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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
                     

                   การวิจัยนื้มุงศึกษาความเปนไปไดในการพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา   โดยมองถึงภาพรวมของพื้นทีแ่ละชุมชนที่ม ี    
ศักยภาพตอการพัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชงินิเวศได  และการศึกษาวจิยัคร้ังนี้คงมีสวนชวยใหทราบ
ถึงความตองการที่แทจริงของชุมชนในการตัดสินใจที ่ จะไดกําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาการ    
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของชมุชนตอไป   โดยวางประเดน็ของการศึกษาในพื้นที่บริเวณตําบลทาขาม     
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  และเกาะธรรมชาติที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม     
อีกทั้งหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดแก  เทศบาลตําบลทาขาม  ชมรม
อนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชน ชมรมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและประชาชนในพืน้ที่      
ดังนั้นผูวจิัยจึงเห็นวาจําเปนอยางยิ่งเพื่อทําความเขาใจแนวคิดและระบบการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศของชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบของชุมชนและการศกึษาความเปนไป
ไดในการพัฒนาการทองเทีย่วเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกงมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1 วิธีการศกึษา 
 

                     ผูวิจัยศกึษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชงินิเวศบริเวณปากแมน้ํา     
บางปะกงจากชุมชนที่มีความพรอมที่จะพฒันาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนซ่ึงศึกษาตาม
แนวคดิของการพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับการทองเทีย่วเชิงนิเวศและพัฒนา เพื่อเปนประโยชน
ตอชุมชนในอนาคต ดังนั้นในทุกขั้นตอนของการวิจยัผูวจิัยจึงตองใหความสําคัญกับการศึกษา 
ความเปนไปไดทั้งในอดีตปจจุบันรวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาตอชุมชน 

                     ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวจิัยที่เกีย่วของที่สําคัญ สรางกรอบความคิด
และแนวทางในการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชงินิเวศบริเวณปากแมน้ํา   
บางปะกง  ไดแก    แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  แนวคิดเกีย่วกับองคกรชมุชน   แนวคดิ
เกี่ยวกับการมีสวนรวม   แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุม  รวมทั้งงานวจิยัตาง  ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจาก
ศึกษาเอกสารและตําราจากแหลงขอมูลตางๆ  ผูวิจยัยังมีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติบริเวณปากแมน้าํบางปะกงเพือ่ตองการแนวคิดและตองการ
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ทราบถึงจุดประสงคที่แทจริงของความเปนไปไดในการพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปาก 
แมน้ําบางปะกง ซ่ึงนํามาใชเปนสวนประกอบของงานวิจยัคร้ังนี้    สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ผูวิจัยเลือก
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

3.2  พื้นที่ในการศึกษา 
                    

                   ผูวิจัยไดศกึษาพืน้ที่บริเวณปากแมน้ําบางปะกงพบวามีสวนที่เปนธรรมชาติของปาชาย
เลนที่อุดมสมบูรณ  ประกอบกับบริเวณปากแมน้ําบางปะกงยังมีเกาะธรรมชาติที่เหมาะกับการศกึษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศ   ผูวจิัยไดเขาไปสํารวจพืน้ที่ และเลือก
พื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยเลือกบริเวณปากแมน้ําบางปะกงเพราะ    
ผูวิจัยมีถ่ินกําเนิดอยูที่อําเภอบางปะกงและตองการเห็นการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของอําเภอ
บางปะกงทั้งทีม่ีศักยภาพและสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนได    จึงเลือก
ศึกษาบริเวณดงักลาวเปนพื้นที่ศึกษา โดยมีประชากรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 4   กลุม   ไดแก    

                    1)  ประชาชนในพื้นที่ศึกษา 
                    2)  สมาชิกของชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอมตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง  จังหวดั
ฉะเชิงเทรา 
                    3)  ผูนําชุมชนและเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาทองเที่ยวเชิงนเิวศของ     
เทศบาลตําบลทาขาม   อําเภอบางปะกง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

4) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบพื้นทีบ่ริเวณปากแมน้ําบางปะกง  กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง 
 

3.3  การเขาสูพื้นที่ศึกษา 
                      
                  เมื่อผูวิจัยไดเลือกพื้นที่ศึกษาแลว   ตอจากนัน้เปนขั้นตอนที่สําคัญเพื่อใหทราบถึงการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูใหไดผลสมบูรณและเปนหลักประกนัวาผูวิจัยไดรับขอมูลที่เปนจริง
ดวยความเขาใจที่ดีและถูกตองของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดประสานงานอยางไมเปนทางการกับ
ชุมชนเพื่อใหเจาหนาที่ทราบถึงวัตถุประสงคของการทําวจิัยในครั้งนี้  นอกจากนีเ้พื่อเปนการ
แนะนําตัวใหบุคคลตางๆ ในชุมชนไดรับทราบถึงวิธีการเก็บขอมูล  โดยใหบุคคลที่เปนที่รูจักของ
คนใน  ชุมชนแนะนําตัวผูวิจยัวาเปนบุคคลที่เกิดในอําเภอบางปะกงเชนกัน   เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี  (Good  Rapport)   คือ ขั้นแรกผูวจิัยมีผูชวย  1  ทาน เปนทั้งพี่สาวและมีอาชีพเปน
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ครูสอนอยูที่          โรงเรียนในอําเภอบางปะกงนับไดวามบีุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ศึกษาโดย
ตลอดและสามารถแนะนําขอมูลที่ตองการจากการสัมภาษณระดับลึก (In-depth  Interview)   ได
เปนอยางดี  โดยสามารถดําเนินการซักถามเพิ่มเติมขอมลูรายละเอียดของประเด็นตางๆ ตามที่ตาม
การ  ผูวิจัยไดสรางความสัมพันธที่ดีโดยทาทีที่ออนนอมทําตัวกลมกลนืไมแปลกแยกจากชุมชน 
เนื่องจากการสัมภาษณระดับลึกจะมีความยดืหยุนทําใหผูสัมภาษณมีโอกาสอธิบายขยายความให
ผูตอบเขาใจ  วตัถุประสงคของคําถาม  ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงประเดน็ที่ตองการไดอยางลึกซึ้งและ
สามารถตรวจสอบความเขาใจตรงกันระหวางผูสัมภาษณและผูขอมูลหลักไดในขณะนั้น นอกจากนี้
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและสอบถามจากผูที่เกี่ยวของสําหรับแผนที่ตางๆไดแกแผนทีจ่ังหวดั
ฉะเชิงเทรา     แผนที่อําเภอบางปะกง   แผนที่ตําบลทาขาม    

 

3.4  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล        
                     
                        การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศบริเวณปากแมน้ํา   
บางปะกงนัน้    ผูวิจัยเปนเครือ่งมือสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล หนาที่ของผูวิจัยเปนผูสังเกต  
ตั้งคําถาม  สัมภาษณ    จดบนัทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูลทุกขั้นตอน  รวมทั้งการเขารวมสัมมนา
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนและเหตุผลที่ผูวิจัยเปนบุคคลที่เกิดในอําเภอบางปะกง   
ทําใหมีความคุนเคยและสามารถสรางความสัมพันธที่ดี(Good Rapport) กับคนในชุมชนเปนอยางด ี  
เพื่อใหเขาใจถงึความตองการที่แทจริงของผูใหขอมูลหลัก  (Key  Informant)   เปนสําคัญ 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลและเปนสวนประกอบในการทําวิจยัในครั้งนี้     
มีดังตอไปนี ้

3.4.1  แนวการสัมภาษณ (Variables  List)    เปนประเดน็คําถามที่ผูวิจยัใชกําหนด
สรางแนวคําถามจากแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อตองการไดคําตอบที่แทจริงเกีย่วกับ
ความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง อําเภอบางปะกง  
จังหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงผูที่ใหขอมูลหลักสามารถที่จะใหขอมูลการสัมภาษณระดับลึกไดรายละเอียด
ของขอมูลหลักที่ผูวิจยักําหนดประเด็นหลักในแนวการสัมภาษณระดบัลึกมีอยู   2  แบบ  ดังตอไปนี้ 
                           1)   แนวการสัมภาษณขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับเรื่องดังตอไปนี ้

- ประวัติความเปนมาของพื้นที่จากอดีตถึงปจจุบัน 
                           -     ที่ตั้งของชุมชน      ประกอบดวย แผนที่ของบริเวณปากแมน้ําบางปะกงและ
เขตติดตอ 
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-    ลักษณะทางกายภาพของเกาะกลางแมน้าํบางปะกงและจุดเดนตาง ๆ ที่นาสนใจ
และเปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ไดแก     นกนานาชนิด    ปลาโลมา  สัตวที่หายาก    
คูคลองธรรมชาติ     และอ่ืน ๆ     

-     เสนทางและการเขาถึงแหลงทองเที่ยวโดยสะดวก   ไดแก  เสนทางรถยนตจาก
จังหวดัฉะเชิงเทราถึงแหลงทองเที่ยว   

- การประกอบอาชีพในชุมชนทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน 
- สภาพเศรษฐกจิ  สังคม   วิถีชีวิตของชุมชนโดยทัว่ไป 

                          -     ปญหาเรือ่งการทํามาหากินในชมุชน  และความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

- จุดเดนที่นาสนใจของแหลงทองเที่ยวบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
-   สถานที่บริการสาธารณะและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น    ไดแก    ที่จอดรถ     

สุขา     ที่ทิ้งขยะ     โทรศัพทสาธารณะ   ธนาคารเพื่อบริการเงินดวน   ปายบอกทาง   ปมน้ํามัน     
โรงพยาบาล   โรงแรมที่พัก     สถานีตํารวจ    รานอาหาร    รานขายของที่ระลึก      ทาเรือ     ศาลา
พักรอน  

 -    สถานที่ทองเที่ยวบริเวณใกลเคยีง  ไดแก   วัด    แมน้ํา    ชุมชน  ลําคลอง   
                            -    หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่ใหการสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชน  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

 -     เสนทางคมนาคมที่เขาสูแหลงทองเที่ยว 
    -     ความตองการหรือคาดหวังเกีย่วกับกิจกรรมการมาทองเที่ยว   เชน                  

ชมปลาโลมา    สองนก     เลนน้ํา    พายเรอื   เปนตน 
-   ความตองการในดานการบริการอื่น ๆ  เชน  ที่จอดรถ ทาเรือ   ศาลาพักรอน    

รานอาหาร  รานขายของที่ระลึก      สุขา    ปายบอกทาง       
- ความตองการการพัฒนาเพื่อจะเปนแหลงทองเที่ยวทีน่าสนใจของชุมชน 
-    ความตองการจัดระบบการจัดการของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ใหมคีวาม    

เหมาะสม  
   -    ผลกระทบตอชุมชนบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

                           -    ประเพณีดั้งเดิมที่เปนจุดนาสนใจของทองถ่ินเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
2)  แนวการสมัภาษณผูที่เกีย่วของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแกผูนําชมุชน

เจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศของเทศบาลตําบลทาขามเจาหนาที่
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรและชายฝงเปนเจาของพื้นทีเ่กี่ยวกับเรื่องดงัตอไปนี้                                                         
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                   -    ใหเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดตีถึงปจจุบันของการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
                   -    ปญหาสภาพเศรษฐกิจ  สังคม   รวมทั้งการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
                   -    การใหการสนับสนุนการพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของภาครัฐและภาคเอกชน  
                   -    การใหความรวมมือของประชาชนในชุมชน  

-    การประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง                                        
                   -    ผลกระทบของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ      เชน  ปญหาสภาพเสื่อมโทรม
ของชุมชน   ขยะ     น้ําทิ้ง     การบุกรุกพื้นที่  มลภาวะอืน่ๆ    
                   -   แนวทางในการรักษาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนสูการพฒันาที่ยั่งยืน  
                   -   ปญหาที่เปนอปุสรรคตอการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน 
                   -   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนจากเดมิมาเปนแหลงทองเที่ยว 
                    -  การชวยแกไขปญหาการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 
                    -  โครงการที่สงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน  
                    -  ความเปนไปไดในการพัฒนาบริเวณปากแมน้ําบางปะกงใหเปนแหลงทองเที่ยวนิเวศ 
 

3. 5    การเกบ็รวบรวมขอมูล      
 
                   ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมลูในการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศบริเวณปากแมน้ําบางปะกง   โดยใช  2  วิธี  มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
                   3.5.1   การเก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมสีวนรวม  (Non-participant  Observation) 
การเก็บขอมูลโดยใชกลองถายรูปบันทึกภาพบริเวณปากแมน้ําบางปะกง  โดยเฉพาะตาํบลทาขาม
และเกาะธรรมชาติ    ในดานกายภาพของพืน้ที่ศึกษา เชน ลักษณะทั่วไปของพื้นที่บริเวณปากแมน้ํา
บางปะกง    เกาะธรรมชาติ  แผนที่แสดงสถานที่สําคัญ  ปายบอกทาง   การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
โดยพาหนะตางๆ    จุดเดนของแหลงทองเที่ยว    สาธารณูปโภคบริการที่สําคัญของแหลงทองเที่ยว 
ใชเวลาประมาณ   9  คร้ังโดยแบงเปนชวง ๆ  ใน  1  ป    เพื่อความหลากหลายของขอมูล 

   3.5.2   การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณระดับลึก (In-depth  Interview)   ผูวิจยัใชวิธีการ
สัมภาษณโดยของความรวมมือจากผูใหสัมภาษณบันทกึเทปเกีย่วกับเรื่องตางๆในการสนทนาหลัง
จากนั้นผูวิจยัถอดเทปขอมูล   นําประเด็นที่เกี่ยวของจากการสัมภาษณระดับลึกแตละรายสรุปอยาง
ละเอียดจากนัน้นําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูวิเคราะหประเด็นที่มีความคิดเห็นตรงกนัและ
สอดคลองกับงานวิจยั เชน  แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   ประวัติความเปนมาวิถีชีวิต      
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ชุมชน  อาชีพ   เศรษฐกิจ   สังคม  วัฒนธรรม ประเพณดีั้งเดิม ผลกระทบของการพัฒนาตอชุมชน  
เนื่องจากตองการคําตอบที่นาเชื่อถือและเที่ยงตรง จึงแบงเวลาการสัมภาษณเปนชวงภายใน1ป  
เพราะตองการใหเกดิการเปลีย่นแปลงทั้งในชวงที่มีความพรอมมีการทองเที่ยวเชิงนเิวศเกดิขึ้นกับ
อีกชวงที่สภาพเปนปกติโดยใชวิธีการสัมภาษณดังนี ้
                     1)   สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก   (Key Informants  Interview )  ไดแก   สมาชิกและ    
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของกับการพฒันาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ผูนําชุมชน  ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม      
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง    

2)  สัมภาษณประชาชนในพื้นที่   ไดแก   ประชาชน    ครู    พระสงฆ         ผูอาวุโส     
ชาวประมง    และชาวบาน   
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  ตาราง  1  แสดงรายละเอยีดของผูใหขอมูลหลัก 
 
 
ลําดับ    เพศ อายุ (ป) ฐานะทางสังคมของผูใหขอมูลหลัก 
 
1.   ชาย   52     ประธานชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2.      หญิง   46    นายกเทศบาลตําบลทาขาม 
3.   ชาย   45    หัวหนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4. ชาย 50 ผูอํานวยการสวนบริหารพืน้ที่ปาชายเลนที ่1 
5. ชาย 47 ผูประสานงานชมรมธุรกิจทองเที่ยว 
6. ชาย 50 ผูใหญบานหมูที่  1 
7. ชาย 48 ผูใหญบานหมูที่  8 
8.  หญิง 44 ครู 
9. หญิง 51  ชาวบาน 
10.  ชาย 30 ชาวบาน  
11. ชาย 28 ชาวประมง 
12. ชาย 36 ชาวประมง 
13. ชาย 35 ชาวประมง 
14. ชาย 33 ชาวประมง 
15. ชาย 63 ชาวประมง 
16. ชาย 74            พระสงฆ 
17. ชาย 32 มัคคุเทศกทองถ่ิน 
18. ชาย 33 มัคคุเทศกทองถ่ิน 
19. ชาย 28 กรรมการชมรมอนุรักษทองถ่ิน 
20. หญิง 31 กรรมการชมรมอนุรักษทองถ่ิน 
 
 
 
 

(ที่มา :   ผูมีสวนเกี่ยวของในตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา.  2546) 
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3.6  การวิเคราะหขอมูล  
 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบขอมูลไปพรอมๆกัน โดยวิธีการ
ตรวจสอบขอมูล  แบบสามเสา  (Triangulation)  โดยผูวจิัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับกรอบความคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยผูวจิัยถอดเทปบันทึกคํา
สัมภาษณจัดหมวดหมูของมโนทัศนของขอมูลเพื่อสรางความสัมพันธเชื่อมโยงเชิงเหตุผล การ
วิเคราะหขอมูลตองคํานึงถึงความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดของขอมูลโดยตรวจสอบขอมูลหาจุดรวมที่
ตรงกันโดย การจัดกลุมสนทนา  (Group  Discussion)  ทั้งนี้ไดปรึกษากับ   ผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตองการ
ใหมี       ความถูกตองตามกระบวนการวจิัย     ดังแผนภูมขิางลางนี้ 

 
 

ประชาชนในพื้นที ่
 

 
ผูนําชุมชน  
เจาหนาทีเ่กีย่วกับพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

 
 
 
ภาพ  3   แสดงถึงกระบวนการวิเคราะหความเปนไปไดในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 

ความเปนไปไดในการ
พัฒนาการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ 


