บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) เนื่องจากเปนการวิจัยที่
ผูวิจัยมุง ศึกษาปรากฏการณสั งคมโดยคํานึง ถึง ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ ที่เ กิดขึ้นซึ่ง ตาง
จากปรากฏการณธรรมชาติ เพื่อใหเขาใจความหมายของปรากฏการณ จึงตองการ มุงศึกษาสภาพ
ชีวิต ความเปนจริงที่เกิดขึ้น ทัศนคติ วิธีคิด อารมณ ความรูสึก การปรับตัว การแกไขปญหา การให
ความหมายตามประสบการณของกลุมตัวอยางที่เลือกทําการศึกษา ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพจึง
เหมาะสมกั บ คํ า ถามการวิ จั ย นี้ เพราะเป น วิ ธี ที่ วิ เ คราะห ข อ มู ล ละเอี ย ด มี ค วามต อ เนื่ อ งของ
ชวงเวลา สามารถนําตัวแปรดานความรู สึกนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรมมนุ ษย แปลความหมาย
และอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นได
3.2. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้
3.2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) ศึกษาสภาพการจา งงาน การใชชีวิต ทัศ นคติ และกระบวนการปรั บตัว
ของแรงงานขามชาติ ในชุมชนชนโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
2) ศึก ษาทัศนะคติ การปฏิ บัติตอ แรงงานขามชาติข องคนไทย ศึกษา
ความสัมพันธระหวางคนไทยและแรงงานขามชาติในชุมชน และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ที่เกิดขึ้นในชุม ชนโคกขาม อําเภอเมื อง จังหวัดสมุทรสาคร ภายหลั งมี แรงงานขามชาติเข ามาอยู
อาศัยภายในชุมชน
3.2.2 ขอบเขตดา นพื้ นที่การศึกษาไดแ ก ตํา บลโคกขาม อํ าเภอเมื อง จัง หวัด
สมุทรสาคร
3.2.3 ขอบเขตดานกลุมประชากรประกอบดวย
ก) แรงงานขามชาติสัญชาติพมา ในพื้นที่ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 25 คน ที่เขามาทํางานในพื้นที่เปนระยะเวลานานตั้งแต 1 ปขึ้นไป
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ข) คนไทยในชุมชน ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน
30 คน
3.2.4 ขอบเขตดานระยะเวลา
ศึก ษาชีวิ ตแรงงานขา มชาติใ นชวงเวลา 3 ป (2547-2550) เนื่องจากการเขามา
ทํางานในชุมชนตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ของแรงงานขามชาติ เริ่มมีจํานวน
มากตั้งแต ป 2547 เปนตนมา
3.3 หนวยการวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลระดับบุคคลและชุมชน โดยเก็บขอมูลระดับ บุคคลเพื่อนําไป
เปนขอสรุปของกลุมและชุมชน เปนการเก็บขอมูลจากบุคคลแตละรายตามกลุมเปาหมายที่ไ ดระบุ
ไวในขอบเขตการศึกษา เพื่อนํา ขอมูล ที่ไ ดจากการศึกษาของกลุม ตัวอยางเหลานั้นแตละรายมา
วิเ คราะหขอมูล และแปรผลเพื่ อบรรยาย และสรุปผลที่ไ ดจากการวิเ คราะหตามกรอบแนวคิด
การศึกษา
3.4 การเก็บขอมูล
3.4.1 แหลงขอมูล
ก) ข อ มู ล จากเอกสาร เช น รายงานสถิ ติข องกระทรวงแรงงาน รายงาน
ประจําปของกระทรวงแรงงาน แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน ฯลฯ ของกระทรวงแรงงานและหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมทั้ง เอกสารทางวิช าการ รายงานการวิจั ย และ เอกสารทางดานนโยบายของรัฐ
เอกชน และองคกรตางๆที่เกี่ยวของ เปนตน
ข) ข อ มู ล จากบุ ค คล ได แ ก ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ รงงานข า มชาติ
สัญชาติพมา และขอมูลจากคนไทยในชุมชน
ค) ขอมูลจากการสังเกตพื้นที่ ซึ่งผูวิจัย มุงความสนใจการทําความเขาใจใน
ลักษณะทางภูมิศาสตรข องพื้นที่ ลักษณะทางวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่นั้นๆ การนับถื อศาสนา
ของคนในพื้นที่วามีอิทธิพลตอพฤติกรรมและทัศนคติตอแรงงานขามชาติอยางไร
3.4.2 วิธีการเก็บขอมูล
ก) การสั ม ภาษณ ใช ก ารสั ม ภาษณ กึ่ ง โครงสร า ง โดยการกํ า หนดแนว
คํา ถามสําหรับการสัม ภาษณ จะมีลักษณะยื ดหยุนคือ มีแนวคํา ถามที่เปน ประเด็น หลั กที่สําคัญ
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เอาไว ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนคําถามไดตามสถานการณโดย
ยังคงรักษาแนวคําถามตามประเด็นหลักไวได โดยสาเหตุที่ตองใชวิธีการสัมภาษณแบบนี้เพราะใน
บางสถานการผู ใหสั ม ภาษณ อาจจะไม ส ะดวกที่จ ะตอบคําถามบางคําถามผูวิจั ยจึง ตองมี การ
ปรับเปลี่ยนคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่ตองการโดยการสัมภาษณนั้นมีรายละเอียดดังนี้
- สัมภาษณแรงงานขา มชาติสัญชาติพม าจํานวน 25 ราย ที่ทํางานหรืออาศัยอยูใน
ชุมชน ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากพื้นที่ตําบลโคกขามมีแรงงานขาม
ชาติเขามาพักอาศัยอยูโดยการเชาหอพักภายในชุมชน และพักอยูในที่พักที่ทางสถานประกอบการ
จัดให ซึ่งมีจํานวนแรงงานขามชาติประมาณ 20,000 คน1 โดยแรงงานขามชาติทั้ง 25 คนที่ผูศึกษา
จะทําการศึกษานั้น ผูศึกษาจะสัมภาษณโดยการเลือกแรงงานขามชาติที่พักอาศัยหรือทํางานที่อยู
ในชุมชนตางๆของตําบลโคกขาม โดยทําการสัมภาษณแรงงานขามชาติในเรื่องทั่วไป 20 คน และ
สัม ภาษณเชิง ลึก 5 คน โดยการเลือกแรงงานขามชาติจํานวน 25 คน เพื่อ สัมภาษณนั้นจะเลื อก
แรงงานขามชาติที่เ ขามาอยูในประเทศไทยตั้ง แต 1 ปขึ้นไป เปนผู ที่ยินดีใ หขอมู ล พู ดและฟ ง
ภาษาไทยไดเขา ใจ เปนผูนํา ครอบครั ว (ในกรณีที่มี ครอบครัวแล วและอยู ดว ยกัน ในพื้นที่ ศึก ษา)
เพื่อจะไดถามขอมูลของบุคคลอื่นในครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง
- สัมภาษณคนไทยจํานวน 30 ราย ที่อาศัยอยู ในชุมชน ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ตําบลโคกขามมีประชากรประมาณ 17,142 คน2 ซึ่งการเลือกสัมภาษณคนไทย
ดัง กลาวจะเลือกจากประชากรที่มีความเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติไมทางใดก็ ทางหนึ่ง เช น
เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริ หารจัดการแรงงานขามชาติใ นพื้ นที่ ประชาชนที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานขามชาติ และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการเขามาอยูอาศัยของ
แรงงานขามชาติ ซึ่งกลุมตัวอยางดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
1) เจาหนาที่ตํารวจ
2) เจาหนาที่ดานสาธาณสุข
3) กํานันและผูใหญบาน
1

สถานีตํารวจภูธร ตําบลโคกขาม (ออนไลน). 2549. สืบคนจาก:
http://www.kokam.police7.go.th). {เขาถึงขอมูลวันที่ 1 พฤษจิกายน 2549}
2
ขอมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย: รายงานสถิติจํานวนประชากร และ
บาน รายจังหวัด รายอําเภอ และรายตําบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ออนไลน). 2549.
สืบคนจาก: http://www.dopa.go.th/xstat/p4974_01.html {เขาถึงขอมูลวันที่ 17 พฤษจิกายน
2550}
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4) เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) จากเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
และเจาหนาที่มูลนิธิรักษไทย
5) เจาของกิจการที่มีการจางแรงงานขามชาติ
6) เจาหนาที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด
7) คนไทยทั่วไปในพื้นที่ ซึ่งเปนบุคคลที่อยูอาศัยภายในชุมชน ที่มีความเกี่ยวของกับ
แรงงานขามชาติในดานการอยูรวมกันภายในชุมชนเดียวกันและมีปฏิ สัมพันธ ตอกัน เชน เจาของ
รานคาภายในชุมชน เจาของกิจการหอพัก คนขับรถจักรยานยนตรับจาง รา นเสริมสวย พระภิกษุ
ในศาสนาพุทธ หรือ พระของศาสนาอื่นๆ ที่แรงงานขามชาติเดินทางไปใชบริการศาสนสถาน เพื่อ
ปฏิบัติธรรม หรือกิจอื่นๆ
ข) การสังเกตพฤติกรรม เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวมเพื่อไมตองการให
ผูถูกสังเกตรูสึกถูกรบกวนจากผูถูกสังเกต และเพื่อเปนการตรวจสอบวาผูใหสัมภาษณตอบคําถาม
ตามความเปนจริงหรือไม รวมทั้งสามารถเก็บขอมูลไดในระยะเวลาที่สั้นแตสามารถสังเกตไดบอย
ตามที่ผูวิจัยสะดวกในเรื่องของเวลาและงบประมาณ โดยจะสัง เกตความสั มพัน ธระหวางกลุ ม
ตัวอยางที่ทําการศึกษาที่ไดระบุไวขางตน ซึ่งวิธีการสังเกตนั้นผูวิจัยจะทําการสังเกตโดยการเขาไป
อยูใ นพื้ นที่เปนระยะเวลาหนึ่ ง แสดงตัวเปนผู วิจั ย เขาไปแนะนํ าตัวตอกลุมเปาหมาย และสัง เกต
ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้น
ค) การจดบั น ทึ ก การวาดแผนที่ ข องพื้ น ที่ ที่ ทํ า การศึ ก ษา บริ เ วณรอบ
สถานที่ประกอบการและที่พักที่แรงงานขามชาติอ ยูอาศัย เพื่ อใช ขอมูล เชิ งพื้ นที่และขอมูล เชิ ง
คุณลักษณะวิเคราะหรวมกัน
ง) ศึกษาคนควาจากขอมู ลเอกสาร (Documentary Study) จากเอกสาร
ตาง ๆ ตําราวิชาการและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่
เปนขอมูลที่หนวยงานตาง ๆ ไดเก็บรวมรวมไวแลว เชน สถิติการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ สถิติ
การจางงาน เปนตน จากหนว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เชน สํานักงานสถิติแห งชาติ กรมการ
จัดหางาน สํานักงานจัดหางานจั งหวัด องคกรพั ฒนาเอกชนภายในประเทศ และองคกรเอกชน
ระหวางประเทศ เปนตน
3.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.5.1 แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางสําหรับผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)
โดยวิธีสัมภาษณรายบุคคล (Individual interview)
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3.5.2 อุปกรณบันทึกเสียง
3.5.3 กลองถายภาพ
3.5.4 แผนที่ตําบลโคกขาม
3.5.5 เครื่องบอกพิกัดภาคพื้นดิน (GPS: Global Positioning System)
3.6 แผนการศึกษา
การศึกษาครั้ง นี้มี การวางแผนการศึกษาเพื่ อใหการศึกษาบรรลุ เ ปาหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนเคาโครงการวิจั ย ระหวาง มกราคมพฤศจิกายน 2549
2) เสนอเคาโครงงานวิจัย วันที่ 25 ธันวาคม 2549
3) การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณและการสังเกต ระหวาง มกราคมตุลาคม 2550
4) การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานการวิจัย ระหวาง ตุลาคม-ธันวาคม 2550
5) เสนอผลการศึกษา 19 ธันวาคม 2550
6) แกไขและปรับปรุงวิทยานิพนธ ระหวาง มกราคม-กุมภาพันธ 2551
3.7 วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องนี้ใ ชก ารวิเคราะหขอ มูล เชิง คุณ ภาพ คือการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อให
ความหมาย ตีความ เพื่อวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณในเรื่ องที่วิจัย ผูวิจัยจะเริ่ มวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน โดยการรวบรวมและจัดกลุมของคําใหสัมภาษณตามประเด็นคําถาม และวิเคราะห
ขอมูลตามคําถามที่ตั้ง เพื่อวิเคราะหวากลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามี ทัศนะ วิธีคิด ความรูสึก และ
พฤติก รรม ต อกั นอย างไรระหวางแรงงานขามชาติแ ละคนไทยในชุมชน ซึ่งการวิเคราะหขอมูล
ตางๆเหลานั้น ไดวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิ ดสิท ธิมนุษยชนและสิท ธิแรงงาน (Human Rights
and Labour Rights) แนวคิดความเปนคนชายขอบ (Marginalization) เพื่อตอบคําถามการศึกษา
และเลาเรื่องราวชีวิตแรงงานขามชาติในชุมชน ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

