
บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ใชวิธีดําเนินการศึกษาแบบเชิงปริมาณและพรรณนาโดยผูวิจัยใชวิธีสังเกต

ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทาง การใชแบบสอบถามและการสัมภาษณซึ่งในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริงครอบคลุมวัตถุประสงค 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมจากการสรางอาคารสูงในชุมชน ศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคน

ในชุมชน ศึกษาเพื่อเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาในการ

ดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม โดยมีองคประกอบของวิธีการในการดําเนินกาศึกษาแบงเปนขั้นตอนดังนี้  

3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การตรวจสอบขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

 3.1   ขอมูลและแหลงขอมูล 

การดําเนินการศึกษาในคร้ังน้ีไดดําเนินการศึกษาอยางเปนขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยจึงไดแบงขอมูลที่ใชในการศึกษาออกเปน 2 ประเภท คือ  

 3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ  

 เปนการศึกษาโดยการเขาไปสํารวจชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8 ,10,14 เพื่อทําการศึกษา

เบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม ความเปนอยู ดานสิ่งแวดลอม รวม

ไปถึงลักษณะของอาคารสูงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคม และผลกระทบ

จากการสรางอาคารสูงในพื้นที่ชุมชน ดานผูใหขอมูลหลัก ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิ ผูรักษาความสงบ

เรียบรอย กลุมพัฒนาชุมชน กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุมศาสนาและวัฒนธรรม  ประชาชนที่
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อาศัยอยูในพื้นที่ กลุมผูนําชุมชนที่เปนทางการ เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการอาคารสูง 

โดยวิธีการนัดหมาย พูดคุย และเขารวมสังเกตการณในการสอบถาม คําถามแตละขอผูศึกษาไดต้ัง

ประเด็นที่จะศึกษา และไดใชขอมูลหลายดานประกอบกัน เพื่อใหขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่เปนจริง

และครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ  

เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไวแลวโดยบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงานตางๆ  ที่ได

ทําการศึกษา ไดแก เอกสาร สิ่งพิมพทั้งที่อยูในรูปของรายงานทางราชการ หนังสือ วารสารรายงาน

สถิติของหนวยงานราชการ โดยขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ไดแก เทศบาลตําบลสุเทพ 

สถานีอนามัยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองชางฝายควบคุมอาคารและผังเมือง รวมถึงการ

รวบรวมบทความวิชาการ ตลอดจนสิ่งพิมพและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยเลือกชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8 ,10,14 ตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม

เปนพื้นที่ศึกษา โดยแจกแจงกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง เปน 2สวน ดังน้ี 

1. กลุมประชากร ไดแก ครัวเรือนในชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8 ,10,14 จํานวนทั้งสิ้น 

2,522 ครัวเรือน 

2. กลุมตัวอยางที่ไดจากการคัดเลือกจาก กลุมตัวอยางแบบไมเจาะจง และกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ของชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 8,10,14 ประกอบดวย  

2.1 กลุมตัวอยางแบบไมเจาะจง ไดแก ตัวแทนผูนําครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณ

รอบชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูท่ี 8 ,10,14 ที่มีความเกี่ยวของกับอาคารสูงไดแก ผูที่อาศัยแบบชั่วคราว 

และผูท่ีอาศัยแบบด้ังเดิม ที่ใหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการสรางอาคารสูง โดย

กําหนดกลุมตัวอยางจากการเทียบตารางสําเร็จรูป Darwin Hendel ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 

(มนัส สุวรรณ , 2544) จากขนาดของจํานวนครัวเรือนผูที่อาศัยอยูในชุมชนซอยวัดอุโมงคหมูที่ 

8,10,14 จํานวน 2 ,522 ครัวเรือน ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางของผูที่อาศัยอยูในชุมชนที่ใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือจํานวน 250 คน 

2.2 กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ที่มีความเกี่ยวของกับอาคารสูงไดแก  

2.2.1 ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 

8,10,14 ตําบลสุเทพ จํานวน 6 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนกลุมบุคคลที่เปนผูนําหลัก ทําหนาที่เกี่ยวของ

กับการปกครองดูแลความสงบในเขตชุมชนซอยวัดอุโมงค 
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2.2.2 กลุมผูใหขอมูลหลัก จํานวน 18 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนกลุมบุคคลที่เปนตัวแทน

หลัก ทําหนาที่เกี่ยวของกับการใหบริการและสงเสริมกิจกรรมของชุมชน มีดังน้ี  

2.2.2.1 กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน 

2.2.2.2 กลุมผูรักษาความสงบเรียบรอย จํานวน 3 คน  

2.2.2.3 กลุมพัฒนาชุมชน จํานวน 3 คน 

2.2.2.4 กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 3 คน 

2.2.2.5 กลุมศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 6 คน 

2.2.3 เจาหนาที่หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการอาคารสูงที่เปนผูใหขอมูล

หลัก ทําหนาที่เกี่ยวของกับทางราชการ รวม 6 คน ดังน้ี 

2.2.3.1 ผูบริหารเทศบาลตําบลสุเทพ จํานวน 2 คน 

2.2.3.2 เจาหนาที่การกองชาง จํานวน 2 คน 

2.2.3.3 เจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาดวยการสํารวจและใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเพื่อให

ไดมาซึ่งขอมูลที่เปนผลการศึกษาที่เปนจริงและสมบูรณตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยใชวิธี

ในการเก็บขอมูลประกอบดวยวิธีการตอไปน้ี 

3.3.1 แบบสอบถาม 

ใชสําหรับการศึกษาในวัตถุประสงคขอที่ 1, 2, 3 ตอผูที่อาศัยในชุมชนซอยวัดอุโมงคโดย

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ขอมูลความคิดเห็นของผูที่อาศัยอยูในชุมชนซอยวัดอุโมงค เกี่ยวกับ

ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน ผลกระทบจากการสราง

อาคารสูง และแนวทางการแกไขปญหา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน เพื่อทําการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูที่อาศัยอยูในชุมชนซอยวัดอุโมงคในประเด็น ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ที่อยูอาศัยด้ังเดิม 

สถานภาพทางสังคม 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนทางสังคมในชุมชนโดยมีปจจัยทางดานกายภาพ ดานชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชน

ของมนุษย  ดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

ตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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 ตอนที่ 4 ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับหนวยงาน

ราชการและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

 

3.3.2 แบบสัมภาษณ 

ใชสําหรับการศึกษาในวัตถุประสงคขอที่ 1, 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมจากอาคารสูงในชุมชนซอยวัดอุโมงคและความคิดเห็น

เกี่ยวกับผลกระทบของอาคารสูงที่มีตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชน 

ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลและคําตอบที่เปนความจริงในชุมชนที่ศึกษา ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค ผูศึกษาใชวิธีการเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเขาไปเปนสวนหน่ึงของ

ชุมชน ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยดีในขณะทําการศึกษา ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ไดใช

เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบดวย 

1.การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ไดแก ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณรอบ

ชุมชนซอยวัดอุโมงค โดยผูศึกษาไดสรางแนวคําถามในการสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชน

พูดคุยแบบไมเปนทางการ การที่เลือกแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ เพื่อที่จะนําไป

ประมวลผลและทราบรายละเอียด 

2. การสัมภาษณแบบเปนทางการ ไดแก กลุมผูนําชุมชน กลุมผูใหขอมูลหลัก และ 

เจาหนาที่หนวยงานรัฐ เปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยทําการสัมภาษณความคิดเห็นของ

ประชาชนกลุมผูใหขอมูลหลักที่สามารถจะทําการสัมภาษณแบบเปนทางการได ลักษณะของการ

สัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนเปนการสัมภาษณที่มีคําถามและขอกําหนดที่แนนอน ดวย

คําถามแบบเดียวกันมีลําดับขั้นตอนเหมือนกัน มีทั้งคําถามที่เฉพาะเจาะจงและคําถามที่ตอบไดโดยมี

ประเด็นดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลดานกายภาพและสังคม ไดแก ลักษณะดานกายภาพของพื้นที่ ดานชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต ประวัติความเปนมาของชุมชน และสภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพ ไดแก สภาพจิตใจที่ออนลา  

สุขภาพจิตเสื่อมโทรม ผลกระทบเร้ือรัง ความวิตกกังวล  ภาวะความแปรปรวนทางกายและจิตใจ  

การขาดความเปนสวนตัว ปญหาความเครียด โรคและความผิดปกติตางๆ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบดานสังคม ไดแก โครงสรางประชากร เศรษฐกิจ 

การต้ังถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชน การใชประโยชนจากที่ดิน  ความปลอดภัยในชีวิต คุณภาพชีวิต 

และความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชน 
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไดแก เร่ืองของดิน นํ้า  ปาไม สตัว

ปาพื้นถิ่น การบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย เสียง อากาศ การจราจร และฝุนละออง เพื่อเสนอแนะเปน

ขอคิดเห็นสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคาร

สูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

 

3.3.3 ประเด็นสงัเกต 

เปนเทคนิคแบบไมมีสวนรวม ทําการสังเกตในเร่ืองตางๆหรือใชกลองถายรูปบันทึกภาพ 

ในประเด็นดานสังคม ไดแก วิถีชีวิต ความเปนอยู การยังชีพในชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา

ประจําหมูบาน ดานเศรษฐกิจ ไดแก การประกอบอาชีพ ความเปนอยู รายได-รายจาย และโอกาส

การจางงาน ดานสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพ สัตวปา และพรรณพืชรวมไปถึง

สังเกตผลกระทบดานสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับผูที่อาศัยอยูในชุมชนซอยวัด

อุโมงค 

 

3.3.4 ประเด็นสนทนากลุม 

โดยใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือที่ในการศึกษา โดยการจัดสนทนากลุม ประกอบดวย  

ผูทรงคุณวุฒิ ผูรักษาความสงบเรียบรอย กลุมพัฒนาชุมชน กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุม

ศาสนาและวัฒนธรรม  ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ กลุมผูนําชุมชนที่เปนทางการ เจาหนาที่รัฐที่

เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการอาคารสูง  สนทนาในประเด็นของ ความเปนมาของชุมชน สภาพ

เศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอดีตและปจจุบัน รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน  ความคดิเห็นเกีย่วกบั

ผลกระทบจากการสรางอาคารสูง ที่มีตอสุขภาพ สังคม สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค 

และความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาใน

การดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อตองการทราบความคิดเห็นถึงสถานการณ

ของปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน มีเปาหมายสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการลดปญหาผลกระทบที่

เกิดขึ้นกับสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค รวมถึงประเด็นการลด

ความขัดแยงจากการสรางอาคารสูงที่เกิดขึ้นในชุมชนระหวางประชาชนกับหนวยงานราชการและ

เอกชนที่เกี่ยวของ 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชนดวยตนเองและมีการวางแผนวิธีการดําเนินการ

รวบรวมขอมลูไวเปนขัน้ตอนดังน้ี 

วัตถุประสงคขอที่  1 ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดแจงวัตถุประสงค

ของการเขามาทําการศึกษาและมุงที่จะทําความเขาใจในประเด็นของความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน ผูศึกษาไดสราง

ความสัมพันธกับชุมชน สรางความคุนเคยและเขาสูชุมชน ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมี

สวนรวม ในการสังเกตจากสภาพพื้นที่วิถีชีวิตของคนในชุมชนและการสนทนากลุมรวมกับ กลุม

ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูรักษาความสงบเรียบรอย กลุมพัฒนาชุมชน กลุมสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

กลุมศาสนาและวัฒนธรรม  โดยกําหนดหัวขอที่ใชในการสัมภาษณเปนแบบคําถามซ้ําในประเด็น

เดียวกนั 

วัตถุประสงคขอที่  2 ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค การกําหนดเปาหมาย ผูศึกษาไดแจงวัตถุประสงคของ

การเขามาทําการศึกษาในประเด็นของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพ 

สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค ใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในการ

สังเกตจากสภาพพื้นที่วิถีชีวิตของคนที่ไดรับผลกระทบในชุมชน รวมถึงการสัมภาษณแบบเจาะลึก

เปนรายบุคคล พูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งไดระบุไวแลวในกลุมตัวอยาง  จากน้ันผูศึกษาไดใช

เคร่ืองมือการสนทนากลุม โดยจัดกลุมสนทนากับกลุมผูนําชุมชนและกลุมผูใหขอมูลหลักรวมแสดง

ความคิดเห็น และทัศนะอยางเปดเผยและจริงใจ เคร่ืองมือน้ีผูศึกษาจะใชภายหลังจากไดทําการ

สัมภาษณ การสังเกตมาแลวพอสมควร 

วัตถุประสงคขอที่  3 ศึกษาเร่ืองขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่

เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน ในการศึกษาคร้ังนี้ มุงที่จะ

ทําความเขาใจในประเด็นของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลดความขัดแยงรวมถึงขอเสนอแนะ

สําหรับหนวยงานราชการและเอกชนพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน 

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ในการดําเนินการสัมภาษณน้ัน จะตองมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนของ

ภาคสนามกอน แลวนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของทําการศึกษาเพื่อตรวจสอบวา

ขอมูลใดบางที่สามารถนํามาเปนแนวทางการลดความขัดแยงเพื่อสามารถตอบสนองวัตถุประสงค

ไดครอบคลุมทั้งหมด หลังจากน้ันจึงไดกําหนดหัวขอที่ใชในการสัมภาษณ การสัมภาษณแบบ
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เจาะลึกเปนรายบุคคล พูดคุยกับบุคคลและกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของ พรอมทั้งทําการตรวจสอบขอมูล

โดยการสัมภาษณซ้ําในประเด็นเดียวกันกับบุคคลอ่ืนที่มีสวนเกี่ยวของ  

 

3.5 การตรวจสอบขอมูล   

ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับประเด็นของการศึกษาในคร้ังน้ี โดยยึดหลักวาขอมูลที่ไดจาก

การเก็บรวบรวมมานั้นตองมีความสมบูรณ ครบถวน ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาและ

สามารถตอบปญหาของการศึกษาไดชัดเจนสมบูรณ และสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการศึกษา 

โดยผูศึกษาไดทําการตรวจสอบขอมูลทุกคร้ังที่ทําการศึกษาขอมูล การบันทึกขอมูลที่รวบรวมได

อยางเปนระบบโดย  

วัตถุประสงคขอที่  1 ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน  โดยการตรวจสอบขอมูลความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชนซอยวัด

อุโมงค ผูศึกษาไดใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรมควบคูกับการซักถามสัมภาษณ หาก

ขอมูลตรงกันก็จะถือไดวาเปนขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงและแยกเปนหมวดหมู ตามประเภท

และประเด็นที่ศึกษา เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 

วัตถุประสงคขอที่  2 ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค โดยการตรวจสอบขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลกระทบที่มีตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค ผูศึกษาไดทําการ

ตรวจสอบขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวมของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและ

แหลงขอมูลที่ไดมาซึ่งเปนบุคคลหลาย ๆ คน แลวดูวาขอมูลที่ไดมาน้ัน มีประเด็นที่มีความเหมือน

หรือแตกตางกันหรือไม หากขอมูลที่ไดมาน้ัน เหมือนกันหรือซ้ํากันผูศึกษาถือวาขอมูลน้ันมีความ

นาเชื่อถือและนําไปวิเคราะห 

วัตถุประสงคขอที่ 3  ศึกษาเร่ืองขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่

เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน โดยการตรวจสอบขอมูล  

ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงใน

เขตพื้นที่ชุมชน ผูศึกษาไดทําการซักถามสัมภาษณในประเด็นขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 

หากขอมูลตรงกันหรือใกลเคียงกันก็จะถือไดวาเปนขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงและแยกเปน

หมวดหมู ตามประเภทและประเด็นที่ศึกษา เพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลตองทําไปพรอมๆกับการรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยจะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจัดประเภท หมวดหมู และตีความขอมูลเพื่อ

สรุปเปนผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของชุมชน

มารวบรวมสังเคราะห รวมทั้งวิเคราะหผลการศึกษาแบบสอบถามผูที่อาศัยอยูในชุมชนซอยวัด

อุโมงค และอธิบายขอมูลตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของการศึกษา เพื่อตอบตามขอบเขตเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคดังน้ี 

วัตถุประสงคขอที่ 1 ประเด็นแรก ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคมในชุมชน  

แบบสอบถาม ใชการวิเคราะหโดยวิธีการจําแนกขอมูลพื้นฐานครัวเรือนทั่วไปโดยการ

หาความถี่ อัตราสวนรอยละ เพื่ออธิบายลักษณะ และพฤติกรรมของประชากรที่ไดศึกษา  สวน

ประเด็นที่สอง ใชการวิเคราะหสถิติเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยอาศัยสถิติ คาเฉลี่ยเลข

คณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน เพื่อวิเคราะห

ถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทางสังคม

ในชุมชนซอยวัดอุโมงค  ไดแก ดานทรัพยากรกายภาพ ดานทรัพยากรชีวภาพ ดานคุณคาการใช

ประโยชนของมนุษย ดานคุณภาพชีวิต ดานสุขภาพ 

แบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหโดยวิธีการกําหนดชนิดของคําถามคือ คําถามปลายเปด 

(Open – ended Questions) เปนคําถามที่ใหผูตอบ ตอบไดอยางอิสระ โดยนําขอมูลการสัมภาษณ

ความคิดเห็นแจกแจงแบงเปนหมวดหมูใหสอดคลองประกอบกับแบบสอบถาม เพื่อสนับสนุนใน

สวนของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทาง

สังคมในชุมชนซอยวัดอุโมงค  จากนั้นทําการบันทึกขอมูลในภาคสนาม ผูศึกษาไดทําการจดบันทึก

ในประเด็นคําถามที่สําคัญตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งภายหลังจากการสัมภาษณผูศึกษาได

นํามาเรียบเรียงความคิดและขอมูลในเร่ืองที่ศึกษาอีกคร้ัง เพื่อเขียนขอมูลในรูปของการพรรณนาให

ครอบคลุมในประเด็นหลักที่สําคัญ 

วัตถุประสงคขอที่ 2  ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค  

แบบสอบถาม ใชการวิเคราะหสถิติเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยอาศัยสถิติ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคา 4เฉลี่ย 4ของผลกระทบ เพื่อวิเคราะหถึงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของคนในชุมชนซอยวัดอุโมงค 
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แบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหโดยวิธีการแจกแจงแบงคําถามแยกประเด็นเปน

หมวดหมูใหสอดคลองประกอบกับแบบสอบถาม แบงประเด็นขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็น

ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 ) ผลกระทบที่มีตอ

สุขภาพไดแก ภาวะความแปรปรวนทางกายและจิตใจ  สภาพจิตใจที่ออนลา  การขาดความเปน

สวนตัว ปญหาความเครียด โรคและความผิดปกติตางๆ  สวนที่ 2 ) ผลกระทบในดานสังคม ไดแก 

ดานโครงสรางประชากร เศรษฐกิจ การต้ังถิ่นฐาน การเติบโตของชุมชน  และความสัมพันธทาง

สังคมภายในชุมชน สวนที่ 3 ) ผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม ไดแก เร่ืองของดิน นํ้า  ปาไม  สัตวปา

พื้นถิ่น การบําบัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย เสียง กลิ่น แสงแดด อากาศ การจราจร และฝุนละออง โดยนํา

ขอมูลจากการสัมภาษณมาประกอบกับแบบสอบถามเพื่อใชในการสนับสนุนในสวนของผลกระทบ

ที่มีตอสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดลอมของผูที่อาศัยในชุมชนซอยวัดอุโมงค จากน้ันทําการบันทึก

ขอมูลและนํามาเรียบเรียงความคิดและขอมูลในเร่ืองที่ศึกษาอีกคร้ัง เพื่อเขียนขอมูลในรูปของการ

พรรณนาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 

วัตถุประสงคขอที่ 3  ศึกษาเร่ืองขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชนที่

เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน  

แบบสอบถาม ใชการวิเคราะหสถิติเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยอาศัยสถิติ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคาเฉลี่ยความตองการที่ใหตองการลด

ผลกระทบจากการสรางอาคารสูง เพื่อวิเคราะหขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานราชการและเอกชน

พิจารณาในการดําเนินงานกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่ชุมชน ไดแก การใหขอมูลขาวสารแกผูมี

สวนไดสวนเสีย การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ และการบังคับใช

กฎหมาย ระเบียบการ ขอบังคับที่เที่ยงตรงและเปนธรรม 

แบบสัมภาษณ  ใชการวิเคราะหโดยนําประเด็นขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็นของ

ประชากรและกลุมตัวอยางแยกเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับแบบสอบถาม แบงการสัมภาษณ

ความคดิเห็นในประเด็นทีเ่กีย่วกบัแนวทางการลดความขดัแยงและขอเสนอแนะสาํหรับหนวยงาน

ราชการและเอกชนที่เกี่ยวของพิจารณาในการดําเนินงานควบคุมการกอสรางอาคารสูงในเขตพื้นที่

ชุมชน รวมถึงขอชี้แจงของหนวยงานภาครัฐในการปฏิบัติงาน เพื่อใชสนับสนุนการวิเคราะหใน

สวนของแนวทางการจัดการปญหารวมกันทุกฝาย จากนั้นทําการบันทึกขอมูลและนํามาเรียบ

เรียงความคิดและขอมูลในเร่ืองที่ศึกษาอีกคร้ัง เพื่อเขียนขอมูลในรูปของการพรรณนาถึงแนว

ทางการลดความขัดแยงและแนวทางการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซอยวัดอุโมงค 

 

 


