
 
 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
แผนงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์  ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมาย เพ่ือให้
ชุมชนตระหนักรู้ภัยคุกคามจากอันตรายของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทาง
พิธีกรรมและหาแนวทางที่จะฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ก าลังจะสูญหาย โดยการสืบทอดความเชื่อ
ทางพิธีกรรม เป็นการยกระดับความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรี ศิลปหัตถกรรม ประเพณี
และกฎหมาย โดดเด่นด้วยภูมิปัญญา ปรับประยุกต์ใช้คุณค่าทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนมากท่ีสุด ผสมผสานความเชื่อและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสู่คุณภาพการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นภาคเหนือให้สมดุลและยั่งยืน  

กระบวนการด าเนินงานวิจัยตามแผนงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการเขียนสรุปรายงานผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล (Documentary Research) ในงานวิจัยชุดโครงการ 3 เรื่อง ได้แก่             
1) แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านแม่สาบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทะ
วงศ์ 2 การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านแม่
ลานค า ต าบลสะเมิงใต้ โดยนางสาวศศิธร ศรีรัตน์ 3 ผลการบังคับใช้กฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์เชิง
ปฏิบัติโดยนายนิล พันธุ์คงชื่น โดยภาพรวมของวิธีการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้จะมุ่งศึกษาสภาพสังคม
วัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง ที่ก าลังประสบปัญหาวิกฤต
ทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทลื้อ ความเชื่อและพิธีกรรมของกะเหรี่ยงก าลังจะสูญหาย ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุก
วันและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัญหาและสาเหตุส าคัญ
ของการด ารงอยู่หรือการสูญหายของวัฒนธรรม ปัญหาความไม่รู้กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
เนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออก ปฏิเสธค าสั่งทางกฎหมายและไม่สนใจข่าวสารบ้านเมือง ดังนั้นแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติกับกลุ่ม ชาติพันธุ์กะเหรียง ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เป็นธรรมต่อประชาชนชายขอบซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่สูงห่างไกลความเจริญ มี
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและโอกาสการเข้าถึงพ้ืนที่เป็นไปด้วยความล าบาก  

 
ผู้วิจัยจะเพ่ือศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมและกฎหมายน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้นักวิจัย

ชุมชนตระหนักรู้ภัยคุกคามจากอันตรายของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทาง
พิธีกรรมและหาแนวทางที่จะฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีที่ก าลังจะสูญหายค้นหาแนวทางการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ การอนุรักษ์ประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้
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ด ารงอยู่ในฐานะวัฒนธรรมที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบสังคมของชาวปะกาเกอญอ โดยจัดกลุ่ มสาน
เสวนาเพ่ือสังเคราะห์แนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์มีประเด็นที่ส าคัญ 
เช่น  การศึกษาระบบความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมาย ศึกษาพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้
ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม เพื่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนา สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าและแก้ไขความไม่เท่าเทียมท่ีสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ 

ผู้วิจัยขอน าเสนอระเบียบวิธีการด าเนินงานวิจัย โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 หัวข้อดังนี้ 
1. รูปแบบการวิจัย 
2 ขอบเขตการวิจัย 

2.1 ด้านเนื้อหา 
2.2 ด้านพื้นที่วิจัย 
2.3 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.4 ด้านระยะเวลา 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
3.6 การน าเสนอผลการวิจัย 
3.7 การเผยแพร่งานวิจัย 

 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือเป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative Research) กล่าวคือ ใช้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุนข้อมูลการวิจัยภาคสนาม เพ่ือให้ได้ สัจจะธรรม ที่เที่ยงตรง
และเชื่อถือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือ การศึกษาวิจัยเบื้องต้น  (Primary Research) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ สอบถามสัมภาษณ์แลจัดสนทนากลุ่ม เป็นการศึกษาที่
รากเหง้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม สภาพความเชื่อในผี
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บรรพบุรุษ การประกอบพิธีกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ กระบวนการขับลื้อในเทศกาลงาน
ประเพณี และประวัติความเป็นมาของดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของไทลื้อ การอนุรักษ์ความเชื่อ
และพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง ข้อมูลทางด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ดีร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นและชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติกับ
กะเหรี่ยงได้อย่างไร โดยการส ารวจ สังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้รู้ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลัก 
(Key Informants) ก ลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ  (Casual Informants) แ ล ะก ลุ่ ม บุ ค ค ล ทั่ ว ไป  (General 
Informants)  

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ ได้จาก การศึกษาวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นแหล่งข้อมูลชั้นรอง เพ่ือส ารวจบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ ความเชื่อและพิธีกรรมของกะเหรี่ยง การมีผลใช้บังคับ
ในเชิงปฏิบัติของกฎหมาย เช่น เอกสารงานวิจัย วารสารวิชาการ ผู้วิจัยวิเคราะห์ความจริง และ
ตีความข้อมูลได้เป็นสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหลักการแนวคิดและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และนิติศาสตร์ เช่น ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรมไทลื้อ 
สถานภาพของดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อที่ก าลังจะสูญหาย บทบาท และ แนวทางการประยุกต์ใช้ดนตรี
ในสังคมวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ความเชื่อและพิธีกรรมในวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยงและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมต่อชาวกะเหรี่ยง เป็นต้น 

 
 
 

3.2 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method Research) มี

องค์ประกอบที่ส าคัญของขอบเขตการวิจัย 4 ด้านได้แก่ 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 2) ขอบเขตด้าน
พ้ืนที่ 3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) ขอบเขตด้านเวลา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาให้มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้  

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทลื้อ และเอกลักษณ์
ของดนตรีไทลื้อ ได้แก่  ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 3 ด้านได้แก่ ปัญหาด้านการแพร่กระจาย
วัฒนธรรมตะวันตก ปัญหาการยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม และปัญหาการยึดถือวัฒนธรรมไร้
พรหมแดน ปัญหาปัจจัยภายนอกทั้ง 3 ด้านนี้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูญหายของวัฒนธรรม
ดนตรีไทลื้อ 
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2) เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงบริบททางวัฒนธรรมดนตรีและ
ประเพณี 4 ด้านของชาวไทลื้อใน 4 ยุคสมัย ได้แก่ ยุควัฒนธรรมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475 -
2500) ยุควัฒนธรรมเย็น (พ.ศ. 2501-2520) ยุควัฒนธรรมอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2521-2540) 
และ ยุควัฒนธรรมดิจิตอล (พ.ศ.2541-2560) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงประเพณีความเชื่อ ภาษา
พูด การแต่งกายและประเพณีการต้อนรับ ของคนรุ่นใหม่ที่ปฏิเสธและดูถูกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
สะท้อนให้เห็นรากเหง้าของปัญหาทางวัฒนธรรมดนตรีที่ก่อตัวขึ้นในชาติที่เรียกร้องความทันสมัย
ทัดเทียมตะวันตก ถ้าความเชื่อของคนไทยเปลี่ยนไปในที่สุด จะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินแล้วเราจะร้อง
เพลงไทยให้ใครฟัง 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทลื้อและการขับลื้อโดย
คณะกรรมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแม่สาบ 
ต าบลสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่  

4) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง 
5.) เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมชาวกะเหรี่ยง 
6) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมกฎระเบียบหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง 
7) เพ่ือศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 
8) เพ่ือประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง 
9) เพ่ือประเมินระดับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

จากข้อมูลขอบเขตด้านเนื้อหา ข้อที่ 1–3 ผู้วิจัยได้ประมวลบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว
สังเคราะห์เป็นเนื้อหาเชิงโครงสร้าง 4 ประเพณีใน 4 ยุคสมัย เน้นศึกษาลงลึกไปที่ สภาพปัญหาทุกข์
ร้อนด้านวัฒนธรรมดนตรีที่ก าลังจะล่มสลาย วิเคราะห์สาเหตุแห่งทุกข์ และค้นหาแนวทางการฟ้ืนฟู
ความสุข ความเจริญงอกงามของวัฒนธรรมดนตรีให้กลับคืนมาสู่ชุมชนบ้านแม่สาบ มีมุมมอง
(Approach) องค์ประกอบหลักของโครงสร้างหน้าที่เชิงระบบ 3 ประการ ได้แก่ วัฒนธรรมดนตรี
ชาติพันธุ์ไทยลื้อ กระบวนการฟ้ืนฟูโดยประชารัฐ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับ
โครงการส าคัญของท้องถิ่นคือ โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ภายใต้กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 ยกระดับความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมและ
ประเพณี โดดเด่นด้วยภูมิปัญญาประสานความเชื่อและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสู่คุณภาพการ
ท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจภาคเหนือให้สมดุลและยั่งยืน 

จากข้อมูลขอบเขตด้านเนื้อหา ข้อที่ 4-5 ผู้วิจัยได้ประมวลบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่และการมีส่วนร่วม สิทธิมนุษยชนท้องถิ่นจากจารีตประเพณี 
สิทธิจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการเคลื่อนไหวทางสังคมและต่อรองกับอ านาจรัฐ ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์
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มอญมีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมร าผีและพิธีกรรมการเข้าทรง  ความเชื่อและพิธีกรรมชาวกะเหรี่ยงมี 
2 รูปแบบ คือ พิธีกรรมปิดที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าร่วมได้ และพิธีกรรมเปิด อนุญาตให้
บุคคลภายนอกเข้าร่วมได้ มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีสงกรานต์ท าให้คุณค่าความงามและความดีใน
เรื่องความกตัญญูรุ้คุณพ่อแม่สูญหายไป การนับถือศาสนาคริสต์ท าให้พิธีกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบูชาผีสูญหายไป 

จากข้อมูลขอบเขตด้านเนื้อหาข้อที่ 6-9 ผู้วิจัยได้ประมวลบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบของหมู่บ้านที่ยึดถือสืบทอดกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าและพ้ืนที่อยู่อาศัย กฎหมายหมู่บ้านหรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องท า
ร่วมกันทั้งในพิธีผีและพิธีทางศาสนาพุทธ 

 
 
3.2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย 

พ้ืนที่บ้านแม่สาบ หมู่ที่ 1 ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่คัด
สรรในการวิจัย เนื่องจาก ต าบลสะเมิงใต้ เป็น “พ้ืนที่เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ไทลื้อ” มีพ้ืนที่ 1,400 
ตารางกิโลเมตร มีไทลื้ออาศัยอยู่ 344 ครอบครัว รวมประชากรทั้งสิ้น 911 คน แยกออกเป็นเพศ
หญิง 474 คน และเพศชาย 437 คน  ชุมชนบ้านแม่สาบ ยังคงท านุบ ารุงรักษาอัตลักษณ์ดนตรี
ด้านการขับลื้อ มีการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ประเพณีการแต่งกาย ประเพณีภาษา 
และประเพณีการต้อนรับ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมดนตรี มีหลักฐานประจักษ์พยานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้าทายการ
พิสูจน์ได้ตลอดเวลา ได้แก่ ด้านศิลปินผู้ขับลื้อได้รับการยกย่องในฐานะ “ช่างขับลือดีเด่น” จาก
ส านักงานการศึกษาและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มนักดนตรี  ผู้แต่งเพลงและกลุ่มนักปราชญ์
ชาวบ้านผู้มีประสบการณ์ร่วมกับกลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการแสดงต่าง ๆ จ านวน
มาก ได้รวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้ง คณะกรรมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านแม่สาบต าบล
สะเมิงใต้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีสืบสานดนตรีเพื่อการ
ท่องเที่ยว ภายใต้การอุปถัมภ์ของเทศบาลต าบลสะเมิงใต้  

พ้ืนที่บ้านแม่ลานค า หมู่ที่ 6 ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มี 5 
หย่อมบ้าน มีบ้านประมาณ 100 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 414 คนเป็นพ้ืนที่ในการวิจัย
เรื่องการเปลี่ยนแปลงการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยศศิธร ศรี
รัตน์ พ้ืนที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มี 3 หย่อมบ้าน มี
บ้านประมาณ 100 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 344 คน มีนายนิล พันธุ์คงชื่น เป็นผู้วิจัยเรื่อง
การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมาย ในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ 
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3.2.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อ ที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรี

ไทลื้อเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมสูงสุด ผู้วิจัยน าเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1) เมื่อกล่าวถึงประชากรในความหมายแรก คือราษฎรหรือประชาชนสัญชาติไทย 

เชื้อชาติไทลื้อ มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในบ้านแม่สาบ หมู่ที่ 1 จ านวน  344 หลังคาเรือน  รวม
ประชากรทั้งสิ้น 911 คน จ าแนกเป็น เพศชาย 437 คน เพศหญิง 474 คน เป็นการอ้างอิง
จ านวนประชากรทั้งหมดในภาพรวม หากวิเคราะห์ให้ดีจะพบว่า กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่
เราต้องการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เป็นชาวไทลื้อ มีอายุระหว่าง 20 -80 ปี จากหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร์ของส านักปลัดเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ระบุว่า ประชากรกลุ่มนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 484 
คน ดังนั้นในเรื่องการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงก าหนดให้จ านวนประชากร 
484 คนเป็นประชากรที่ใช้จริงในการวิจัย และใช้วิธี ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 
ที่เหมาะสมเพ่ือเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรให้มากที่สุด โดยใช้เกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
ประชากร 500 คน จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 5 เนื่องจากต้องการให้งานวิจัยครั้งนี้มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง และมีความ
เชื่อมั่นสูงขึ้น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ซึ่งคาดหวังว่าค่าอ้างอิงมีโอกาสถูกต้องร้อย
ละ 95 และจะพยายามควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มากที่สุด ดังนั้น จึงใช้วิธีเจาะจง (Purpose 
sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาทางวัฒนธรรมดนตรี
และการเปลี่ยนแปลงประเพณีชาติพันธุ์ไทยลื้อ 4 ด้าน 

2) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จะสืบหาความจริงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) 10 คน และจัดเวทีสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 24 
คน 

3.2.4 ขอบเขตด้านเวลา  
ระยะเวลาท าการวิจัย ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม    

พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 
 

3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ได้แก่  
3.3 1 ศึกษาบรรดาหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้องนับจากปี พ.ศ. 2555-2560 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เป็นกระบวนการอ่าน เพ่ือประมวลหลักการส าคัญที่น าไปใช้ใน
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กระบวนการวิจัยวัฒนธรรมดนตรี และตรวจทานความตรงและความเชื่อมั่นจากผลการวิจัยของ
นักวิจัยในอดีต ท าให้ได้ข้อสรุป ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานในการวิจัยและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยที่ชัดเจนมีความเป็นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือ น าไปสู่การวิเคราะห์และก าหนด
ปัญหาการวิจัยที่ดี มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้จะน าใช้ประโยชน์จริงจาก
งานวิจัย (User) และมีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จในเวลาที่
ก าหนดไว้ 

3.3 2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้มุ่งค้นหาค าตอบคือ แนวทางการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทยลื้อควรท าอย่างไร  ผู้วิจัยก าหนดให้แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ดนตรีไทลื้อ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแบบแผนความเจริญงอกงามวัฒนธรรมดนตรีที่เป็นเลิศ จ านวน 
11 ตัว มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกหรือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทยลื้อ 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีคณะกรรมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีท าหน้าที่บริหารและจัดการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมดนตรีตามหลักธรรมภิบาล การยกระดับคุณภาพชีวิตของนักร้องและนักดนตรี  เป็นต้น 
ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมดนตรีไทลื้อ จะด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวร จ าเป็นต้องอาศัย ความมี
เสถียรภาพของประเพณีไทลื้อ 4 ด้าน ได้แก่ ประเพณีความเชื่อ การแต่งกาย ภาษาและประเพณี
การต้อนรับ ดังนั้นกลยุทธ์หรือพันธกิจส าคัญที่จะท าให้วัฒนธรรมและประเพณีชาติพันธุ์ไทยลื้อ
เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางตามวิสัยทัศน์ “ พลิกโฉมวัฒนธรรมดนตรี รักษาประเพณีพ้ืนบ้าน 
สืบสานวิถีอยู่ดี กินหวาน  ประสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน “คณะกรรมการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทยลื้อ ต้องท าหน้าที่ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรี 4 พันธกิจได้แก่  

1) การเพ่ิมคุณค่าวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทยลื้อ 
2) การรักษาประเพณี เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
3) การเพ่ิมขีดสมรรถนะของนักดนตรีและนักร้อง  
4) การยกระดับความร่วมมือกันของคนไทยลื้อทุกคน 

3.3 3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก
ได้ 3 แบบ ได้แก่ 1.) แบบสอบถาม 2.) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก  3.) การจัดสนทนากลุ่มมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เพ่ือ
ศึกษาวิจัยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง(Stakeholder) 
กับเรื่องวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ เป็นผู้ตอบแบบประเมินความคิดเห็นต่อสาเหตุปัญหาทาง
วัฒนธรรมดนตรีที่ก าลังได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงประเพณีชาติ
พันธุ์ไทยลื้อ 4 ด้านว่ามีระดับความรุนแรงของปัญหามากน้อยเพียงใด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ตอน ได้แก่  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ  
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาทางวัฒนธรรมดนตรีมี จ านวน 18 ข้อ ได้แก่ 

1) ปัญหาการแพร่กระจายวัฒนธรรมตะวันตก  จ านวน 6 ข้อ 
2) ปัญหาการยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม  จ านวน 6 ข้อ 
3) ปัญหาการยึดถือวัฒนธรรมไร้พรหมแดน  จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที่ 3 สภาพการเปลี่ยนแปลงประเพณี จ านวน 24  ข้อ ได้แก่  
 1) การเปลี่ยนแปลงประเพณีความเชื่อ  
 2) การเปลี่ยนแปลงประเพณีภาษา  
 3) การเปลี่ยนแปลงประเพณีการแต่งกาย 
 4) การเปลี่ยนแปลงประเพณีการต้อนรับ 

2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
แบบมีโครงสร้างชนิดปลายเปิด (Structure In-depth Interview) จ านวน 1 ฉบับ 

เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน เพ่ือศึกษาเจาะลึกค้นหารายละเอียดรากเหง้าของ
ปัญหาและสภาพบริบททางวัฒนธรรมดนตรีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 

1) ปัญหาสาเหตุการสูญหายวัฒนธรรมดนตรี(การขับลื้อ)  
2) สภาพการเปลี่ยนแปลงความเชื่อความนิยมดนตรีจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
3) แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ 

3) การจัดสนทนากลุ่ม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเรื่องปัญหาสาเหตุการสูญ
หายวัฒนธรรมดนตรีไทยลื้อ สภาพการเปลี่ยนแปลงและการสูญหายทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน  ผลกระทบที่ เกิดจากการเลิกยึดถือประเพณี ชาติพันธุ์ไทลื้อต่าง ๆ  ข้อแนะน าและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีที่เป็นไปได้ (Feasibility study) โดยผู้วิจัยได้เชิญ
นักวิชาการผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ได้รับผลกระทบจากปัญหาการสูญหายของวัฒนธรรมดนตรี เช่น 
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลต าบลที่ ให้การสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชนที่มีความรอบรู้ นักขับลื้อ นักจัดรายการวิทยุ และคณะกรรมการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ บ้านแม่สาบ ทั้งหมดจ านวน 18 คน อนึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักทุก
ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีไทลื้อเป็นอย่างดี 
เข้าร่วมสนทนา วิพากษ์ วิจารณ์ อภิปราย แนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีไทลื้อเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

3.3 4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
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1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้วิจัยจัดส่ง รวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามการวิจัยชิงปริมาณเรื่องการประเมินสภาพปัญหา
ทางวัฒนธรรมดนตรีและสภาพการเปลี่ยนแปลงประเพณีชาติพันธุ์ไทยลื้อ 4 ด้าน จ านวน 100 ชุด  
น ามาวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเฉลี่ย (X-) และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD.) 

2) ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์มี 2 ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนัดหมาย วันและเวลาสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง

อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญรับทราบ และชี้แจงประเด็นสาระส าคัญของข้อ
ค าถามให้เข้าใจถูกต้องตรงกันก่อนที่จะด าเนินการสัมภาษณ์จริงในครั้งต่อไป  

(2) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์แบบ
กัลยาณมิตร อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย อธิบายเหตุผลและประโยชน์ของการวิจัยที่คาดว่าจะ
ได้รับ ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพ ใช้วิธีตะล่อมกล่อมเกลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3.3 5 การสรุปผลและอภิปรายผล เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสรุปและอธิบายเนื้อหาสาระส าคัญ
ให้มีความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้ ตามหลักการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ด้วยวิธีวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิงอุปนัย 
(Analytic Induction) ผสมผสานกับการอ้างอิงผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้อธิบายขยายความจริง
ของข้อค้นพบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทลื้อ 

3.3 6 การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยทบทวนระเบียบวิธีวิจัยและปรับปรุงการเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ถูกต้องโดยน าเสนอผลการวิจัยตามที่ได้ท าการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ทางวัฒนธรรมดนตรีและสภาพการเปลี่ยนแปลงประเพณีชาติพันธุ์ไทยลื้อ 4 ด้าน แสดงระดับ
ความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกของประเพณี 4 ด้านกับวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทยลื้อ และน าเอา
ผลการวิจัยดังกล่าวมาแล้วไปใช้สนับสนุนเชิงเหตุผลร่วมกับการสรุปผล และการอภิปรายผลของการ
วิจัยเรื่องแนวทางการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ ไทยลื้อ ที่ ได้สรุปผลการวิเคราะห์จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทยลื้อบ้านแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  

3.3 7 การเผยแพร่งานวิจัย โดยการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
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รวมถึงเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมที่จะได้ต้นแบบ (Prototype) ในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดนตรีที่
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




