
บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย มีขัน้ตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นด้วยกัน 3 กลุ่ม คือ 

1) แกนน าชาวบ้าน ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการด าเนินงานท่องเที่ยวหมู่บ้าน เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจงจ านวน 30 คน 

2) ประชาชนหมู่บ้านหนองหอย จากการสุ่มตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามส ารวจ

ความคิดเห็นความตอ้งการมีสว่นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในหมู่บ้าน

หนองหอยจ านวน 300 คน 

3) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยใช้

วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มี

ต่อชุมชนหนองหอย จ านวน 100 คน 

 

3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลในการวิจัย 

  3.2.1 ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจากหลายแหล่งเช่นข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย เอกสารจากศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม หนังสือ

และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  3.2.2 แหล่งข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ได้แก่ แกนน า

ชาวบ้าน ประชาชนหมูบ่้านหนองหอย นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชน 

 

3.3 เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 

การศกึษาครั้งนีผู้ว้ิจัยได้ใช้เครื่องมอืหลายลักษณะประกอบกัน ดังนี้ 

1) แบบสอบถามจากประชาชนหมู่บ้านหนองหอย และนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

ในชุมชน แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มประชาชน จ านวน  300 คน และ

กลุ่มนักท่องเที่ยว จ านวน 100 คน 
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2) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากคณะกรรมการด าเนินงานท่องเที่ยวของ

ชุมชน 

3) การสัมภาษณ์แกนน าชุมชน จะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนอง

หอย ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ข้อมูลทุติยภูมิ จะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

แหลง่ตา่งๆ เชน่จากหนังสอื  ต ารา  รายงานการวิจัย  วารสารวิชาการ และเอกสารอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นความรูพ้ืน้ฐาน 

 

3.4 วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการด าเนินการแบบหลากหลาย โดยเน้นการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

ส่วนรว่ม แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม โดยนักวิจัยได้ใช้แบบสอบถามทีม่ีความแตกต่างกัน 2 ชนิด คือ 

1) แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของประชาชนในหมู่บ้านหนองหอย วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบความ

ต้องการมสี่วนรว่มของประชาชนโดยทั่วไปมีลักษณะอย่างไร  

2) แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนหนองหอย 

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความต้องการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวหมูบ่้านว่ามีลักษณะอย่างไร 

3) สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูลในครั้งนีค้ือการหาค่าร้อยละ 

4) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปด าเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 

เพื่อทราบความเป็นมา สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่อาจจะเป็นในอนาคต เป็นการน าเอาการ

วิจัย และการมีส่วนร่วมเข้าไว้ด้วยกัน โดยพยายามศึกษาชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์

ปัญหา ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา วางแผนด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปฏิบัติตาม

แผน และติดตามประเมินผล ทั้งนี้ในการวิจัยทุกขั้นตอน ชาวบ้านหรือสมาชิกของชุมชน

นั้นๆ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมหาแนวทาง วิธีด าเนินการร่วมกันในพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในชุมชน 

3.4.2 นักวิจัยใช้วธิีการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research: PAR) มีลักษณะ 3 ประการที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ดังนี้ 

1) การค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ค าตอบที่จ าเป็น ได้แก่ข้อมูลความเป็นจริง ปัญหา 

ความตอ้งการ แนวทางในการด าเนินการแก้ไขในประเด็นการท่องเที่ยวของชุมชน 
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2) การมสี่วนรว่มของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ร่วมด าเนินการวิจัยและเป็นผู้

ที่ได้ผลลัพธ์ของการวิจัย คือการประชุมปฏิบัติการร่วมกันในการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

อุปสรรค ความต้องการ แนวทางด าเนินการร่วมกันระหว่างนักวิจัยและประชาชนใน

ท้องถิ่น 

3) การปฏิบัติการจริง โดยประชาชนได้ร่วมด าเนินการตามขั้นตอนแบบมีส่วนร่วม 

ได้แก่การรว่มจัดตัง้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานท่องเที่ยว การรวมกลุ่มและประชุมเพื่อ

เสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด าเนนิงานฝ่ายต่างๆ เป็นต้น โดยมีนักวิจัยมีผู้หนุนเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นข้อมูลจากการส ารวจ ร่วมเสนอแนะและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

ท่องเที่ยวร่วมกัน การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนที่

สนใจ 

3.4.3 การจัดกิจกรรมประชุมแบบมีสว่นร่วม  

ในการด าเนินการตาม PAR นักวิจัยได้ใชว้ิธีด าเนนิการจัดกิจกรรมประชุมแบบมีสว่น

ร่วม (AIC) โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation   หรอื A) เป็นขั้นตอนการเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความ

คิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตย 

2) ขั้นตอนการสร้างการพัฒนา (Influence  หรอื I) เป็นขั้นตอนการหาแนวทางใน

การพัฒนาหมูบ่้านและจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนา 

3) ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control หรอื C) เป็นการน าวิธีการส าคัญหรอื

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดว่าท าอะไร มีหลักการ

และเหตุผลอย่างไร มเีป้าหมายอย่างไร ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดอื่นๆ 
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3.5 กรอบการด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย 

โครงการหลวง การท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืนในมติิการพัฒนาจากภายใน 

สัมภาษณ ์ ข้อมูลจากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนบ้าน

หนองหอย 

ข้อมูลจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว 

การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางพฒันาการ
ท่องเที่ยวชุมชน  

(PAR) 

1. ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2. เสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

กระตุ้น / หนุนเสริม 

ส่ือประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรม
มัคคุเทศก ์

3. กระตุ้นเตรยีมการใน
ฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี 
2554-ต้นปี 2555 

AIC 




