนกลางคืน และยังอยูในชวงฤดูแหงการเก็บเกี่ยว
พืชเศรษฐกิจ คือ ขาวโพด ทําใหไดเห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการลงแขกท่ีเหมือนกับการ     
ลงแขกเกี่ยวขาวท่ัวไป อีกท้ังยังอยูในชวงฤดูกาลแหงการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวมีการจอง
โปรแกรมการทองเท่ียวไวกับชุมชน ซ่ึงถือเปนโอกาสดีในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชุมชนบานปงถํ้า ประเด็นในการศึกษา คือ บริบทชุมชน การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ โดยยึดหลักองคประกอบท้ัง 4 ดานของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และความสําเร็จและอุปสรรค
จากการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ                      

 การเก็บรวบรวมขอมูลกับประเด็นดังกลาว ไดใชวิธีการการสังเกตแบบมีสวนรวมและไม
มีสวนรวมโดยรวมตัวอยูในกลุมของคนในชุมชนเพื่อเก็บเกี่ยวขาวโพด ระหวางการทํางานผูวิจัยได
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พูดคุย ซักถาม และรับฟงความคิดเห็นจากคนในชุมชน ทําใหเกิดการโตเถียงในประเด็นตาง ๆ        
ท่ีสําคัญ ผูวิจัยทําการบันทึกขอมูลโดยใชเคร่ืองบันทึกเสียง  

 การประชุมและวางแผนงานในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 
ใชวิธีการสัมภาษณอยางเปนทางการกับกลุมผูนําชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีการนัด
หมายวัน เวลาท่ีแนนอนเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด เวลาในการสัมภาษณเปนเวลาทําการของ
ราชการ แตบางคร้ังผูนําชุมชนติดธุระเน่ืองจากมีงานสังคมท่ีตองไปรวมงาน เชน งานศพ งาน
แตงงาน งานเปดปาย เปนตน ดังนั้นจึงใชวิธีการกลับไปสัมภาษณผูนําตามธรรมชาติท่ีไมไดออกไป
ทําไรนาแทน โดยใชวิธีการพูดคุยในประเด็นท่ีเคยสัมภาษณมาแลวหรือประเด็นท่ัวไปเพื่อเปนการ
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง การสัมภาษณแบบไมเปนทางการท้ังกับกลุมผูนําชุมชนและคนใน
ชุมชน กลุมเหลานี้มักมีการรวมตัวเพื่อพูดคุยกันอยูเสมอ ดังนั้น การพูดคุยกันจึงทําใหงายและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดวาแตละคนมีความรูความเขาใจตรงกันหรือไมอยางไร การที่
ผูวิจัยไดเขารวมในกิจกรรมของชุมชนจึงไดใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวมควบคูกันไปดวย เพื่อ
เปนการสังเกตพฤติกรรมและความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน รวมถึงสังเกตถึงสภาพ
ทางกายภาพและส่ิงแวดลอมของชุมชน เพ่ือตอบคําถามเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชน การสนทนา
กลุมมีการนัดหมายเพื่อรวมสนทนาในประเด็นท่ีผูศึกษากําหนดไว  และบางคร้ังในการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการเม่ือมีการพูดคุยกันในหมูมากจึงถือเปนการสนทนากลุมโดยปริยาย การเขาไป
ศึกษาในพ้ืนท่ีผูวิจัยใชสมุดจดบันทึก เคร่ืองบันทึกเสียง และกลองถายรูปเพ่ือนําไปประกอบ
การศึกษาและใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากท่ีสุด  

 3) ระยะท่ี 3 เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
 ผูวิจัยไดเดินทางเขาไปในพื้นท่ีศึกษาอีกคร้ังเพื่อรวมงานประเพณีสงกรานต และประเพณี

สรงนํ้าพระธาตุดอยหนอก การเดินข้ึนสูพระธาตุตองใชความพยายามเปนอยางสูง เนื่องจากเสนทาง
มีความสูงชันและอากาศท่ีรอนเร็วในฤดูรอน แตทําใหไดเห็นถึงความสามัคคีในการสืบทอด
ประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการรักษาปาตนน้ําของชุมชน พรอมกันนี้ผูวิจัยถือโอกาสในการรดน้ําดําหัว
ผูใหญเพื่อเปนสิริมงคลแกตัวเอง และกลาวขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการใหความรวมมือดาน
ขอมูลแกผูวิจัยเปนอยางดี หลังจากนั้นผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรวบรวมมาใน
แตละคร้ัง รวมถึงการเก็บขอมูลในสวนท่ีตกคางและไมครบตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว  

 
3.4 การตรวจสอบขอมูล 
 ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบขอมูลภายหลังจากการเก็บขอมูลและจัดหมวดหมูในแตละคร้ัง   
โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Data Triangulation Check) การเก็บขอมูลในแตละคร้ังจะมี
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ความแตกตางกันในชวงเวลา สถานท่ีเก็บขอมูลมีความแตกตางกัน แตผูใหขอมูลอาจเปนคน ๆ 
เดียวกัน ขอมูลท่ีตรงกันถือวาเปนขอมูลท่ีเปนจริง สวนขอมูลท่ีมีความแตกตางผูวิจัยจะใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกเพื่อเพิ่มความม่ันใจกับขอมูลท่ีได ผูวิจัยนําขอมูลไปตรวจสอบกับผูใหขอมูลหลัก
ในชุมชน การสอบถามจากนักวิชาการ และการตรวจสอบกับเอกสาร การเก็บขอมูลในแตละคร้ัง
ตองใชเวลาและความอดทนเปนอยางมากในการติดตามขอมูล เนื่องจากผูใหขอมูลมีภาระหนาท่ี
หลักของตนเอง บางคร้ังการเขาไปเก็บขอมูลเปนรายบุคคลตองพบกับความลมเหลวเนื่องจากไมพบ
กับผูใหขอมูล ผูวิจัยจึงเปล่ียนประเด็นในการศึกษาในคร้ังนั้นและตองกลับมาเก็บขอมูลอีกคร้ัง 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชวิธีในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ดังรายละเอียดและข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตร โดยพิจารณาขอมูลท่ีไดรับทราบจากการเก็บ
ขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลจากเอกสารหรือส่ิงพิมพท่ีไดคนความาวา
สอดคลองกันหรือไม โดยขอมูลเกี่ยวกับประวัติชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของชุมชน 
และบริบทชุมชน ท่ีคนควาจากเอกสาร จะถูกนํามาเปรียบเทียบความถูกตองกับขอมูลท่ีไดรับทราบ
จากการเก็บขอมูลในพื้นท่ี เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
 2) การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของชุมชนท่ีศึกษา โดยจัดหมวดหมูของขอมูล
ออกเปนดานตาง ๆ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ท่ีตั้ง ประชากร อาชีพ การคมนาคม สาธารณูปโภค 
การเมืองการปกครอง และสถานท่ีทองเที่ยวในชุมชน อธิบายขอมูลเชิงพรรณนา และวิเคราะห
เช่ือมโยงไปถึงการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวในชุมชน 
 3) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของ
ชุมชนที่ศึกษา ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อธิบายขอมูลในเชิงพรรณนา ขอมูลท่ีไดจะถูกสรุปและจัดหมวดหมูตามแตละดานของการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ คือ ดานพื้นท่ี ดานการจัดการ ดานกิจกรรม และดานองคกร แตละประเด็นถูก
นํามาวิเคราะหเพ่ือช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ
จัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน 

 
 
 


