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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาเพื่อสงเสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยว

แบบยั่งยืน  : กรณีศึกษาหมูบานกิ่วแลนอย  ตําบลบานแม  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม        
ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการศึกษาแบบเจาะลึกลงพื้นที่เขา
ไปศึกษาถึงบริบทของชุมชนและวิเคราะหกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอย       
เพื่อใหไดขอมูล นํามาหาแนวทางการพัฒนาหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยว   
อยางยั่งยืน และเพื่อนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย ซ่ึงขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณตัวแทนบุคคลกลุมตาง ๆ  และการศึกษาหาความรูจากผูรู ผูชํานาญเกี่ยวกับงาน
แกะสลักในชุมชน  โดยขอมูลที่ไดจะนํามาประกอบกับการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
จากนั้นจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหและสังเคราะห  เพื่อตอบคําถามการศึกษาวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  
           ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ   
        3.1.1.1  ผูนํากลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักและกรรมการ  จํานวน 1 1 คน 
         3.1.1.2  ประชาชนผูประกอบอาชีพไมแกะสลัก  จํานวน  500  คน 
        3.1.1.3  ผูนําชาวบาน  คอืผูใหญบาน  จํานวน 1 คน 
        3.1.1.4. ผูอาวุโสที่ผลิตหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานมาเปนเวลาตั้งแต  10  ป  
ขึ้นไป จํานวน  12  คน  
        3.1.1.5  เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ เชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานแม   
บานกิ่วแลนอย  จํานวน  2  คน   

 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
             ประชาชนที่กําหนดในการศึกษาครัง้นี้เปนประชาชนผูใหขอมูลหลัก                 

(Key  Informants)    จํานวน   20   คน   โดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)   เฉพาะคนที่
มีความรูประสบการณในดานการทําไมแกะสลัก  และความรูเกี่ยวกับชมุชน ไดแก 
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  3.1.2.1  ผูนํากลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลกัและกรรมการในกลุม จํานวน 5  คน  
  3.1.2.2  ประชาชนในหมูบานที่ประกอบอาชีพไมแกะสลัก จํานวน  10  คน  
  3.1.2.3  ผูใหญบานบานกิว่แลนอย  จํานวน  1  คน 
    3.1.2.4  ผูอาวุโสที่ผลิตหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานมาเปนเวลาตัง้แต  10  ป
ขึ้นไป  และเปนผูสนับสนุนสงเสริมอนุรักษพัฒนา จํานวน 2  คน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
บานแม   บานกิ่วแลนอย  จํานวน  2  คน   
 
3.2  การรวบรวมขอมูล 
  
                  การรวบรวมขอมูล มีการศึกษาขอมูลจาก 
 3.2.1 ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  ที่เกี่ยวกับหมูบานกิ่วแลนอยและภูมิปญญา   
ชาวบานดานไมแกะสลัก ขอมูลรายงานประจําป  สถิติตาง ๆ  ของหมูบานกิ่วแลนอย  จากองคการ
บริหารสวนตําบลบานแม    ซ่ึงเปนหนวยงานราชการระดับทองถ่ินที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานใน        
การวิจัย 
 3.2.2 ขอมูลปฐมภูมิ   (Primary  Data)  เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมลูโดยตรง  โดยใช
การสังเกตและการสัมภาษณดังนี ้
   3.2.2.1 การสังเกตพื้นที่ศกึษา  โดยเขาไปสํารวจพื้นที่เปาหมาย   คือ  ชุมชนบาน
กิ่วแลนอย  โดยไดสอบถามผูประกอบอาชีพไมแกะสลักและผูประกอบการคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
ไมแกะสลักเพือ่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณในรายละเอียดตอไป 
   3.2.2.2 การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ    โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
เพื่อใหผูที่ไดรับการสัมภาษณเปนผูตอบลักษณะแบบสัมภาษณเปนคําถามแบบปลายเปด (Open - 
ended Questions)  ซ่ึงบุคคลที่รับการสัมภาษณประกอบดวย 
    (1)   ผูประกอบอาชีพแกะสลักไมในชุมชนบานกิว่แลนอย ที่มีความชาํนาญใน
อาชีพนี้โดยประกอบอาชีพนี้ไมนอยกวา  10  ป  และกลุมตาง ๆ  จํานวน  15  คน 
   (2)  ผูมีสวนรวมสนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพไมแกะสลักในเชิง
อนุรักษและพฒันา  จํานวน  5  คน 
 3.2.3  การวิเคราะหชุมชนรวมกับชาวบาน  
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    การวิเคราะหชุมชนรวมกับชาวบาน โดยการสังเกต  สัมภาษณในดานบริบท     
ของชุมชน  การประกอบอาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักของชุมชน  
ตลอดจนอัธยาศัยไมตรี  และความปลอดภัยในอาชญากรรมภายในชุมชนบานกิ่วแลนอย 
 
3.3   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
     
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1.  แบบสังเกตแบบไมมีสวนรวม  เปนการสังเกตสภาพทั่วไปของการผลิตหัตถกรรม 
ไมแกะสลัก  รูปแบบผลิตภัณฑ  การจําหนาย  การเขามาเยี่ยมชมของนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ  
สถานที่จําหนายผลิตภัณฑของกลุม  และการสังเกตสภาพทั่วไปของบริบทชุมชน  ดานที่ตั้ง         
ภูมิทัศน  ภูมิอากาศ  การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวก  
 2.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  เพื่อใชสัมภาษณเชิงลึกในการรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดกําหนดประเดน็ในการสัมภาษณ  การสนทนา  และการจัดเวทชีาวบานกับ    
ผูใหขอมูลอยางกวาง  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  โดยมีแนวประเด็นคําถาม  ดังนี ้

1. ที่ตั้งชุมชนและอาณาเขตตดิตอกับชุมชน  
2. ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของทองถ่ิน 
3. ประวัติชุมชนมีความเปนมาอยางไร 
4. กอนที่ทานจะมาประกอบอาชีพไมแกะสลักทานทําอาชพีอะไรมากอน และ 

                               เปลี่ยนมาเมื่อไหร ทําไมถึงเปลี่ยน 
5. ทานไดวัสดุมาจากไหน 
6. ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานอาชพีนี้เปนอยางไร 
7. รายไดอาชีพไมแกะสลัก กับอาชีพเดิมเปนอยางไร 
8. ทานประกอบอาชีพนี้ไดรับความรูจากใคร และทานคิดวาจะถายทอดอาชีพนี้ตอ 

                               ใหกับใครหรือไม อยางไรบาง 
9. ทานคิดวาลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของทองถ่ินเหมาะสมกับการประกอบ 

                               อาชีพไมแกะสลักหรือไม เพราะเหตใุด 
10. สังคมและเศรษฐกิจในชุมชนของทานเปนอยางไร 
11. ในชุมชนของทานมีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบางที่เปนเอกลักษณและ 

สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
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12. ทานเห็นดวยหรือไมที่จะจดักิจกรรมการทองเที่ยวในหมูบาน เห็นดวยเพราะ
อะไร ถาไมเหน็ดวยเพราะอะไร ถาเห็นดวย จะจัดอะไรบาง 

13. ทานคิดวาจะมปีญหาและอุปสรรคอยางไรในกจิกรรมที่จะจัด 
14. ทานคิดวาหนวยงานของรัฐควรเขามาเกีย่วของหรือไม อยางไร 
15. ทานมีความคดิเห็นเพิ่มเติมอะไรบาง 
16. ทานคิดวาในชมุชนของทานมีองคประกอบของแหลงทองเที่ยวในดานตางๆ 

เหลานี้อยางไร ชุมชนของทานมีส่ิงดึงดูดทางการทองเที่ยวอะไรบาง สามารถ
เขาถึงชุมชนไดทางใดบาง ชุมชนของทานมีส่ิงอํานวยความสะดวกอะไร 

17. ทานคิดวาเรื่องที่จะนําเสนอใหนกัทองเที่ยวมีความสําคญัอยางไรตอชุมชน 
ทานมีเหตุผลใดถึงนําเรื่องดังกลาวมานําเสนอ 

                   3.  การจัดเวทีชาวบานครั้งที่ 1  วันที่  13  มิถุนายน  2547  คร้ังที่ 2  วันที่  8  กันยายน  
2547  เปนการใหสมาชิกกลุมงานหัตถกรรมที่เกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ       
ที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล  เชน  กิจกรรมตาง ๆ  ของกลุมที่จัดขึ้นที่เกี่ยวกับหัตถกรรมไม  
แกะสลัก  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคในการผลิตและจําหนายหัตถกรรมไมแกะสลัก  
การรวมมือกันทํางานของกลุมความสัมพันธของกลุมตอชุมชน  ความตองการแหลงทองเที่ยวของ
คนในชุมชน  การสนับสนุนและสงเสริมใหหมูบานเปนแหลงทองเที่ยวจากผูนํากลุมตาง ๆ  ใน    
ชุมชนและชาวบาน 
                   4.  เครื่องมือดานผูวิจัย  ผูวจิัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  และทําการ
ตรวจสอบ  วิเคราะหมาเปนระยะ 
 
3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล  
 
 ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลในหมูบานกิ่วแลนอยมาเปนระยะ ๆ โดยการสัมภาษณ   
การสังเกต   การสนทนาซักถามกลุม  การจัดเวทีชาวบานและฝายที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหขอมูล 
 จากการที่ผูศึกษามีประสบการณและความใกลชิดกับหมูบานนี้มากอน   ส่ิงเหลานี้ก็จะ
เปนประโยชนในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการใชวิธีการตาง ๆ  ดังนี้ 
 การสังเกตและการสัมภาษณแบบเจาะลึก  (Indepth Interview)  จะทําการสัมภาษณกลุม
ผูใหขอมูลหลัก  (Key Informante)  โดยการสัมภาษณเฉพาะกลุม (Focus Group) กลุมงาน

หัตถกรรมไมแกะสลักและกรรมการในกลุมผูนําชุมชน  และผูที่เกี่ยวของ  และการทําเวทีชาวบาน  
โดยมีประเด็นและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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 3.4.1 ศึกษาภูมิหลังและบริบทของชุมชนที่จะเอื้อตอการสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย 
 3.4.2 ทําการวิเคราะหขุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT Analysis)  กลุม
งานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอย  เพื่อหาแนวทางการพฒันาใหเปนแหลงทองเที่ยว
อยางยั่งยืน  และเพื่อนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย 
 
3.5  การตรวจสอบขอมูล 
 
 การตรวจสอบขอมูลจะกระทาํพรอม ๆ  กับการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานขอมูล ซ่ึงไดจากการสังเกต การสัมภาษณหลายคนเพื่อใหได
ขอมูลที่ตรงกัน และการศกึษาเฉพาะ แลววิเคราะหวาขอมูลเหมือนกันหรือแตกตางกนัอยางไร 
นาเชื่อถือไดเพยีงใด  การสรุปขอมูลแตละครัง้ตองตรวจสอบขอมูลจากการสัมภาษณ  การสังเกต  หรือ
เอกสารหลาย ๆ  คร้ัง 
 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
                ผูวิจยัจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณ  การสังเกต  
และการวิเคราะหจดุแข็ง  (Strength)  จุดออน  (Weakness)  โอกาส  (Opportunity)  และอุปสรรค  
(Threat)  ของชุมชนและหัตถกรรมไมแกะสลักรวมกับชาวบาน  เมื่อทาํการวิเคราะหขอมูลดาน  
เนื้อหาแลวเสนอขอมูลในเชงิพรรณาวิเคราะห โดยใชแผนภูมิ ตาราง  ภาพประกอบ  ในการเสนอ  
ขอมูล  
 
3.7  กระบวนการวิจัย 
 
                   ผูวิจยัไดดาํเนินการตาง ๆ  ตามวิธีดําเนนิการวิจัยอยางครบถวน  ซ่ึงสามารถเขียนเปน 
แผนภูมกิระบวนการวิจยัประกอบไดดังภาพที่ 3.1 
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กําหนดรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 

วิธีแกไข 

โอกาส จุดออน จุดแข็ง 

วิธีแกไข 

อุปสรรค 

SWOT  รวมกบัชุมชน แนวคดิทฤษฎ ีผูมีสวนเกีย่วของ   
 
 

 
  

ศึกษาบริบทชมุชน 

ภาพที่ 3.1  แผนภูมิแสดงกระบวนการวจิัย 
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