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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบล
บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยได้น าเสนอเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ได้แก่ (1) 
รูปแบบของการวิจัย (2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล (5) 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะหข์้อมูล ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
รูปแบบของกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือพัฒนา     
กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยประยุกต์ใช้เทคนิค/กระบวนการ ระดมพลังสร้างสรรค์ Appreciation Influence 
Control: AIC ตามแนวคิดของวิลเลี่ยม อี สมิธ  (Smith, W. E., 2009: 135) เข้ามาเป็นส่วนส าคัญต่อ
การก าหนดแนวทางด าเนินงานเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผ่านเทคนิค/กระบวนการ 3 ขั้นตอน 
คือ 1) การศึกษาข้อมูลอาชีพและกลุ่มอาชีพชุมชนและแสวงหากิจกรรมความโดดเด่นของกลุ่มอาชีพ
รวมทั้งข้อมูลส าคัญต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนที่น าไปสู่การเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวชุมชน    
2) การระดมพลังสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสนอรูปแบบ/สถานที่ของกลุ่มอาชีพที่พึงประสงค์ใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ 3) ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบอย่าง

เป็นรูปธรรม ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
กำรสร้ำงกำรรับรู้ (Appreciation: A)  

 1. การศึกษาข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนและแสวงหากิจกรรมความโดดเด่นของกลุ่มอาชีพเพ่ือ
พัฒนาเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลส าคัญจาก
การศึกษาและลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับการตอบ
วัตถุประสงค์ข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่  

1) การศึกษาเอกสาร เป็นการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพชุมชนจากเอกสารต่างๆ 
ได้แก่ ต ารา งานวิจัย บทความวิจัย ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ทุติยภูมิเก่ียวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

    2) การศึกษาในพ้ืนที่  เป็นการศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ          
โดยการลงพ้ืนที่ศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงมีอยู่และคงความโดดเด่นทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 61 

ศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เป็นรายหมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 จ านวน  15 หมู่บ้านในต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 กำรสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำ (Influence: I) 
  2. การระดมพลังสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสนอรูปแบบ/สถานที่ของกลุ่มอาชีพที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส าหรับการตอบวัตถุประสงค์การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนและการน าเสนอกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยน าเทคนิค/กระบวนการ AIC มาประยุกตใ์ช้ ได้แก่     

      1) การประชุมกลุ่มใหญ่ครั้งที่ 1 เพ่ือการสร้าง รูปแบบหรือภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนร่วมกันในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยน าข้อมูลส าคัญของกลุ่มอาชีพที่ศึกษารายหมู่บ้าน
น ามาพิจารณาร่วมกันในการประชุมใหญ่ เพื่อวางแนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนที่พึงประสงค์ต่อการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ก าหนดระยะเวลา 1 วัน วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

       2) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพ่ือหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพชมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในการก าหนดเทคนิค วิธีการและเป้าหมาย ใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และร่วมกันก าหนดกิจกรรม เพ่ือเสนอ
กลุ่มอาชีพต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยก าหนดช่วงตามวันเวลาและระยะเวลาที่
เหมาะสม คือ ก าหนดระยะเวลา 1 วัน วันพุธ ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องรับรอง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และจัดกิจกรรมน าร่องพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากกลุ่มอาชีพชุมชนศิลปะการแสดงละครชาตรีต้นแบบ ด้วยการท่องเที่ยว 
“One Day Trip:  “ท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี”  ก าหนดเวลา 1 วัน  คือ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ สถานที่ตั้งละครชาตรีในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 5 ในต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

     
  สร้ำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ (Control: C) 

 3. ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม ในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ส าหรับตอบวัตถุประสงค์การวิเคราะห์การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 

      1) การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพ่ือวางเนื้อหาหรือรูปแบบในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยก าหนด ในวันที่ 5-6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ส านักงาน
วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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   2) ปฏิบัติการในพ้ืนที่ เพ่ือน าเนื้อหาหรือรูปแบบจากการประชุมกลุ่มย่อยลงในพ้ืนที่หรือ
สถานที่ตามความสมัครใจของกลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินงานในพ้ืนที่ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

   โดยผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการให้ข้อมูลส าคัญและร่วม  
การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจ านวนทั้งหมด 
75 คน 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก   
 

  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants Groups) ในการ
ให้ข้อมูลส าคัญและร่วมการพัฒนากลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยแยกประเภทข้อมูลส าคัญของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน
ทั้งหมด 75 คน ดังนี้ 
  1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าคัญต่อการพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 43 คน ได้แก่ 
     1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน หัวหน้า
กองสวัสดิการพัฒนาชุมชน จ านวน 1 คน สมาชิกสภาต าบล จ านวน 2 คน เกษตรอ าเภอเมืองบางพลี 
จ านวน 1 ประธานสภาวัฒนธรรมต าบล จ านวน 1 คน ก านัน จ านวน 1 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
5 คน เป็นจ านวน 12 คน  
     2) กลุ่มอาชีพชุมชน ประกอบด้วย ประธานวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 คน ประธานกลุ่ม
อาชีพชุมชน OTOP จ านวน 1 คน ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกชุมชน จ านวน 10 คน และปราชญ์ชุมชน 
จ านวน 4 คน เป็นจ านวน 17 คน  

     3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว
ชุมชน ประกอบด้วย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ   จ านวน 1 คน ประธาน
ชมรมทัวร์ไทย 4.0 จ านวน 1 คน  ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว จ านวน 4 คน มัคคุเทศก์ จ านวน 5 คน 
และนักวิชาการ จ านวน 3 คน เป็นจ านวน 14 คน  

  2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ส าหรับการระดมพลังสร้างสรรค์เพ่ือเสนอรูปแบบ/สถานที่ของกลุ่ม
อาชีพที่พึงประสงค์และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจากการน า เทคนิค/
กระบวนการ AIC มาประยุกต์ใช้ จ านวน 32 คน ได้แก ่

     1) ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 คน และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้ากองสวัสดิการพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 คน 
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นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 4 คน ประธานวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 คน ผู้น ากลุ่มอาชีพ
ชุมชน/สมาชิก จ านวน 10 คน ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว จ านวน 2 คน เป็นจ านวน 20 คน 
   2) ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และ 2 ประกอบด้วย ท่องเที่ยวจังหวัดและ
กีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว จ านวน 2 
คน มัคคุเทศก์ จ านวน 2 คน  ประธานกลุ่มอาชีพ OTOP บางพลี จ านวน 1 คน ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนต าบลบางปลา 1 คน  นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว จ านวน 3 คน  เป็นจ านวน 12 คน 
  
 โดยผู้วิจัยก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังกล่าว จาก
หลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ  
 1. เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญทั้งในการฐานะเป็นผู้สามารถก าหนดนโยบายสนับสนุน
ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพชุมชนและเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพชุมชนโดยตรงและเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงต่อการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ 
 2. เป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพชุมชน และแสดงตนเข้ามีส่วนร่วมทุกครั้งจนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 
 3. เป็นบุคคลเป็นผู้น าทางความคิดและกล้าแสดงออกให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาตาม
ประสบการณ์และความรู้ของตนเอง 
  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตามแนวการ

สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างของค าถามแบบกว้างๆ ซึ่งเริ่มแต่การสร้างความคุ้นเคยด้วยการพูดคุย
เรื่องท่ัวๆ ไปแล้วสอดแทรกค าถามและประเด็นส าคัญตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) เป็นข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆ ส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องว่าข้อมูลที่ได้รับมีความสอดคล้องหรือไม่ โดยการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในชุมชน
และผู้ท าอาชีพท าบ่อปลา สวนเกษตรในชุมชนรวมถึงกลุ่มผู้ท าธุรกิจในชุมชนเพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ที่จะท าให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงอยู่จริงน าไปสู่การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ตามแนวค าถามที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1) แนวค าถามส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ (1) ความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างไร (2) แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมี
แนวทางอย่างไร (3) กลุ่มอาชีพชุมชนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือไม่ และ (4) 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   

  2) แนวค าถามส าหรับกลุ่มอาชีพชุมชน ได้แก่ (1) การท าอาชีพได้รับการสืบทอดต่อกันมา
หรือการเรียนรู้ขึ้นใหม่ (2) การมีหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพมากน้อยเพียงใด  (3) สิ่งใดหรือเรื่องใดที่กลุ่มอาชีพต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนและ
ส่งเสริม และ (4) ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มอาชีพในการรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

   3) แนวค าถามส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน
เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ (1) ความเป็นไปได้ต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนมีมากน้อยเพียงใด (2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างไร (3) ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน 
 2. แบบระดมพลังสร้างสรรค์ ส าหรับให้ที่ประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้เชิญมาร่วมกัน     
ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และร่วมกันอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ/สถานที่ของกลุ่มอาชีพที่       
พึงประสงค์ และพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
โดยมีแนวค าถามที่ส าคัญ ได้แก่     
  1) แนวค าถามส าหรับการประชุมกลุ่มใหญ่ คือ “จากข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงมีอยู่ใน
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนากลุ่มอาชีพเหล่านี้ควรมีรูปแบบหรือ
ลักษณะใด ที่จะน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่พึงประสงค์ส าหรับนักท่องเที่ยวและการรองรับ
การท่องเที่ยวชุมชน” 
   2) แนวค าถามส าหรับการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 คือ (1) “มีวิธีการหรือ
ทางเลือกใด ในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน” และ  (2) 
“เนื้อหาหรือรูปแบบในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม        
ควรเป็นอย่างไร” 

 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มอาชีพชุมชน และ

กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน     
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โดยวิธีการเข้าพบโดยตรงหรือนัดหมายล่วงหน้าด้วยตนเอง และค านึงถึงความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล
เป็นหลัก หากผู้ให้ข้อมูลไม่พร้อมในวันนั้นก็จะนัดหมายในวันต่อไป ภายหลังสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วจะ
ท าการบันทึกข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์ทันที ด้วยการจดบันทึกประเด็นส าคัญ การสังเกต บันทึกภาพ/
บันทึกเสียง (ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) และจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
ผลต่อไป  

 2. การระดมพลังสร้างสรรค์ ส าหรับการประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามเทคนิคกระบวนการ 
AIC ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 และผู้มีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 และ 
2 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ก าหนดการประชุมตามสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดย
ค านึงถึงความสะดวกของผู้มีส่วนร่วมในการประชุม ณ สถานที่ที่ก าหนดและผ่านระบบออนไลน์ใน
ระบบ Zoom และ ระบบ Google Meet โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการสนทนาและขอ
อนุญาตจดบันทึกประเด็นตามแนวประเด็นสนทนาที่ได้เตรียมไว้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมจะท า
การเก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้การสนทนาทันท ีด้วยการจดบันทึกประเด็นส าคัญ การสังเกต บันทึกภาพ/
บันทึกเสียง (ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) และจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
ผลต่อไป  

3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆ ส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการท าอาชีพในชุมชนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัย โดยการเข้าพบโดยตรง
หรือนัดหมายล่วงหน้า และค านึงถึงความสะดวกของผู้เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกข้อมูล
ส าคัญ การสังเกต (ได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) และจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูล
มากยิ่งขึ้น  

4. การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ข้อมูลและสาระส าคัญของข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยจัดเก็บและแยกประเภทข้อมูลในแต่
ละประเภท รวมทั้งแยกประเภทข้อมูลลงปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ผล แปลผล และสรุป
การศึกษา 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์เนื้อหา ด้วยการ

น าไฟล์ข้อมูลจากการบันทึก/เสียงของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักรายบุคคลมาเปรียบเทียบความเหมือน   
และความต่างในประเด็นส าคัญ และจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่ข้อ
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ค้นพบตามแนวค าถาม จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลักของการวิจัยตามแนวค าถามเดียวกันเพ่ือให้ทราบถึงความเหมือนหรือต่างกันของข้อมูลเพ่ือ
การเพ่ิมเติมข้อมูลหรือเพ่ิมความเชื่อถือของข้อมูลยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของ
การพรรณนาที่น าไปสู่ค าตอบตามประเด็นแนวค าถามและเขียนสรุปเป็นประเด็นส าคัญ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและ
สรุปข้อมูลส าคัญเขียนเป็นประเด็นส าคัญที่เกิดจากการสะท้อนความคิดการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
จริยธรรมในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยให้ความส าคัญและตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเข้ารว่มวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเชิงลบโดยมิได้เจตนา 
จึงก าหนดแนวทางการศึกษาด้านจริยธรรม ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้เข้าพบด้วยตนเองพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การ
วิจัยและอธิบายเปิดโอกาสให้ซักถามและให้เวลาตัดสินใจในการตอบค าถามตามเต็มใจและความ
สมัครใจ  

2. การจัดประชุมตามเทคนิคกระบวนการ AIC เน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น
โดยเสรีและเท่าเทียมกัน โดยผู้เข้าร่วมมีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อที่ประชุมได้ และผู้วิจัยไม่
รุกเร้า ให้เกียรติ ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ไม่ตัดสินความคิดเห็นว่าใครถูกหรือผิดหากมีการถ่ายภาพหรือจดบันทึก 
จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและขออนุญาตก่อน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมที่ได้ให้
ข้อมูลและให้ความร่วมมือโดยจะน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น 




