
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตรใน

พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลเอกสาร  ขอมูลการสังเกต  และการสัมภาษณผูมี

สวนเกี่ยวของ  และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ซึ่งผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ดานเนื้อหา 

1.2 วิธีการวิจัย 

1.3 ระยะเวลา 

1.4 พ้ืนที่วิจัย 

1.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 แบบของการวิจัย 

2.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

2.3 การรวบรวมขอมูล 

2.4 เครื่องมือในการวิจัย 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 

2.6 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ขอบเขตของการวิจัย 

1.1 ดานเนื้อหา 

ผูวิจัยกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

1.1.1 ศึกษาพัฒนาการการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําเพ่ือ

การเกษตรในระบบการผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง (Self Sufficiency Economy) หรือการผลิตเพ่ือบริโภค 

และการผลิตเพ่ือขาย (Market Economy) ในระบบทุนนิยม (Capitalism) วาบรรลุเปาหมายสูความ

ยั่งยืนอยางไร 

1.1.2 การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีใหมเพ่ือการจัดสรรน้ําบนพ้ืนฐาน

ศาสตรพระราชา  มีอะไรบาง 

1.1.3 การเสนอนวัตกรรมในการอนุรักษ และจัดสรรน้ําในพ้ืนที่การเกษตรนอกเขต

ชลประทานที่สอดคลอง  กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน 
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1.2 วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัย  ประกอบดวย 

1.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารขั้นตน (Primary Sources) เชน กฎหมาย

โบราณ  เอกสารราชการ  ประกอบกับเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) เชน บทความ  หนังสือ  

ตํารา  การตรวจสอบเอกสารตองวิเคราะหผูเขียน  สถานภาพของผูเขียน  วัตถุประสงคในการเขียน  

บริบทของสงัคมในสมัยนั้นประกอบดวย 

1.2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยออกสังเกตครั้งแรกโดยการสํารวจพื้นที่ทุก

ตําบล  ทุกหมูบานของพ้ืนที่วิจัย  บันทึกขอมูลที่ประสบ  ตอจากนั้นใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมกับ

กิจกรรมในพื้นท่ี  และไมมีสวนรวม  โดยมีเปาหมาย  แบบแผนของการสังเกต  การสังเกต  การ

สํารวจ  ผูวิจัยกระทําดวยตนเองหลายๆ ครั้ง  เพ่ือใหไดขอมูล  แมนยํา  ถูกตอง  เพ่ือประโยชนในการ

วิเคราะห  และสังเคราะหผล 

1.2.3 การสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยสรางคําถามในการสัมภาษณ  แลวออก

สัมภาษณดวยตนเอง  ปรับปรุงแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  การสัมภาษณได

สัมภาษณท้ังบุคคลคนเดียว  และกลุมบุคคลไมเกิน  15  คน  เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก

รายบุคคล (In-Depth Interview) เฉพาะผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุม 

(Focus Group) 

1.3 ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการวิจัย  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

1.4 พื้นท่ีวิจัย 

พ้ืนที่วิจัยอยูในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานในอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  

จํานวน  6  ตําบล  คือ  ตําบลน้ําบอหลวง  ตําบลบานแม  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลยุหวา  ตําบลบาน

กลาง  ตําบลทาวังพราว  จํานวน  49  หมูบาน  พ้ืนที่  78.95  ตารางกิโลเมตร  ในเขตแหลงน้ําหลัก  

3  แหง  คือ  แมน้ําขาน  แมน้ําวาง  หนองสะเรียม 

1.5 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.5.1  ประชากร 

ประชากร  ประกอบดวยผูใชน้ํานอกเขตชลประทาน  6  ตําบล  คือ  ตําบลน้ําบอหลวง  

ตําบลบานแม  ตําบลยุหวา  ตําบลทุงสะโตก  ตําบลบานกลาง  ตําบลทาวังพราว  จํานวนพื้นที่  

78.95  ตารางกิโลเมตร  ใน  1  ตําบลมีทั้งพื้นที่รับน้ํานอกเขตชลประทาน  และในเขตชลประทาน  

แตการสํารวจประชากรแยกตามตําบล  จึงไมสามารถกําหนดประชากรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 

ประชากรที่เก่ียวกับการสรรน้ําเพื่อการเกษตร  เฉพาะบุคคล ประกอบดวย  ผูควบคุม

ระบบเหมือง ฝาย  เกษตรกร  กํานัน  ผูใหญบาน  และผูบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

ประชากรที่เปนปจจัยในการผลิต และเทคโนโลยีในการผลิต  ไดแก  ที่ดิน  ฝาย  เหมือง  

คลองชลประทาน  แมน้ํา  ลําธาร  หนองน้ํา  ฝายแมน้ําวาง 10 ฝาย  ฝายแมน้ําขาน 7 ฝาย 
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1.5.2  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่เก่ียวของกับการจัดสรรน้ําโดยตรง  ประกอบดวยผูควบคุมระบบเหมือง

ฝาย  หรือแกเหมือง  แกฝาย  จํานวน  20  คน  เกษตรกรผูใชน้ําในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  จํานวน 

50 คน รวมกลุมตัวอยางที่เก่ียวของโดยตรง  จํานวน 70 คน 

กลุมตัวอยางที่ประสานงาน  ควบคุม  เกี่ยวของทางออม  ไดแก  ฝายบริหารองคการ

บริหารสวนทองถิ่น  6  คน  กํานัน  6  คน  และตัวแทนผูใหญบาน  18  คน  รวม  30  คน 

กลุมตัวอยางของฝาย  ฝายในแมน้ําวาง  7  ฝาย  ตั้งแตฝายขุนคงถึงฝายปุโล  ฝายแม

ทําขาน  6 ฝาย  ตั้งแตฝายไรลอ  จนถึงฝายทาวังพราว  หรือฝายหลังถํ้า 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 แบบของการวิจัย (Research Design) 

การวิจัยเรื่องนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการศึกษา

ปรากฏการณเกี่ยวกับการอนุรักษและจัดสรรน้ําทางการเกษตรในภาพรวม  ซึ่งเกี่ยวของกับคน  

วิธีการ  และเทคโนโลยี  หรือการนําวัสดุมาใชในการจัดการน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด  ผูวิจัยมี

ความคุนเคย  ประสบการณตรงกับพื้นที่บางสวน  เก่ียวกับการจัดการน้ํา  แตการวิจัยเชิงคุณภาพใน

เรื่องนี้  ก็ตองเตรียมหาขอมูลเพิ่มเติมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ  

การสังเกตและอยูรวมกับสังคมผูใชน้ําในเวลาไมนอยกวา  6  เดือน  นอกจากนี้ตองอาศัยการ

สัมภาษณรายบุคคล  และการอภิปรายกลุมเล็กๆ เพ่ือรับฟงขอมูลตางๆ การซักถามถึงวิธีการ  

ตัวอยางการจัดสรรน้ํา และแนวคิดของผูมีสวนรวม  ก็เปนองคประกอบสําคัญในการทําวิจัยเรื่องนี้  

ซึ่งตองศึกษาเอกสาร  สัมภาษณ  การสังเกต  เพ่ือศึกษาขอมูล  จนกระทั่งตอบปญหาไดเดนชัด  และ

หาขอยุติได 

ในการรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดตั้งคําถามในการวิจัย  มีกรอบของทฤษฎีรองรับในการ

วิเคราะห  สังเคราะหขอมูล 

ผลของการวิจัย  ไดเสนอรูปแบบของการแกปญหา  เรื่องการจัดการน้ําทางการเกษตร  

เพ่ือนําไปสูเปาหมายสูงสุดคือ ชุมชนเขมแข็ง (Stainable Community) 

 

2.2 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย (Procedures) 

ในการดําเนินงานวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ 

2.2.1 การเขาสูพ้ืนที่วิจัย  หลังจากการศึกษาเอกสารจนเขาใจพ้ืนที่วิจัยแลว  ก็กําหนด

พ้ืนที่คุนเคยคือ มีความสัมพันธกันมากอน  แลวเขาไปขอความรวมมือในการวิจัย  การจัดหาที่พักใน

บานคุนเคยเพื่อพักในเวลากลางคืน หรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพราะกิจกรรมบางอยางเกิดจาก

การสังเกต  หรือการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
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2.2.2 การสํารวจพ้ืนที่วิจัยทั้งหมดในภาพรวมดวยนักวิจัยเองจนครบทั้ง 6 ตําบล  และ

หมูบานที่วิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมสภาพภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอมในชุมชน  

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะห  และเสนอขอมูลตอไป  ผูวิจัยตอง “หลับตาเห็นภาพในพ้ืนที่เปน

เบื้องตนกอน” 

2.2.3 ติดตอประสานงานกับหนวยราชการ  เชน  ที่วาการอําเภอสันปาตอง  เทศบาล

ตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  ผูใหญบาน 

2.2.4 นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหกับวัตถุประสงคในการวิจัย  กรอบในการวิจัย  วา

สอดคลองหรือปรับปรุงกรอบในการวิจัยอยางไรบาง  การเตรียมคําถามแบบสัมภาษณอยางไมเปน

ทางการ  หัวขอในการสังเกตพื้นท่ีตองศึกษาดวยตนเอง  เมื่อสังเคราะหเรียบรอยแลวแบบของการ

สังเกตจึงดําเนินการสํารวจพ้ืนที่วิจัยเพื่อเก็บขอมูล  ซึ่งเคยออกสํารวจมาแลว  แตตองกระทําหลายๆ 

ครั้งในพ้ืนที่เดียวกัน  เพราะมีตัวแปรผันของฤดูกาล  เวลา  และกิจกรรม 

2.2.5 หลังจากรวบรวมขอมูล  สังเคราะหขอมูลแลวนําขอมูลเสนอกลุมตัวอยางอีกครั้ง

หนึ่ง  เพ่ือตรวจสอบความแนนอน  แลวเสนอรายงานการวิจัย 

 

2.3 การรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย  การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  วิธีการสังเกตและ

การสัมภาษณ 

2.3.1 ศึกษาเอกสารทั้ ง เอกสารขั้นตน  (Primary Source) และเอกสารชั้ นรอง 

(Secondary Source) เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรน้ําเพ่ือการเกษตรในสังคมลานนา  ตั้งแตสมัย

ราชวงศมังราย (พ.ศ. 1839-2101) จนถึงปจจุบัน  จากกฎหมายมังราย หรือมังรายศาสตร  เอกสาร

เก่ียวกับประวัติศาสตรลานนา  เอกสารจากกองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  เอกสารจาก

หนวยราชการ เชน กรมชลประทาน อําเภอสันปาตอง  เทศบาลในสวนพ้ืนที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารชั้นรอง  จากงานวิจัย  หนังสือ  วารสาร  และขอมูลรูปแบบ

อ่ืนๆ ที่เชื่อถือได  เขียนโดยผูทรงคุณวุฒิ หรือหนวยราชการ 

การศึกษาเอกสารตองทบทวน และคนหาตลอดจนจบกระบวนการวิจัย  แตจะเนนหนัก

ในระยะเร่ิมตนหลังจากการศึกษาเอกสารแลวจึงออกพ้ืนที่ศึกษา 

การสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา  พ้ืนที่ศึกษาจํานวน  6  ตําบลในอําเภอสันปาตอง  และพื้นที่ที่

เก่ียวของในเขตอําเภอใกลเคียง  เชน  อําเภอแมวาง  อําเภอหางดง  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  

อําเภอเมือง  อําเภอปาซาง  จังหวัดลําพูน  ไดออกสํารวจโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยทุกๆ พ้ืนที่ไม

นอยกวา 2 ครั้ง  เพ่ือศึกษาสภาพภูมิประเทศ  การประกอบอาชีพ  สภาพเศรษฐกิจ  ชีวิตความ

เปนอยูในสังคม  เมื่อสังเกตแลวก็บันทึกภาพ  บันทึกขอมูล  ไวเปนหลักฐานในการวิจัย 

ในการออกสํารวจพ้ืนที่  เนนหนักการสังเกตดวยตนเองเปนหลัก  แตก็มีการสัมภาษณ

ผูเก่ียวของ  และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ประกอบดวย 
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การออกสํารวจพื้นที่  ตัวอยางเชน  การออกสํารวจระบบการชลประทาน  เขตลุมน้ําวาง  

ตั้งแตตนน้ําอําเภอแมวางจนถึงปลายน้ําอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  หรือการออกสํารวจเขต

ลุมน้ําขาน  ตั้งแตอําเภอสะเมิง  หางดง  และสันปาตอง  การสังเกตลุมน้ํา  นอกจากสังเกตฝาย 

เหมือง ยังสังเกตการประกอบอาชีพดานการเกษตร และบริบทอ่ืนๆ ของสังคม 

ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องนี้ ทุกๆ พ้ืนที่ในขอบเขตการวิจัยไดออกสํารวจจนครบ

ทุกพื้นท่ี  ตั้งแต 2 ครั้งหรือมากกวานั้น  เพ่ือตรวจสอบขอมูลใหเกิดความแนนอน  ตามตัวแปรของ

เวลา  และกิจกรรม 

2.3.2 การสังเกต (Observation) การสังเกตผูวิจัยศึกษาขอมูลดวยตนเองโดยใชวิธีการ

สังเกต  โดยผูถูกสังเกตรูตัวและไมรูตัว (Know or Unknown Observation) การสังเกตโดยผูถูก

สังเกตรูตัวนั้น  โดยการเขาไปรวมในกิจกรรม เชน การซอมแซมเหมืองฝาย  การทําการเกษตร  การ

สังเกตไมรูตัวคือ การไมเขาไปรวมในกิจกรรม  เพียงแตหยุดสังเกต เชน การสูบน้ําเขานา  การขุดลอก

เหมือง  ลําน้ํา  เปนตน 

การสัง เกตแบบมีสวนร วม และไมมีส วนรวม (Participant or non-participant 

Observation) การสังเกตแบบมีสวนรวม  ผูสังเกตตองเขาไปอยูในสถานการณเหมือนเปนสมาชิกคน

หนึ่ง  ซึ่งตองทํากิจกรรมรวมไปกับกลุมดวย  การสังเกตแบบนี้  ผูวิจัยกระทําบางในบางพ้ืนที่ที่คุนเคย

สนิทสนมกันมากอน  สําหรับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  กระทําทุกพื้นที่พรอมกับการจดบันทึก  

ถายภาพ  และซักถาม 

การสังเกตแบบมีระบบ (Structured Observation) ผูวิจัยเตรียมแบบของการสังเกต  

จุดมุงหมายของการสังเกตไวลวงหนาวาตองการสังเกตอะไร  เวลาใด  เพราะเวลาทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรม  แตในบางกรณีก็อาจใชวิธีการสังเกตแบบไมมีระบบ 

การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) ผูวิจัยมีเปาหมายในการสังเกต  และนัดหมาย

ไวลวงหนา  เพ่ือสังเกตดวยตนเอง  หรือผูชวยนักวิจัย  จากประสบการณจริงๆ แลวมีการบันทึกภาพ  

บันทึกขอมูลที่เกิดขึ้น  แตบางครั้งผูวิจัยไมสามารถเขารวมไดก็อาศัยการสังเกตโดยออมโดยสังเกตจาก

รูปภาพ  และการบันทึกเสียง  หรือใหคนอ่ืนสังเกตแทนผูวิจัย 

2.3.3 การสัมภาษณ (Interviews) 

การสัมภาษณโดยการสนทนา  ซักถาม  พรอมๆ กับสังเกตเจตนคติ  บุคลิกภาพ  

อากัปกิริยา  พฤติกรรมทางกาย  วาจา  และแปรความหมาย  วิเคราะหพฤติกรรมที่แสดงออกวา  มี

ความจริงใจ  นาเชื่อถือไดหรือไม  สอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฎีและบริบทเพียงใด  การสัมภาษณก็

เชนเดียวกับการสังเกต  ตองกระทําซ้ําๆ ในพ้ืนที่  เวลา  บุคคล  ที่แตกตางกัน  เพื่อสรุปหาความ

เชื่อมั่น  เที่ยงตรง 

ลักษณะการสัมภาษณ  ในการวิจัยเรื่องนี้ประกอบดวยลักษณะการสัมภาษณ ดังนี ้

การสัมภาษณแบบมีหรือไมมีระบบ (Structured or Unstructured Interviews) ใน

การรวบรวมขอมูล  การวิจัยบางครั้งอาจใชแบบสัมภาษณชุดเดียวกัน  ถามตอบประเด็นตางๆ 
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เหมือนกันทุกคน เพ่ือใหไดขอมูลความรู และความเชื่อมั่นของขอมูล  แตไมมีความหลากหลายใน

ความคิดหรือขอมูลท่ีแตกตางออกไป  หรืออาจสัมภาษณนอกเหนือจากคําถามท่ีเตรียมไว  เพราะ

บุคคลผูถูกสัมภาษณเปนผูใหขอมูลสําคัญ  หรือมีประสบการณตรงในกิจกรรมนั้นๆ 

การสัมภาษณแบบกลุม (Group Interview) การสัมภาษณแบบกลุม  ประสบการณ

เดียวกัน  ทําใหเกิดการตรวจสอบขอมูลจากลุมไปพรอมๆ กัน  ขอมูลจากกลุมไดรับการวิเคราะห  

สังเคราะห  โดยกระบวนการกลุม  การสัมภาษณแบบกลุมจะไดวิธีการแบบเดียวกับการอภิปรายกลุม

ยอย (Group Discussion) 

2.4 เครื่องมือในการวิจัย (Research Instrument) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี ้

2.4.1 แบบสังเกตประกอบดวย  แบบสังเกตแบบมีสวนรวม  แบบสังเกตแบบมีระบบ  

คือ  มีการกําหนดหัวขอที่สังเกตโดยตรง  เชน  การจัดการน้ําโดยระบบเหมือง  ฝาย  ประตูน้ํา  หลุก  

หอผีฝาย  การกระทํากิจกรรมรวมกัน  หรืออาจมีกิจกรรมบางอยางอาจเขามาแทรกซอน  แต

เก่ียวของกับขอบเขต  เนื้อหาของการวิจัยก็สังเกตแบบไมมีสวนรวมและมีสวนรวม 

2.4.2 แบบสัมภาษณ  แบบสัมภาษณ ประกอบดวย คําถามในประเด็นตางๆ ซึ่งเตรียม

ไวสัมภาษณใหสอดคลองกับขอบเขตของการวิจัย  คําถามมีการเตรียมไวลวงหนากอนสัมภาษณ  แลว

สัมภาษณตามหัวขอในประเด็นน้ันๆ  อาจมีการซักถามเพ่ิมเติม  แตบางครั้งก็อาจสัมภาษณนอกเหนือ

คําถาม เพราะผูถูกสัมภาษณมีความรู  ประสบการณในเรื่องนั้นๆ หรือตองสังเกต  ตรวจสอบบริบท

ของพ้ืนท่ี  และวิเคราะหดูวา  ขอมูลสอดคลองกับเอกสาร  การสังเกต  หรือไม  ถาไมสอดคลองเพราะ

เหตุใด  บางครั้งการสัมภาษณเพ่ือหาขอยุติของคําตอบ  อาจตองมีคําถามอ่ืนเพ่ิมข้ึน  นอกเหนือจากที่

จัดเตรียมเอาไว 

2.5 การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) 

การวิเคราะหขอมูล  การรวบรวมขอมูล และการตรวจสอบขอมูลกระทําพรอมๆ กัน  

เพ่ือใหไดขอมูลเชื่อถือได  มีความเที่ยงตรง  ดังนั้นผูวิจัยตองมีความรูพ้ืนฐานจากการศึกษาเอกสาร  

และสํารวจพื้นที่จริงกอน  จึงจะเริ่มการสัมภาษณ และเขารวมกิจกรรมการสังเกตแบบมีสวนรวม 

การสัมภาษณ  และสังเกต  หลายๆ ครั้งในพ้ืนที่ตางกัน  เวลาตางกัน  เปนสิ่งจําเปนใน

การตรวจสอบขอมูลเพ่ือหาความเที่ยงตรงในกรณีไมมีในเอกสาร  และสรางขอสรุปดวยผูวิจัยเอง 

การตรวจสอบขอมูล  ใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) 

ตรวจสอบวาขอมูลนั้นถูกตอง  เที่ยงตรงหรือไม  โดยการตรวจสอบดานเวลา  สถานที่  และบุคคลที่

ตางกันขอมูลจะตรงกันหรือไม 

อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) คือ การตรวจสอบขอมูลดานเอกสาร  การสังเกต  การสัมภาษณ  วาตรงกันหรือไม  

ถาไมตรงกันเพราะเหตุผลใด 




