
 

 

บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การท าวิจัย เรื่อง กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน พื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และ เ ชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใ ช้วิ ธี ก ารวิ จั ย เ ชิ งปฏิบั ติการแบบมี ส่ วน ร่ ว ม 
(Participatory Action Research : PAR) ในการเก็บข้อมูลของการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคน
หน่อจ๊ิแหละ ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า หมู่บ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า จังหวัด
แม่ฮ่อองสอน ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา มีการศึกษาข้อมูลจากการลงภาคสนามเพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการการส ารวจ (Servey) การสังเกต (Observation)  การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ( Interview) การจัดเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้การสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ การจัด
เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย และการปฏิบัติทดลองกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม 
ซึ่งมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ตามระยะเวลาการท าวิจัย ดังนี้ 

 
ขอบเขตของประชากร: ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนบ้านจ่าโบ่ หมู่ท่ี 4 ต.ปางมะผ้า อ.เมือง      

จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 3.1. กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 20 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
   1. ปราชญ์ชุมชนด้านการเป่าแคนละหู่ด า จ านวน 4 คน  
   2. คณะกรรมการกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ จ านวน 4 คน  
   3. กลุ่มเด็กและเยาวชน   จ านวน 10 คน 
   4. หน่วยงานภาครัฐ       จ านวน 1  คน 
   5. สถานศึกษาในพื้นท่ี     จ านวน 1 คน      
    

 3.2.ระยะก่อนการวิจัย 
  ส ารวจพื้นท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน จากต ารา เอกสาร งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องด้านการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างท่ีเกี่ยวข้องใน
การศึกษาท าความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องของงานวิจัยและประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการท างาน
วิจัย 
       3.3. ระหว่างการวิจัย 
              3.3.1. รวบรวบข้อมูลวัฒนธรรมและวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมในชุมชนต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนจากเอกสาร การสัมภาษณ์คนในชุมชน ตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับชุมชน และการสังเกตการณ์วัฒนธรรมชุมชน และบริบททางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชุมชน
ท่องเท่ียวบ้านจ่าโบ่   
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              3.3.2. จัดเวทีถอดบทเรียนองค์ความรู้วัฒนธรรมและวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ชุมชนผ่านการบอกเล่าโดยปราชญ์ชุมชนและผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
   - ภูมิหลังทางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชาวละหู่ด า  
   - ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
   - บทบาทของวัฒนธรรมการเป่าแคนต่อชุมชนชาวละหู่ด า 
   - วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนแบบในอดีตและปัจจุบัน   
              3.3.3. การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
สู่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสร้างล าดับข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม และ
การเตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ – ผู้รับการสืบทอด – องค์ความรู้ท่ี
สืบทอด – วิธีการสืบทอด –และการวัดผลการสืบทอดองค์ความรู้นั้น    
               3.3.4. จัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมจากปราชญ์ชุมชนสู่เด็กและเยาวชน 
และการประเมินผล ในพื้นท่ีฐานการเรียนรู้ของชุมชน  
               3.3.5. เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น การวิเคราะห์สรุปผลกระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม
กับชุมชน  
               3.3.6. วิเคราะห์ สรุปผล กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อภิปราย
ผลการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือในการวิจัย  
 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ดังนี้  
  1. การส ารวจ (Servey)  
ใช้ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น โดยการใช้แบบส ารวจแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากบุคคลท่ัวไปใน
พื้นท่ีการวิจัย 
  2. การสังเกตการณ์ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant Observation) และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ควบคู่ไปขณะการท าการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย การจัดประชุมกลุ่มย่อย การสนทนากลุ่ม การไปเยี่ยมเยียนท่ีบ้าน โดยบันทึก
กระบวนการไปพร้อมๆกัน เพื่อเป็นการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกัน 
  3. การสัมภาษณ์ (Interview ) 
  แบ่งเป็น 2 อย่าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interviews)  
    3.1) สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Interview) โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ตามแนวทางแบบ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์กลุ่มประชากร สัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบทอด
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
    3.2) สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured Interview) โดยสัมภาษณ์แบบ
เปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ เพื่อจับประเด็นแล้วน ามาตีความโดยใช้ทฤษฎี และ การสัมภาษณ์แบบ
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เจาะลึก (IN – depth Interview) จากปราชญ์ด้านวัฒนธรรมแคนน้ าเต้า ประชากรในพื้นท่ี เพื่อหา
ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและการสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์     
   4. การจัดเวทีถอดบทเรียน เพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและวิธีการสืบทอด 
จากปราชญ์ชุมชน เพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อสืบทอดสู่เด็กและ
เยาวชน  
  5.  เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางความคิดของคนในชุมชน 
ในการวางแผนแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
  6. การจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อทดสอบ
แผนของกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนท่ีได้ท าร่วมกัน ท าให้ทราบถึงปัญหา และ
ข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการท ากิจกรรมเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการของการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมท่ีมีวิธีการท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
 7. แบบประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม ประกอบด้วยการประเมินองค์ประกอบ
ของการสืบทอดวัฒนธรรม 3 ส่วน คือ ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม  วิธีการและส่ือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม  
ผู้รับวัฒนธรรม   
 8.การบันทึกภาพ การใช้กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เพื่อเก็บรายละเอียดบรรยากาศในการ
ประชุมหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
 9. การบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเนื้อหา รายละเอียดของการประชุม การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การสนทนา ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญในการรวบรวมข้อมูล 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ  คือ การประเมินผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมในชุมชนท่องเท่ียว
กลุ่มชาติพันธุ์ น ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าการแจกแจงความถ่ี การกระจายร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อตามประเด็นท่ีผู้วิจัยได้ท าการก าหนดไว้  
  ค่าความถี่และค่าร้อยละ ใช้ในการค านวณเพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานโดยท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง  รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรม 
  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้ในการค านวณเพื่อแปรความหมายของระดับความ
คิดเห็นและพฤติกรรม โดยก าหนดการให้คะแนน ตามหลักของ Likert Scale ดังนี้ 
   เห็นด้วยมากท่ีสุด เท่ากับ 5 คะแนน 
   เห็นด้วยมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
   เห็นด้วยปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อย  เท่ากับ 2 คะแนน 
   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
  เมื่อประมวลผลคะแนน ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะท าการจัดระดับความคิดเห็น 
โดยใช้คะแนนเฉล่ียของแต่ละประเด็นค าถามตามหมวดหมู่ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  
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  ส าหรับเกณฑ์ในการแบ่งระดับค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ประเภท โดย

การหาพิสัยในแต่ละระดับ จากสูตร คะแนนต่ าสุด – คะแนนสูงสุด =  = 0.80 

  ระดับค่าคะแนนเฉล่ียของความเห็นของแต่ละระดับจะมีดังนี้ คือ 
   เห็นด้วยมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 
   เห็นด้วยมาก  คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 
   เห็นด้วยปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 
   เห็นด้วยน้อย  คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 
   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด คะแนนเฉล่ีย 1.80 - 1.00 
 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) รายงานข้อมูลแบบพรรณนา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจบริบททางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In –depth Interview) ปราชญชุ์มชน  ข้อมูลจากการการ
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์โดยปราชญ์ชุมชน
และผู้น าชุมชน เวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นของชาวบ้านและ ผู้แทนองค์กรต่างๆในชุมชน          
(Group discussion) การวางแผนและการสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ี
เหมาะสมในทุกระดับต้ังแต่ครอบครัว ชุมชน และการถ่ายทอดสู่สังคม โดยปราชญ์ชุมชน ผู้น าและ
คณะกรรมการชุมชน และตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน และสรุปกระบวนการสืบทอด
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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