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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้น าเสนอเกี่ยวกับวิธีการศึกษาโดยก าหนดหัวข้อวิธี
การศึกษาประกอบด้วย (1) รูปแบบของการวิจัย (2) ประชากร (3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (4) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล (5) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

รูปแบบของกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมุ่งเน้นการ
ได้มาซึ่งกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ มีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การศึกษาเอกสาร (documentary searching) ที่มีความสอดคล้องของเนื้อหาตามชื่อ
เรื่องและวัตถุประสงค์  ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุจากต ารา รายงานการวิจัย บทความวิจัย 
ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ เว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลเอกสารขององค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ   

  2.  การศึกษาในพ้ืนที่ (research area surveying) เป็นการลงพ้ืนศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเพ่ือให้
ทราบถึงของเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่แท้จริงด้วยการสืบค้น ค้นหา ด้วยการเข้าถึงกลุ่ม
อาชีพและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants)  ประกอบด้วย ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
สมาชิกสภาต าบล และประธานสภาวัฒนธรรมต าบล ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้น า/สมาชิกของกลุ่มอาชีพในต าบลบางปลา อ าเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และน าผล
การศึกษาทั้งหมดไปสร้างเป็นข้อสรุปข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ยังคงอยู่จริง และข้อมูลกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมี
ส่วนร่วมในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 3. การศึกษาทางเลือกในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการก าหนด
ทางเลือกในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพในรูปแบบต่าง ๆ จากการสังเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants) และการทบทวนแนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และก าหนดรูปแบบการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่มีค่าน้ าหนักการให้ความส าคัญมากที่สุดจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key 
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informants) เป็นรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยน าแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (analytic 

hierarchy process: AHP) ของ Satty (2008) มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ตามภาพท่ี 3.1 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 การเลือกรูปแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น 
 ที่มา (ดัดแปลงจาก เกษม กุณาศรี และคณะ, 2559) 
 

 4. การวิเคราะห์ การวิจัยมีการวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ให้น้ าหนักความส าคัญมากที่สุด เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่
เกิดจากรูปแบบนั้น ได้แก่ ด้านภาพรวม ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพ เป็นการวิเคราะห์จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ด้านความพร้อมของกลุ่มอาชีพและข้อเสนอแนะ (ข้อดีและ
ข้อปรับปรุง) เป็นการวิเคราะห์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพนั้น เพ่ือ
พัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม
อาชีพ สมาชิกในกลุ่มอาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้น โดยก าหนดการท ากิจกรรมในเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 
เพ่ือตอบโจทย์วิจัยกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่ชัดเจนมากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกรูปแบบการส่งเสริมเอกลกัษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอาย ุ

การส่งเสริมอาชีพ 
รูปแบบที่ 1 

การส่งเสริมอาชีพ
รูปแบบที ่2  

 

การส่งเสริมอาชีพ
รูปแบบที่ 3 

 

การส่งเสริมอาชีพ
รูปแบบที่ n 

 

รูปแบบในการส่งเสรมิเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผูสู้งอาย ุ
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก   
 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพโดยตรง โดยท าการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญเฉพาะเจาะจง (criterion 
based selection) เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 31 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จ านวน 1 คน สมาชิกสภา
ต าบล จ านวน 2 คนรวมเป็น จ านวน 5 คน  
 2. ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 14 คน และประธานสภา
วัฒนธรรมต าบลจ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 16 คน  
 3. ผู้น า/สมาชิกของแต่ละกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่ต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 10 คน 
 โดยผู้วิจัยก าหนดหลักเกณ์์ในการพิจารณาเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังกล่าว จากหลักเกณ์์    
3 ประการ คือ  
 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการท าอาชีพชุมชน โดยเฉพาะอาชีพของผู้สูงอายุ   ใน
ชุมชน  และมีบทบาทส าคัญในการฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ถ่ายทอด และผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงต่อการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ 
 2. เป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพชุมชน และแสดงตนเข้ามีส่วนร่วมทุกครั้งจนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 
 3. เป็นบุคคลที่มีลักษะเป็นผู้น าทางความคิดและกล้าแสดงออกให้ความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาตามประสบการณ์และความรู้ของตนเอง 
  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

การวิจัย กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 

1. แบบการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview form) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (key informants) ตามแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (interview guide) ที่มีโครงสร้างของ
ค าถามแบบกว้าง ๆ ซึ่งเริ่มแต่การสร้างความคุ้นเคยด้วยการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปแล้วสอดแทรกค าถาม
และประเด็นส าคัญตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีความไว้วางใจและ
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ เป็นจริงมากที่สุด และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non 
participant observation) เป็นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ส่วนที่มีความเก่ียวข้องว่า ข้อมูลที่ได้รับ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 60 

มีความสอดคล้องหรือไม่เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) ที่จะท าให้ข้อมูลมี
ความเที่ยงตรงและชัดเจนมากยิ่งข้ึน   

ผู้วิจัยใช้แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก (interview guide) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non 
participant observation) ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงอยู่จริง และข้อมูลกระบวนการส่งเสริม
เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ตามแนวค าถามที่ส าคัญ (interview guide) 
ดังนี้ 

1) แนวค าถามส าหรับผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
    “ท่านมีหน่วยงานเพ่ือรวบรวมอาชีพและกลุ่มอาชีพชุมชนไว้หรือไม่และลักษณะของ

การท าอาชีพในชุมชนนั้นเป็นอย่างไร” 
  “ท่านคิดว่าอาชีพใดในเขตพ้ืนที่ต าบลบางปลามีความโดดเด่นที่สามารถสืบทอดต่อ

กันถึงอนุชนรุ่นหลังได้และผู้ท าอาชีพชุมชนอยู่ในช่วงวัยใด” 
   “ท่านได้ก าหนดนโยบายในสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างไร”   
    “การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็งควรท าอย่างไร”  
    “ท่านคิดว่าวิธีการให้ที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ” 
    “ท่านคิดว่า กิจกรรมหรือรูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ

ควรเป็นลักษณะใดและเป็นอย่างไร” 
 2) แนวค าถามส าหรับผู้น าชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ 

   “ท่านได้ท าการเก็บรวบรวมอาชีพและกลุ่มอาชีพในชุมชนไว้หรือไม่ และลักษณะ
ของการท าอาชีพในชุมชนนั้นเป็นอย่างไร”  
     “อาชีพในชุมชนของท่าน ที่มีความโดดเด่นสามารถเป็นเอกลักษณ์อาชีพชุมชนที่
สามารถสืบทอดต่อกันถึงอนุชนรุ่นหลังได้คืออาชีพใด และผู้ท าอาชีพนั้นอยู่ในช่วงวัยใด” 

    “ท่านได้มีส่วนผลักดันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 
อย่างไร” 

    “การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็งควรท าอย่างไร”  
     “ท่านคิดว่า กิจกรรมหรือรูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ

ควรเป็นลักษณะใดและเป็นอย่างไร” 
    3) แนวค าถามส าหรับผู้น า/สมาชิกของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 

     “อาชีพของท่านมีประวัติและความเป็นมา รวมถึงได้รับการถ่ายทอดอาชีพนั้น
อย่างไร” 
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     “ท่านคิดว่าอาชีพของท่านมีความโดดเด่นที่จะเป็นเอกลักษณ์อาชีพของชุมชนได้
หรือไม”่ 
      “ลักษณะปัญหาหรืออุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพของท่าน เป็นอย่างไร” 

     “ท่านและสมาชิกในกลุ่มอาชีพของท่านมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพอย่างไร” 

     “รูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตนควรเป็นอย่างไร” 
 

2. แบบก าหนดค่าระดับคะแนนในการเปรียบเทียบรายคู่ (pair wise comparison form) 
ตามแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (analytic hierarchy process: AHP) ส าหรับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (key informants) ใช้ในการตัดสินใจให้น้ าหนักความส าคัญจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้
จากการสังเคราะห์ข้อมูลในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  

3. แบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิด (opinion form) เป็นแบบแสดงความคิดเห็นส าหรับ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการทดสอบทางเลือกตามรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดย มีแนวค าถามที่ เปิดกว้างแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ         
เพ่ือให้ข้อความจริง และตรงไปตรงมาในรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ          
ในต าบลบางปลา  

แนวค าถามหลักที่ส าคัญประกอบด้วยด้านภาพรวม ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพ ด้าน
ความพร้อมของกลุ่มอาชีพและข้อเสนอแนะ(ข้อดีและข้อปรับปรุง) ที่มีต่อทางเลือกรูปแบบการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการตอบวัตถุประสงค์การ
ศึกษาวิจัย ดังนี้  

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะจงรายบุคคล (criterion based selection) การสนทนากลุ่ม (focus group) และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (non participant observation) ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ได้แก่  

      1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคล (criterion based selection) โดยการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ประกอบด้วยผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลและผู้น า/สมาชิกของแต่ละกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 
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โดยวิธีการเข้าพบโดยตรงหรือนัดหมายล่วงหน้าด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและซักถาม
เหตุผลส าคัญได้เต็มที่ ท าให้เจาะลึกล้วงค าตอบในขอบเขตเนื้อหาตามแนวค าถามในข้อมูลเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ก าหนด
ไว้ ด้วยการจดบันทึกข้อมูลส าคัญ การสังเกต บันทึกภาพ/บันทึกเสียง (ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ) และจัดเกบ็เป็นไฟล์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลต่อไป 

1.2 การสนทนากลุ่ม (focus group) โดยการร่วมสนทนาผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) 
ประกอบด้วยผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลในประเด็นเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการผ่าน social network อาทิ กลุ่ม line, face 
book ด้วยการจดบันทึกข้อมูลส าคัญและวิธีการเข้าร่วมสนทนากลุ่มด้วยตนเองและสังเกต 
บันทึกภาพ/บันทึกเสียง (ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) และจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป    

   1.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non participant observation) เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูล
หลักในการศึกษาวิจัย โดยการเข้าพบโดยตรงหรือนัดหมายล่วงหน้า ด้วยการจดบันทึกข้อมูลส าคัญ 
การสังเกต บันทึกภาพ/บันทึกเสียง (ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) และจัดเก็บเป็น
ไฟล์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

2.  แบบก าหนดค่าระดับคะแนนในการเปรียบเทียบรายคู่ (pair wise comparison form) 
เป็นการรวบรวมแบบค่าระดับคะแนนในการเปรียบเทียบรายคู่ของรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) โดยผู้วิจัยรับด้วยตนเองและ
รวบรวมแบบค่าระดับคะแนนเพ่ือท าการก าหนดรหัสและแปลผลต่อไป 

3. แบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิด (opinion form) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ
ทดสอบรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล
ที่หลากหลายตามความสะดวกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การจดข้อมูลส าคัญ การสังเกต การเข้า
ร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมกลุ่ม social network อาทิ กลุ่ม line, face book การบันทึกภาพ/
บันทึกเสียง (ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) เพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธ์ของทางเลือกรูปแบบในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  

โดยด้านภาพรวมของรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพและด้านการมีรายได้ของกลุ่ม
อาชีพรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่วนด้านความพร้อมของกลุ่ม
อาชีพและข้อเสนอแนะ (ข้อดีและข้อปรับปรุง) รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดเก็บเป็น
ไฟล์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป      
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4. การตรวจสอบ (checking) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลส าคัญตามแนว
ค าถามในขอบเขตเนื้อหากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่เกิดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ได้แก่ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคล (criterion based selection)  การสนทนากลุ่ม (focus group) การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non participant observation แบบก าหนดค่าระดับคะแนนในการ
เปรียบเทียบรายคู่ (pair wise comparison form) และแบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิด (opinion 
form)  โดยจัดเก็บและแยกประเภทข้อมูลในแต่ละประเภท รวมถึงแยกประเภทข้อมูลการทดสอบ
เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ผล แปลผล และสรุปการศึกษา 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการน าข้อมูลจาก

การจดบันทึก การสังเกต บันทึกภาพ/บันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงรายบุคคล 
(criterion based selection)  สนทนากลุ่ม (focus group) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non 
participant observation) ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 
โดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) และแบ่งเป็นประเด็นย่อย (sub-themes) ตามแนว
ค าถามตามเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นใช้เทคนิคการสังเคราะห์เนื้อหา  (content analysis) เพ่ือ
เชื่อมโยงเป็นร้อยแก้วและแสดงผลของข้อมูลกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอาย ุ

2. การเสนอทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วย
การน าข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) และการทบทวนแนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง 
ๆ มาวิเคราะห์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) และใช้เทคนิคการสังเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เพ่ือเชื่อมโยงเป็นร้อยแก้วและแสดงผลทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  

และค านวณค่าน้ าหนักการให้ความส าคัญของรูปแบบในแต่ละรูปแบบ ด้วยการน าตัวเลข
ระดับความส าคัญที่เกิดจากการเปรียบเทียบรายคู่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละราย (key informants) 
หรือตัวแทนกลุ่มมาค านวณหาค่าน าหนักตามวิธีการของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น 

(analytic hierarchy process: AHP) และได้รูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่มีตัวเลขค่าน้ าหนัก

สูงสุดเพ่ือเป็นทางเลือกในการทดสอบ  
 3. การเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ  ด้วยการแสดงข้อมูล   

ความคิดเห็นที่ได้จากกิจกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ มาร้อยเรียงเป็นร้อยแก้วและแสดงผลการ
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วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านภาพรวม ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพ ด้านความพร้อมของกลุ่มอาชีพ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นสถิติที่ใช้ตัวเลข 1-9 มาใช้ในการค านวณหาค่าระดับการให้น้ าหนัก

ความส าคัญในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ โดยการเปรียบเทียบรายคู่เพ่ือการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่มีค่าสูงสุด ตามกระบวนการวิเคราะห์ล าดับชั้น (analytic hierarchy process: 

AHP) ได้แก่  
 1. แสดงความหมายของตัวเลขระดับความส าคัญ 1-9 เพ่ือแทนค่าน้ าหนักในการเปรียบเทียบ
เกณ์์แต่ละคู่ (Tomus L. Satty, 1980) 

 

ระดับ    ควำมหมำย     ค ำอธิบำย 
  1 ความส าคัญเท่ากัน                  1 และ 2 ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการตัดสินใจเท่า ๆ กัน 
  2  ความส าคัญเท่ากันถึงปานกลาง     1 มีความส าคัญมากกว่า 2 เพียงเล็กน้อย 
  3  ความส าคัญปานกลาง         1 มีความส าคัญมากกว่า 2 ในระดับปานกลาง 
  4   ความส าคญัปานกลางถึงค่อนข้างมาก    1 มีความส าคญัมากกว่า 2 ในระดบัปานกลางถึงค่อนข้างมาก 
  5   ความส าคญัค่อนข้างมาก  1 มีความส าคญัมากกว่า 2 ค่อนข้างมาก 
  6   ความส าคญัค่อนข้างมากถึงมากกว่า     1 มีความส าคญัมากกว่า 2 ค่อนข้างมากถึงมากกว่า 
  7   ความส าคญัมากกว่า             1 มีความส าคัญมากกว่า 2 และปฏิบัตไิด้จริง 
  8   ความส าคญัมากกว่าถึงมากที่              1 มีความส าคญัมากกว่า 2 ในระดบัมากกว่าถึงมากที่สุด 
  9   ความส าคญัมากท่ีสุด               1 มีความส าคญัมากกว่า 2 ในระดบัมากอย่างเห็นได้ชัด 
 

 2. สถิติที่ใช้ในการค านวณน้ าหนักความส าคัญของทางเลือกในแต่ละชั้นเกิดจากสมการ ได้แก่ 
(Dong and Cooper, 2016; Karanik et al., 2016) 
 

   1) maxAw w  
 

  โดยที่ A     คือ สแควร์เมตริกแสดงความเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ผู้เกี่ยวข้องในรูปของคะแนนความส าคัญซึ่งปรับค่าให้เป็น 1 แล้ว (normalized) 
     w   คือ eigenvector แสดงน้ าหนักความส าคัญสัมพัทธ์ ซึ่งอยู่ในล าดับชั้น 
        เดียวกันหรือกลุ่มของที่อยู่ภายใต้ของในล าดับชั้นที่สูงกว่า  
    max  คือ maximum eigenvalue  
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   คะแนนความส าคัญที่เปรียบเทียบทีละคู่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0-
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     โดยที่ k  คือ การค านวณครั้งที่ k   
          e   คือ unit vector 




