
 

 

บทท่ี  3 

ระเบียบวธิีวิจัย 

  

 การวิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว บ้านต้นโชค  อาศัยการ

พจิารณาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง เป็นการศึกษาขอ้มูลในเชิง คุณภาพ (qualitative 

research )  มุ่งเน้นการพรรณนาเพื่อสนับสนุน บ่งช้ีขอ้มูลที่เกิดตามกรอบแนวคิดการวจิัย  

 

3.1 การด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวจิัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี  (case Study)  เกี่ยวกับชุมชนกับการ

จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่ โดยศึกษาจากเอกสาร และศึกษาเพิ่มเติมจากการวจิัยภาคสนาม (field research) ซ่ึง

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (documentary study) เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่

รวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น โดยศึกษารวบรวมจากเอกสารวชิาการต่าง ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

บทความ วารสารวชิาการ  แนวคดิทฤษฎี   และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงาน

ต่างด้าว  โดยการน าเอกสารในส่วนที่ต้องการมาเรียบเรียงเพื่อหาข้อมูลส่วนที่ขาดหรือไม่

ทันสมัยในภาคสนาม 

3.1.2 การวจิัยภาคสนาม (field research) เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ

จากภาคสนาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key 

informant)  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว บ้านต้นโชค  ต าบล

หนองบัว อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่   

          โดยสามารถแสดงความเช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์การวจิัย  ปัญหาการวิจัย  และ

วธิีการวจิัย  ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค ์ ค าถามวิจัย วิธกีารเก็บและรวบรวม

ข้อมูล 

1.ศึกษาการด าเนินงานของ

รัฐในการจัดการแรงงานต่าง

ด้ า ว ไร้ ฝี มื อ ใน เข ต พื้ น ที่

อ าเภอไชยปราการ  จังหวัด

- ห น่ ว ย ง าน ร าช ก าร ที่

เกี่ ยวข้องกับแรงงานต่าง

ด้าวไร้ฝีมือในพื้นที่อ าเภอ

ไชยปราการ มีวธิีการในการ

วิธกีารศึกษา 

ศึกษาจากเอกสารและการ

สัมภาษณ์  การจัดกิจกรรม

กลุ่ มประชากรเป้าหมาย
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เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนบ้านต้นโชค  ต าบล

ห น อ ง บั ว   อ า เภ อ ไช ย

ปราการในการการจัดการ

แรงงานต่างด้าว 

 

 

3. ศึ ก ษ า ปั ญ ห า แ ล ะ

อุปสรรคในการด าเนินงาน

ของรัฐ  และชุมชนในการ

จัดการแรงงานต่างด้าวไร้

ฝีมือในเขตพื้นที่บ้านต้นโชค  

ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชย

ปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

จัดการจัดแรงงานต่างด้าว 

อยา่งไร   

- บทบาทหน้าที่ของแต่ละ

ฝ่าย องค์กรที่ด าเนินงาน

เป็นอยา่งไร  

- มีการเช่ือมประสานหรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงงาน

ต่ า งด้ าน เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ

องคก์รใดบ้างอยา่งไร 

 

 

- ประชาชนในหมูบ่้านต้น

โชคมีส่วนร่วมในการจัดการ

แรงงานต่างด้าว ภายใน

หมูบ่้านอยา่งไร 

 

 

 

- มีแนวทางใดบ้างทีจ่ะ

น าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง

ด้าวไร้ฝีมือในเขตพื้นที่บา้น

ต้นโชค  ต าบลหนองบัว  

อ าเภอไชยปราการ  จงัหวดั

เชียงใหม่   

 

เพื่อให้ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

- การจัดการแรงงานต่าง

ด้าวไร้ฝีมือ  ปัญหา 

อุปสรรคทีเ่กดิขึ้นจากการ

จัดการแรงงานต่างด้าวใน

บ้านต้นโชค  

- วธิีการจัดการแรงงานต่าง

ด้าวไร้ฝีมือของชุมชนบ้าน

ต้นโชค 

- แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้

ฝีมือ 
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3.2 แหล่งข้อมูล 

  แหล่งขอ้มูลในการศึกษาวจิัยในครั้งนีแ้บ่งออกเป็น  2   ประเภท   คอื  

 1)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ   (primary data)  ได้แก่ข้อมูลภาคสนามที่จะเก็บรวบรวม

จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง  (sample)  โดยตรง  ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ

แรงงานต่างด้าวในอ าเภอไชยปราการ  ประชาชน  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้า

อาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดต้นโชค ผู้สูงอายุ คณะครูและเยาวชนโรงเรียนบ้านต้นโชค 

 

 2) แหล่งข้อมูลทุติยภู มิ  (secondary data) ได้แก่   แหล่งข้อมูลจากห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  ห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    เอกสาร

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เอกสารด้านวารสาร  หนังสือ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการค้นคว้าทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 

3.3 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 

 วธิีการเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ใช้ในการศกึษาไดด้ าเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา   ได้แก่   หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่าง

ด้าวใน อ าเภอไชยปราการ  ประชาชน  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าอาวาสและรอง

เจ้าอาวาสวัดต้นโชค ผู้สูงอายุ คณะครูและเยาวชนโรงเรียนบ้านต้นโชค   อ าเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนีท้ าการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอยา่ง  4  กลุ่มคอื 

กลุ่มที่  1 กลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 

ในพื้นที่อ าเภอไชยปราการ  ซ่ึงได้แก่  ที่ว่าการอ าเภอไชยปราการ   เทศบาลต าบลหนองบัว  

สถานีต ารวจอ าเภอไชยปราการ   ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอฝาง  กองบังคับ

การควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 ฐานปฏิบัติการบ้านร้องธาร หมู ่6 ต าบลศรี

ดงเย็น 

กลุ่มที่  2 กลุ่มตัวอย่างจาก คณะครูและเยาวชนโรงเรียนบ้านต้นโชค  โดยใช้การ

ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคดิเห็น ในการจัดกิจกรรมเยาวชน 

กลุ่มที่  3 กลุ่มตัวอยา่งจาก ผู้สูงอายุในหมู่บา้นต้นโชคโดยใช้การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อ

ระดมความคดิเห็น ในการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มที่  4 กลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการหมู่บ้านต้นโชค โดยใช้การประชุมกลุ่มเพื่อ

ระดมความคดิเห็นในการจัดกิจกรรม อาสาพัฒนาชุมชน 
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3.4 วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการตอบ

ค าถามการวจิัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวธิีการเก็บข้อมูล 4  วธิี  คอื  

1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in depth  Interview ) 

     ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ตามวัน เวลา ที่นัดหมายจาก

ผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว จ านวน  5  คน คือ  1) นายอ าเภอไชย

ปราการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    2) นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองบัวหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย  3) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจไชยปราการ   4) หัวหน้าส านักงานต ารวจตรวจคนเข้า

เมืองอ าเภอฝาง  5) ผู้บังคับการกองบังคับการทหารฯ โดยมีการก าหนดกรอบและหัวข้อการ

สนทนาไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนถึง การด าเนินงานของรัฐ ปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในเขตพื้นที่อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 2) การสนทนากลุ่ม  (focus group)  ผู้วจิัยเป็นผู้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย  ตาม

วัน  เวลา  ที่นัดหมายจาก ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมูบ่้าน เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัด

ต้นโชค ผู้สูงอายุ คณะครูและเยาวชนโรงเรียนบ้านต้นโชค  เพื่อสนทนาถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนบ้านต้นโชค ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการจัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือใน

เขตพื้นที่บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่รัฐ  โดยมีการ

ก าหนดกรอบและหัวขอ้การสนทนาไวล้่วงหน้าอยา่งเป็นขัน้ตอน 

 

          3) การจัดกิจกรรมกลุ่ม ด าเนินการ ดังนี้ 

     3.1) กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นโชค   

     3.2) กลุ่มผู้สูงอายุ แพทย์พืน้บ้านชนเผ่า โดยผู้สูงอายุในหมูบ่้านต้นโชค 

     3.3) กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน โดยคณะครูและประชาชนในหมูบ่้านต้นโชค 

 เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านต้นโชค ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงานการจัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในเขตพื้นที่บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอ

ไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 4)การสังเกต  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆผู้ด าเนินการวจิัยมกีารสังเกตทั้งในรูปแบบ

ขงิการสังเกตแบบมีส่วนรว่มในกจิกรรม และการสังเกตแบบไม่มีสว่นร่วม อีกทั้งยังมีการสังเกต

แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการทอดแทรกอยูเ่สมอ 
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3.5 เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 

 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in depth interview  )  

 ผู้วิจัยด าเนินการศกึษาและสังเคราะห์เอกสารที่เกีย่วข้อง  แล้วจึงด าเนนิการสร้างแบบ

สัมภาษณ์แบบเจาะลกึให้ครอบคลุมวัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้

ตรวจสอบความถกูต้องเที่ยงตรงของเนือ้หาในแบบสัมภาษณ์ วา่แตล่ะขอ้ตรงตามจุดมุ่งหมาย

วจิัยครั้งนีน้ าแบบสัมภาษณ์ที่ไดร้ับจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข  

 2) แบบสนทนากลุ่มยอ่ย   (focus group)   

 ผู้วิจัยด าเนินการศกึษาและสังเคราะห์เอกสารที่เกีย่วข้อง  แล้วจึงด าเนนิการสร้างแบบ

สนทนากลุ่มยอ่ยให้ครอบคลุมวัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้

ตรวจสอบความถกูต้องเที่ยงตรงของเนือ้หาในแบบสนทนากลุ่มยอ่ย วา่แต่ละข้อตรงตาม

จุดมุ่งหมายวจิัยครั้งนีน้ าแบบสนทนากลุ่มที่ไดร้ับจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข  

 

3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 3.5.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผู้วิจัยได้ท าการเก็บรายละเอียดข้อมูลโดย

การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวจิัย  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นได้

ท าการรวบรวมจัดหมวดหมู่และบันทึกข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการเรียบเรียงจัดท ารายงานการ

วจิัย 

 3.5.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  ได้ด าเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์  จัดการ

ประชุมกลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่ม บันทึกผลการประชุมและการจัดกิจกรรมกลุ่ม ส าหรับการ

จัดการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่อาศัยในเขตพื้นที่บ้านต้นโชค  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชย

ปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3.7 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

 จากการรวบรวมข้อมูลการวิจัยตามเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อจัดระบบและสร้าง

องคค์วามรู้ให้สามารถตอบกรอบการวจิัยที่สร้างไว ้จึงพรรณนาความเพื่ออธิบายสิ่งที่ได้ศึกษา

ประกอบเข้าด้วยกัน มุ่งให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างปรากฏการณ์กับแนวคิด อีกทั้งยังมีการ

น าข้อมูลต่างๆมาตีความหมาย จ าแนกแยกแยะ ปัจจัยเงื่อนไข ข้อพิจารณาต่างๆของการ

จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 




