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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเขาไปศึกษาบริบทของชุมชน ศึกษาปรากฏการณตาง ๆ ดวยตนเอง 
โดยศึกษาถึงวิถีชีวิตการดํารงชีวิตและความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน ศึกษาถึงกิจกรรมที่เปน
กระบวนการและขั้นตอนมีลักษณะตอเนื่อง รวมทั้งการรวมตัวเปนกลุมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
หมูบาน รวมถึงความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนอันกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในชุมชนโดยเกิด
ความขัดแยงขึ้นในบุคคล หรือเกิดขึ้นระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล รวมทั้งที่เปนผลกระทบกับ
ภายนอกชุมชน ตลอดจนศึกษาถึงกลไกและวิธีการที่ผูนําชุมชนไดนํามาใชในการปองกัน ควบคุม 
ระงับ แกไขและคลี่คลายความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งอาจแตกตางกันไปตามระดับของปญหา
และระดับของความขัดแยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนตองการทราบถึงระยะเวลาที่ผูนําทองถ่ินเริ่มเขามี
บทบาทในการคลี่คลายแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีความขัดแยง 
แนวคิดผูนําทองถ่ิน แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจทองถ่ิน และแนวคิดการควบคุมทางสังคม รวมถึง
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางวิธีดําเนินการวิจัยไว ดังนี้ 
 

3.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
        3.1.1 ทําการศึกษาคนควาขอมูลท่ีเปนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
เชนเอกสารตําราทางวิชาการ วารสาร บทความ รายงานการประชุมสัมมนา เอกสารงานวิจัย อ่ืน ๆ 
ที่เห็นวาเกี่ยวของและเหมาะสม ที่สามารถอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีเขาสูปรากฏการณ     
ความขัดแยงของหมูบานวาเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลง
นาสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย สามารถดําเนินการวิจัยคนควาหาองคความรูใหมจากปรากฏการณ
ดังกลาวได 
        3.1.2 ศึกษาและสํารวจขอมูลเบื้องตนภาคสนาม (Field Research) เปนวิธีการจัดเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเอาปรากฏการณในชุมชนมาอธิบายขยายเชื่อมกับแนวคิดทฤษฎี
วามีความสอดคลองซ่ึงกันและกัน ขอมูลท่ีจัดเก็บประกอบดวยรายละเอียดปรากฏการณในดาน
สภาพกายภาพแวดลอมหรือสภาพนิเวศของชุมชน ปรากฏการณดานพฤติกรรม การปฏิสัมพันธซ่ึง
กันและกัน ผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ผูนําทองถ่ินอยางเปนทางการ และไมเปนทางการ เชน 
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ผูใหญบาน อดีตผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและ
สมาชิกกลุมทางเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน เพราะเปนผูที่อยูอาศัยอยูในชุมชนเปนระยะ
เวลานาน สามารถทราบขอมูลตาง ๆ ของชุมชนเปนอยางดี และสามารถบอกเลาขอมูลที่เปนจริงได 
        ผูวิจัยเขาศึกษาชุมชนโดยการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับชาวบาน สมาชิกในชุมชนและ
ผูนําทองถ่ิน  โดยการแนะนําตัวพูดคุยทําความสนิทสนมคุนเคย   อีกทั้งผูวิจัยเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซ่ึงมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับทองถ่ิน  
        3.1.3 แหลงขอมูลในชุมชน ในการหาขอมูลเพื่อใหครบถวน ผูวิจัยจะใชวิธีสอบถาม
ขอมูลจากบุคคลอื่นจากในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียง   หรือขอมูลจากบุคคลภายนอก   หนวยงาน
อ่ืน ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของ สําหรับขอมูลของกลุมทางเศรษฐกิจและสังคมหมูบาน ขอดูจาก
สมุดบันทึกการประชุม บันทึกกฎระเบียบของกลุม ขอบังคับกลุม พูดคุยจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งอาศัยขอมูลที่เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐไดเคยไปรวมทํากิจกรรมกับชุมชน 
 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
        3.2.1 การสนทนา 
       ผูวิจัยใชวิธีการสนทนาพบปะพูดคุย ซักถามขอมูลของชุมชนจากสมาชิกในชุมชน      
ในเรื่อง ประวัติการกอตั้งชุมชน ซ่ึงผูใหขอมูลจะเปนผูสูงอายุ  ขอมูลในเรื่องสภาพภูมิอากาศ การตั้ง
บานเรือน การติดตอคมนาคม การจัดสรรทรัพยากร โครงสรางความสัมพันธในชุมชน ประชากร 
ครอบครัว ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ  
        3.2.2 การสังเกต 
        ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตโดยการมีสวนรวม หมายถึงการเขาไปมีสวนรวมในชุมชน          
ที่จัดเก็บขอมูล โดยเขาไปรวมทํางานพัฒนากับชุมชนกับสมาชิกในชุมชน เชนกลุมสตรีแมบาน   
กลุมอาชีพตาง ๆ  สังเกตจดจํา สอบถามและจดบันทึกขอมูลท่ีนาสนใจนํามาวิเคราะหเรียบเรียง 
สรุปเขียนรายงาน ผูวิจัยตองมีสวนรวมเปนสมาชิกของชุมชนในกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชน 
ประพฤติตัวใหเหมือนกับสมาชิกในชุมชน โดยในการศึกษาขอมูลชุมชนโดยการสังเกตในประเด็น
ดังนี้ 
        3.2.3 การสํารวจทางกายภาพ  ผูวิจัยจะใชการเดินสํารวจและทําแผนที่หมูบาน        
อยางคราว  ๆ วาในหมูบานมีสถานที่สําคัญอะไรบาง เชน วัด โรงเรียน หอประชุมหมูบาน            
ตั้งตรงไหน ทิศใด บานพักอาศัยของผูนําชุมชน ผูใหญบาน ประธานกลุมอาชีพ อยูถนนไหน เลขที่
เทาใด จํานวนรานคา เขตบานพักอาศัย แมน้ําลําหวย เหมืองฝาย อาณาเขตติดตอเปนอยางไร 
ระหวางพื้นที่อาศัย กับพื้นที่เพาะปลูก 
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        3.2.4 การสํารวจทางสังคม  ขอมูลที่ผูวิจัยจะคนพบคือ การงาน อาชีพ ผลผลิต รายได 
วิถีชีวิตประจําวันและกิจกรรมตาง ๆ 
        3.2.5 การสอบถาม หมายถึงการพูดคุยโดยไมใชแบบสอบถาม เปนการสัมภาษณ     
อยางไมเปนทางการ ซ่ึงเปนวิธีการทําใหเกิดความสนิทสนมคุนเคย และสรางความไววางใจ 
ประเด็นคําถามผูวิจัยตั้งประเด็นคําถามไวลวงหนา  ลักษณะเปนคําถามปลายเปด  ขอความเห็น  
ผูใหขอมูลในเรื่องตาง ๆ และสอบถามเกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในชุมชน สายเครือญาติ การสืบทอดตําแหนงผูนําตามธรรมชาติเปนอยางไร 
        3.2.6 การสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกแบบมีโครงสราง
และไมมีโครงสราง โดยการตั้งคําถามไวลวงหนา ใชแนวคําถามปลยเปดเปนหัวขอคําถามตรงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหใหไดขอมูลในระดับลึก โดยกลุมผูให
ขอมูลหลักประกอบดวย ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของในพื้นที่ และในการสัมภาษณก็สังเกตความรู สึกและทาทีของผูใหขอมูลรวมถึง
สภาพแวดลอม จดบันทึกขอสังเกตไปดวย 
        3.2.7 การบันทึกขอมูล เมื่อศึกษาจัดเก็บขอมูลชุมชน โดยการสังเกตแบบมีสวนรวมแลว 
ใชการบันทึกขอมูลในลักษณะ 3 ขั้นตอน คือ 
  1) การใชความจํา เพื่อใหการพูดคุยกับผูใหขอมูลอยางเปนธรรมชาติ ตองใชวิธี
จดจําและรีบมาบันทึกเมื่อมีเวลาทันที 
                 2) จดบันทึกขอความสําคัญ ในการจัดเก็บขอมูลในที่สาธารณะ ผูวิจัยจะจดบันทึก
ขอความสั้น ๆ นํามาขยายตรวจสอบขอมูลตอไป 
                 3) การบันทึกงานสนาม ทุกครั้งหลังจากการจัดเก็บขอมูลในชุมชน ผูวิจัยใชเวลาใน
การจดบันทึก สภาพเหตุการณ ส่ิงที่ไดพบไดเห็นไดยินไดรับทราบ การพูดคุย สัมภาษณกับใคร 
บันทึกเหตุการณ สถานการณทุกขั้นตอน บันทึกผลการวิเคราะหเบื้องตนของสถานการณ อธิบายถึง
ความเปนมา สาเหตุและผลลัพธ 
 

3.3 การตรวจสอบ และการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดรับจากการจัดเก็บขอมูลจะมีที่มาแตกตางกัน เชน  ขอมูลจากเอกสาร  ขอมูล

จากประสบการณ  การสังเกต  การสัมภาษณ  การพูดคุยและมีการจดบันทึกไวและการจดจํา  ผูวิจัย
จะกําหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะหโดยวิเคราะหในระดับของปรากฏการณที่ปรากฏเห็นได
เปนปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนเปนสาเหตุนําไปสูปญหาความขัดแยง
ของชุมชนและวิเคราะหถึงกลไก  วิธีการ  กระบวนการที่ผูนําทองถ่ินใชจัดการกับความขัดแยง    
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ในแตละกรณี  แตละประเด็นของความขัดแยง  โดยอาศัยแนวคิดในเรื่องของความขัดแยง  แนวคิด
เกี่ยวกับผูนําทองถ่ิน  แนวคิดอํานาจทองถ่ิน  และแนวคิดการควบคุมทางสังคม  เปนเครื่องมือชวย
อธิบายขยายใหรายละเอียดและตองแยกแยะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล  รวมทั้งกําหนด
ประเด็นและปญหาที่จะวิเคราะหเพื่อจะใหมองเห็นถึงปรากฏการณความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชน                              

 3.3.1 การตรวจสอบขอมูลวาเปนขอมูลท่ีถูกตองเชื่อถือได ผูวิจัยดําเนินไปพรอมกับการ
จัดเก็บโดยวิธีการสอบถามขอมูลในลักษณะเรื่องเดียวกันกับผูใหขอมูลบุคคลอื่นแลวทําการ
เปรียบเทียบขอมูลวามีความชัดเจนถูกตองตรงกันสามารถเช่ือถือไดอางอิงได หรือดําเนินการ
ตรวจสอบ ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยใช 2 วิธีการคือ (สุภางค จันทวนิช,  2547 ก, 
หนา 129 - 130) 

          1)  การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจนวาขอมูลที่
ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือหรือ วิธีการตรวจสอบคือการสอบแหลงของขอมูล แหลงที่มาที่จะ
พิจาณาในการตรวจสอบ ไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล แหลงเวลา หมายถึงวา 
ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม แหลงสถานที่หมายถึงวา ถาขอมูลตางสถานที่กัน          
จะเหมือนกันหรือไม หรือ แหลงบุคคลหมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิม
หรือไม 

          2)  การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูลผูวิจัย  (Methodological 
Triangulation) คือการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน เชน 
ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย 
          เพื่อสรุปและตรวจสอบขอมูลวาครบถวนถูกตองเพียงใด   เปนขอมูล             
ที่สามารถอธิบายขอบเขตเนื้อหาและตอบคําถามของวัตถุประสงคของการวิจัย 2 ประการ คือ 
   (1)  เพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแยงในชุมชน 
   (2)  เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชน 

    เมื่อไดขอมูลครบถวนแลวจึงเขียนรายงานพรอมกับตรวจสอบความถูกตอง  
หากยังมีบางประเด็นที่ยังไมชัดเจนก็ไดจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมจนไดขอมูลที่สมบูรณ  
        3.3.2 การวิเคราะหขอมูล 
        ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ซ่ึงขอมูล   
ที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยาย (descriptive) ที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ แลวจดบันทึก 
โดยจะใชการวิเคราะห 3 แบบ คือ (สุภางค จันทวนิช, 2547, หนา 131-137) 
  1)  วิเคราะหแบบอุปนัย (analytic induction) คือ วิธีการสรางขอสรุปทั่วไปที่แสดง 
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ความเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป โดยใชกรณีศึกษาหรือแหลงขอมูลเฉพาะจํานวน
หนึ่งเปนหลัก แลวกลาวอางความจริงทั่วไปขึ้นจากความจริงเฉพาะของขอมูลชุดดังกลาว โดย
วิธีการตีความสรางขอสรุปจากรูปธรรม หรือปรากฏการณที่มองเห็นไว แลวสรางสมมติฐาน
ช่ัวคราว และมีการพิสูจนสมมติฐานนั้นตลอดเวลา 
  2)  วิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (typological analysis) คือ การจัดขอมูลเปน
หมวดหมูหรือประเภท โดยใชเกณฑบางอยางตามคุณลักษณะที่ขอมูลนั้นมีอยูรวมกันเปนตัวจําแนก 
โดยแยกออกเปน การกระทํา กิจกรรม ความหมาย ความสัมพันธ การมีสวนรวมในกิจกรรม และ
สภาพสังคม 
  3)  วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (constant comparison)  คอื การแสวงหา 
ความเหมือนและความแตกตางที่มีอยูในคุณลักษณะ (qualities) หรือ คุณสมบัติ (attributes) ของ
ขอมูลตั้งแตสองชุดขึ้นไปอยางเปนระบบ โดยการนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ โดยผูวิจัยจะ
สังเกตหลาย ๆ เหตุการณ วามีอะไรที่สัมพันธหรือซํ้า เกี่ยวของกันในแงไหนบาง 
        3.3.3  กรอบการวิเคราะหความขดัแยง  
        นอกจากการวิเคราะหขอมูลแบบปกติทั่วไปแลว ผูวิจัยยังไดปรับปรุงโดยใชกรอบการ
วิเคราะหความขัดแยง (Conflict Analysis Framework) ในการแกไขปญหาความขัดแยงได ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ (สถาบันสันติศึกษา, 2540) 
        กรอบการวิเคราะหนี้เปนเครื่องมือชวยหาวิธีการใหชุมชนมีสวนรวม ที่อาจจะชวย
แกปญหาความขัดแยงได กรอบนี้เนนที่การพิจารณาวาสมควรจะใชวิธีการใดในการจัดการความ
ขัดแยง โดยมีคําถามหลักและแนวทางอยู 3 ประเด็น คือ ประเด็นปญหา กลุมผูเกี่ยวของ สถานการณ
ความขัดแยง คําถามหลักสามารถชวยใหระบุขอมูลที่มีความสําคัญในการออกแบบการจัดการ  
ความขัดแยง 
  1) ประเด็นปญหา  
   (1) อะไรคือประเด็นปญหา  (The Issues) ในกรณีพิพาท เกิดปญหาไดอยางไร 
อธิบายเรื่องราวประวัติ ความเปนมาของปญหา เปนสิ่งที่จําเปนในการวิเคราะหกรณีพิพาท 
             แนวทางในการประเมิน สวนมากผูที่มีสวนรวมในการประเมินความขัดแยง
มักมีความคิดเกี่ยวกับความเปนมาของกรณีพิพาทตางกัน ถาเขาใจประเด็นนี้แลวรวมทั้งรับรูสิทธิ
และขอกําหนดตาง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวของกับพวกเขา จะชวยใหสามารถระบุชนิดของกระบวนการ    
มีสวนรวมที่จะเหมาะสม และจุดเริ่มของกระบวนการได เชน อาจจะมีความยึดมั่นผูกพันและ
ขอกําหนดซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นปญหา  
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       (2) ประเด็นปญหานั้นชัดเจนเพียงใด ระบุปญหาไดชัดเจน เชน ความหวงใย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในกลุมผูอยูอาศัย 
       แนวทางในการประเมิน  กระบวนการที่มีสวนรวมอยางมาก เชน การเจรจา
ตอรองจะมีประสิทธิผลมากกวาถาประเด็นปญหาชัดเจน 

       (3) ประเด็นของความขัดแยง  เปนประเภทไหน 
                     ก.  ความขัดแยงดานความสัมพันธ เปนปญหาเกี่ยวกบับุคลิกภาพสวนตัว 

        ข.  ความขัดแยงดานผลประโยชน  เปนปญหาเกี่ยวกับความจํากัดของ 
ทรัพยากรหรือกระบวนการ เชน บทบาทของทองถ่ินในการตัดสินใจ 
                     ค.  ความขัดแยงดานขอมูล เปนเรื่องเกี่ยวกับความถูกตองและเชื่อถือได
ของขอมูลที่มีอยู 

        ง.  ความขัดแยงดานคานิยม เปนปญหาที่มาจากการมีโลกทัศน ความเชื่อ 
หรือปรัชญาตางกัน 

        จ.  ความขัดแยงดานโครงสราง เปนปญหาที่มาจากระดับในสังคม หรือ
ปญหาการกระจายความมั่งคั่ง อํานาจในขณะที่กรณีพิพาทสวนใหญจะซับซอน เกี่ยวของกับ        
ทุกชนิดของปญหา การวิเคราะหความสัมพันธจะชวยใหไดขอมูลท่ีสําคัญ สําหรับการออกแบบ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
            แนวทางการวิเคราะห  กรณีพิพาทในเรื่องของคานิยมและโครงสราง 
คอนขางที่จะยากในการใชการเจรจาตอรอง ในขณะที่ถาเปนความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน 
ขอมูลหรือความสัมพันธจะใชการเจรจาตอรองได ประสบความสําเร็จการใชวิธีการของการ
ปรึกษาหารือ ขอคิดเห็น ในการมีสวนรวมของประชาชนจะเหมาะสมกวา 

    (4) ระดับของความขัดแยง  เปนความขัดแยงที่ผูเกี่ยวของสวนมากมีความ 
ขัดแยงกันอยางมาก  หรือไมมีการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย  หรือเปนอาชญากรรม  หรือไมในกรณี
พิพาทนี้ 
   แนวทางการวิเคราะห  การใชวิธีใหมีการเผชิญหนากันในการมีสวนรวม     
ทั้งการเจรจาตอรอง จะยากกวาปญหานี้ความขัดแยงรุนแรง เมื่อความขัดแยงเกิดขึ้น เพราะการมี
อํานาจเหนือกวา ระหวางผูขัดแยงซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจ เมื่อนั้นความตองการการเจรจา ดู
เหมือนเพิ่มขึ้นพรอมไปกับระดับความขัดแยง ดังนั้นทั้งความยากและความจําเปนในการใชการ
เจรจาตอรอง สามารถเพิ่มขึ้นพรอมกัน ๆ 
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    (5) การแกไขปญหาตองรีบดวนเพียงใด และอะไรเปนผลที่เกิดขึ้นตามมา   ถา
ไมมีการแกไขปญหา ปญหาอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นดวยการที่มีเหตุการณที่รุนแรงเกิดขึ้นกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 
    แนวทางในการประเมิน : กระบวนการเฉพาะที่มีสวนรวมอยางมาก เชน    
การเจรจาตอรอง จะใชไดผลดถีามีความตองการรีบดวนในการแกไขปญหาของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ถาผลกระทบทางดานสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมีมาก การเจรจาอาจจะจําเปนเพื่อท่ีจะลดกรณี
พิพาทที่ดําเนินอยู ซ่ึงเปนผลจากการทราบวามีความไมเปนระบบหรือเทาเทียมในผลลัพธของ
กระบวนการ ซ่ึงไมไดมีการแบงปนการปรับความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
   (6) แนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปได  มีแนวทางในการแกไขปญหามาก
นอยแนวทางแคไหน เปนกรณีพิพาทที่มีทรัพยากรจํากัดซึ่งมีโอกาสนอยในการจะลดหรือปรับปรุง
การใช หรือในทางตรงขามผูเกี่ยวของไดพยายามที่จะทําใหเกิดแนวทางในการแกไขปญหาหลาย  ๆ 
ทาง 
    แนวทางการประเมิน :  กระบวนการที่มีสวนรวมอยางมาก เชน การเจรจา
ตอรอง จะมีประสิทธิภาพมากกวาถามีหลาย ๆ แนวทางที่ผูเกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางพื้นฐาน
ในการดําเนินการใหไดมากขึ้น การแกปญหาที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย ในการกลับกันถาการ
ตัดสินใจตองจํากัดอยูภายในกรอบที่บางกลุมตองสูญเสียผลประโยชน  และบางกลุมได
ผลประโยชน มีโอกาสนอยที่จะชดเชย การสูญเสีย กระบวนการที่มีสวนรวมอยางมากคอนขางยาก 
   (7) แนวโนมในการสรางแนวทางในการแกปญหา ที่ทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับ
ผลประโยชนที่ตนเองคาดหวังไว 
   แนวทางการประเมิน  :  กระบวนการการเจรจา  จะมีประสิทธิภาพเมื่อ
ผูเกี่ยวของรับรูถึงโอกาสในการบรรลุถึงวัตถุประสงคของเขาในขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค
ของฝายอ่ืนที่เกี่ยวของในปญหาดวย 
 2) กลุมผูเก่ียวของ  
  (1) สามารถระบุผูเกี่ยวของ (Parties) ในความขัดแยงไดมากนอยแคไหน 

     พวกเขาแตละคนหรือแตละกลุมมีอํานาจตามกฎหมาย ในเรื่องนั้น ๆ แคไหน พวก
เขาเปนสวนหนึ่งของกลุมใหญ ซ่ึงถูกกระทบในเรื่องแบบเดียวกันหรือไม 
     แนวทางการประเมิน : กระบวนการที่มีสวนรวมมาก เชน การเจรจาตอรองมี
ประสิทธิภาพมากกวาถาการระบุผูมีสวนเกี่ยวของไมใชเร่ืองยาก 
  (2) ผูเกี่ยวของไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเด็นปญหา และผลประโยชนของ
กลุมอื่นดีแคไหน พวกเขาไดรับขาวสารอยางไร และชองทางการติดตอส่ือสารที่พวกเขาใช 
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     แนวทางการประเมิน :  การศึกษาวากลุมตาง ๆ ไดรับรูขอมูลขาวสารมากแคไหน 
เปนสิ่งที่จําเปนในการที่จะระบุชนิดของกลวิธีของการมีสวนรวมของประชาชนที่เหมาะสม ใน
หลายกรณีที่การขาดขอมูลหรือมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเปนสาเหตุเบื้องตนของกรณีพิพาท 
  (3) อะไรคือผลประโยชนความตองการของผูเกี่ยวของตาง ๆ (ความตองการ  ความ
คาดหวัง  ความกลัว  ความหวงใย  สิทธิ/ตําแหนง  ความรับผิดชอบ/ขอผูกมัด) มีความตองการหรือ
ผลประโยชนที่หลากหลาย ซ่ึงเปนส่ิงที่ผูเกี่ยวของตาง ๆ คิดวาตนมีสิทธิกฎหมายหรือไม มีอะไรที่
กลุมตาง ๆ มีความตองการรวมกันบาง  
    แนวทางการประเมิน :  กระบวนการที่มีสวนรวมอยางมาก เชน การเจรจาตอรอง
จะมีประสิทธิผลมากกวา ถาผูเกี่ยวของมีความตองการหรือผลประโยชนรวมกัน และความตองการ 
ตาง ๆ ของพวกเขา เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาถูกกฎหมาย 
  (4) กลุมตาง ๆ ตองพึ่งพากันแคไหน 

     มีใครหรือกลุมใดบางที่สามารถบรรลุวัตถุประสงคของตน โดยไมตองมีการ
สนับสนุนจากผูอ่ืนหรือกลุมอื่น มีใครที่มีความสามารถที่จะไดเปรียบจากขอตกลง 
    แนวทางการประเมิน  :  ถามีบางกลุมเชื่อวาเขาสามารถรูส่ิงที่เขาตองการโดย      
ไมตองไดรับการสนับสนุนจากกลุมอ่ืน จะทําใหการเจรจาตอรองไมประสบความสําเร็จ ในกรณีนี้
วิธีการมสีวนรวมของสาธารณชนแบบอื่นจะเหมาะสม 
  (5) แรงจูงใจในการที่จะแกไขปญหาของกลุมตาง ๆ มีมากนอยแคไหน 

    อะไรเปนผลที่จะตามมาถาปญหาไมไดรับการแกไข ถาสถานการณปจจุบัน          
มีประโยชนกับบางกลุมและไมใหประโยชนแกกลุมอื่น อาจจะเปนการยากที่จะทําใหทุกกลุมยึดมั่น
ที่จะดําเนินกระบวนการการเจรจาตอไป ในทางตรงขามถาผลลัพธของกรณีพิพาทยังไมแนนอน
สําหรับทุกกลุม พวกเขาอาจจะมีแรงจูงใจมากขึ้น ในการที่จะเจรจา 
   แนวทางการประเมิน  :  กระบวนการการเจรจาจะมีประโยชนมากขึ้น ถาทุกกลุม  
ที่เกี่ยวของ ไมแนใจวาจะเกิดอะไรขึ้น ถาไมใชกระบวนการการมีสวนรวมอยางมาก เชน  การเจรจา
ตอรอง 
    การพิจารณาถึงความไมแนนอน จะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในระยะเริ่มตน
เกี่ยวกบัแรงจูงใจของกลุมผูเกี่ยวของตาง ๆ ในการเจรจา  
  (6)  ความเต็มใจของผูเกี่ยวของตาง ๆ ในการที่จะทํางานรวมกัน รวมทั้งความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน ประสบการณในการทํางานรวมกันในอดีตของกลุมผูเกี่ยวของตาง ๆ ในการ
แกไขกรณีพิพาทเปนอยางไรบาง พวกเขาอาจจะอาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน ซ่ึงพวกเขาเคยแกไข
ปญหาอ่ืน ๆ อยางมีประสิทธิผลมาแลว โดยใชการเจรจาตอรองหรือการแกไขปญหารวมกัน หรือ
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อาจทําใหมีการแยกกันอยูไมเกี่ยวของซึ่งกันและกันและไมเต็มใจที่จะรวมกันทํางาน การทํางาน
รวมกัน ไมจําเปนตองหมายถึง การเจรจาที่ตองเผชิญหนากัน ในบางกรณี ผูเกี่ยวของอาจชอบที่จะ
แกปญหาความขัดแยงของพวกเขาโดยไมตองการพบปะกัน 
    แนวทางการประเมิน  :  กระบวนการที่มีสวนรวมอยางมากเชนการเจรจาตอรอง 
จะเปนไปดวยดี ถาผูเกี่ยวของยินดีที่จะทํางานรวมกันและไววางใจซึ่งกันและกัน ถาผูเกี่ยวของเคยมี
ประสบการณ ในการรวมมือในการแกปญหา เปนไปไมไดที่เขาจะยอมรับกระบวนการการ
ตัดสินใจที่ไมไดใหโอกาส พวกเขาในการชวยหาทางเลือกและมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
  (7)  อะไรเปนความคาดหวังของกลุมผูเกี่ยวของ และสาธารณชนในการเขามามี
สวนรวม 

    แนวทางการประเมิน  :  ถาผูเกี่ยวของและสาธารณชน คาดหวังที่จะเขามามีสวน 
รวมโดยตรงในการหาแนวทางการแกปญหา กรณีพิพาท การเจรจาอาจจะเปนส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมได 
ในทางตรงกันขามถาความคาดหวังในการมีสวนรวมไมสูง วิธีการที่มีสวนรวมอยางมากเชน การ
เจรจาตอรองก็จะเปนสิ่งที่ยุงยากโดยไมจําเปน 
 3) สถานการณความขัดแยง  

    (1)  มีวิธีการในการแกไขกรณีพิพาทและการมีสวนรวมของสาธารณชน ที่เคย 
นํามาใช  
    อาจมีการพยายามใชวิธีการเจรจาตอรองมากอนแลวหรืออาจมีการใชรูปแบบ    
ของการปรึกษาสาธารณชน บางชนิดมาใชบางแลวเกี่ยวกับเรื่องนี้ การมีประสบการณเกี่ยวกับ
กระบวนการมาแลวบาง อาจมีผลกระทบตอความรูสึกของผูเกี่ยวของกับกระบวนการอันใหมนี้ 
    แนวทางประเมิน :  กระบวนการเดิม โดยปกติแลวจะสงผลกระทบตอความเต็มใจ
ในการมีสวนรวมในกระบวนการใหม เชน การสรางกระบวนการการเจรจาตอรองจะงายกวา       
ถากระบวนการการมีสวนรวมที่ใชอยูเดิม ไมไดทําใหความไววางใจของกันและกันลดลง หรือลด
ความสามารถหรือความเต็มใจในการรวมมือกันตอไป 
  (2)  เคยมีกรณีพิพาทที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไดถูกแกไขดวยการเจรจาตอรอง 
หรือกระบวนการการมีสวนรวมอยางมากอื่น ๆ บางหรือไมในอดีต 
    อาจจะมีตัวอยางที่การเจรจาตอรองใชไดผล ในการแกไข ปญหาความขัดแยง      
ในเรื่องที่คลายคลึงกันในภาคอื่นหรือจังหวัดอื่น 
    แนวทางในการประเมิน : กระบวนการมีสวนรวมอยางมากนี้ จะบรรลุผลสําเร็จ
มากกวา ถาผูเกี่ยวของทราบถึงตัวอยาง การประสบความสําเร็จของกรณีพิพาทที่คลายคลึง ในการ
เร่ิมกระบวนการที่คลายคลึงกันนี้ในการแกไขปญหา ถาผูเกี่ยวของรูถึงตัวอยางเหลานี้พวกเขาจะไม



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

101 
 

เต็มใจที่จะยอมรับกระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชน ที่ไมไดมีระดับการมีสวนรวมเทากับที่
เคยทํา 
  (3)  ความสัมพันธระหวางกลุมผูเกี่ยวของเปนอยางไรบาง  เคยมีการตอตานหรือมี
การเสียหนาเกิดขึ้นบางหรือเปลาในกรณีพิพาทที่ เกิดขึ้นนั้นนี้  ความแตกตางเชน  สถานะ             
ทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อายุ เพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา โลก
ทัศน หรือปจจัยอ่ืน ๆ ไดทําใหเกิดอุปสรรคแกการเจรจาหรือไม 
  แนวทางในการประเมิน  กระบวนการมีสวนรวมอยางมากนี้ จะชวยทําใหเกิดผลดี 
ถาไมมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและปจจัยอ่ืน ๆ ในกลุมผูเกี่ยวของ และถา
ไมมีการตอตานหรือเสียหนาของผูเกี่ยวของเกิดขึ้น ในกรณีนี้มากอน 
  (4)  อะไรที่จะเปนอุปสรรคในการเจรจาตอรอง ระยะเวลาที่จะใชในการแกไข
ปญหาเปนการยากแคไหน ในการนําเอาผูเกี่ยวของมารวมการเจรจา บางกลุมเชน ชาวประมงอาจไม
อยูในพื้นที่ในบางชวงของป อุปสรรคเหลานี้อาจทาํลายความพยายามในการแกไขปญหาแตเร่ิมแรก
ทีเดียว 
  แนวทางในการประเมิน : กระบวนการมีสวนรวมเฉพาะ จะดําเนินไปดวยดี         
ถามี เวลาเพียงพอสําหรับขบวนการ  และถาผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการอยางเหมาะสม  
 

3.4 แผนปฏิบัติการวิจัย หรือขั้นตอนการทําวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ผูศึกษาวิจัยไดเขาไปในชุมชนที่ศึกษา คือ หมูบานใน ตําบล     ทาสองคอน  
อําเภอเมือง ตําบลขามเฒาพัฒนา  อําเภอกันทรวิชัย และตําบลหนองแสง   อําเภอวาปปทุม  จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อสรางความสัมพันธตอพื้นท่ีที่ศึกษาใหเปนที่รูจักคุนเคย โดยมีเปาหมายคือ        
การไดรับความไววางใจ ความรวมมือจากชุมชน และในที่สุดคือความนาเชื่อถือในขอมูลใน
การศึกษา  ใชเวลาประมาณ 3 เดือน 
 ระยะท่ี 2  เปนการเขาไปสํารวจทางกายภาพ และการสํารวจทางสังคม ใชเวลาประมาณ 
4 เดือน ซ่ึงในการสํารวจทางกายภาพผูวิจัยไดใหการเดินสํารวจ ทําแผนที่หมูบานอยางคราว ๆ      
วาในหมูบานมีสถานที่สําคัญอะไรบาง และในการสํารวจทางสังคม ผูวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับ การงาน 
อาชีพ ผลผลิต รายได วิถีชีวิตประจําวัน และกิจกรรมตาง ๆ โดยใชแบบสํารวจชุมชน (บ.1)  
 ระยะท่ี 3 เปนการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแยงในชุมชน โดยเฉพาะความ
ขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชน  โดยใชวิธีการสอบถาม   สัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงใช
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เวลาประมาณ  9 เดือน  ในการหารายละเอียดเกี่ยวกับความขัดแยงในชุมชนนั้น  ผูวิจัยใช
แบบสอบถาม (บ.2) จะเจาะลึกเฉพาะความขัดแยงในการใชที่ดินสาธารณประโยชน โดยมีประเภท
ของที่ดินสาธารณประโยชน การใชประโยชน ความขัดแยง มีสาเหตุจากอะไร วิธีการจัดการความ
ขัดแยง และปจจัยสําคัญที่ใชในการจัดการความขัดแยง เปนตน และในการหารูปแบบการจัดการ
ความขัดแยง ผูวิจัยไดสังเคราะหวิธีการจัดการความขัดแยงจากทั้ง 3 พื้นที่ 
       ระยะท่ี 4  เขียนรายงานพรอมกับตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ใชเวลาประมาณ 3 
เดือน 


