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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
              การวิจัยคร้ังนี้ตองการศึกษา  การพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการสวนรวม
ของชุมชนตําบลหวยแรง  จังหวัดตราด  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชมุชน
ในการพัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการวิจัยโดยการมุงเนนในการมีสวนรวม

ของชุมชน  ดังนั้นจึงใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research: PAR) 
ไปพรอมกับการปรับไปพัฒนาไปตามวงจรการวางแผนแบบ  PIC  (Participatory, Incremental, Cooperation/ 
Collaboration  Planning  Model)  
  ในขั้นเริ่มตนผูวิจัยไดทําการศึกษาบริบทชุมชน  โดยมุงเนนปจจยัพืน้ฐานของการทองเทีย่ว
ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ  ขณะเดียวกันก็ดําเนินการสรางการมีสวนรวม
ของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่  และใหชุมชนรวมกําหนดกลไกของการมีสวนรวม
ตลอดจนการรวมกันศึกษาสภาพการณในเบื้องตน  พรอมทั้งการคนพบปญหาและรวมกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัยระหวางผูวิจัยและชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียโดยใชเวทีประชาคมเปนเวทีสาธารณที่ผูมี

สวนไดสวนเสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนระดมความคิดนําสูการตัดสินใจรวมกันผานกระบวนการขั้นตอน

ของการใชเทคนิคและเครื่องมือในการมีสวนรวม 
  สําหรับประชากรกลุมเปาหมายในการเปดเวทีประชาคมประกอบดวยกลุมหลักๆ 4  กลุม
ไดแก 
   1)  ภาครัฐในพื้นที่  ไดแก  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  (ภาคตะวันออก)  กรมปาไม  และสถานศึกษาในพื้นที่ 
  2)  ภาคเอกชนในพื้นที่  ไดแก  กลุมอาชีพในหวยแรง  ไดแก  กลุมชาวประมงที่มีเรือ
จํานวน  20  คน  และกลุมชาวสวนผลไมจํานวน  20  คน 

   3)  ชุมชนหวยแรง  ไดแก  สตรี  เยาวชน  และผูสูงอายุ  จํานวน  30  คน  สมาชิก อบต. 
5  คน 

  4)  นักทองเที่ยวที่มาเยือนหวยแรง  ซ่ึงกลุมนี้จะทําหนาที่เปนทั้งผูมาเยือนและ
กลุมทดลอง 
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  PAR  ซ่ึงเปนระเบียบวิธีวิจัยที่มีความยืดหยุนสูง  เครื่องมือท่ีสําคัญในกระบวนการวิจัย
สามารถปรับใหเหมาะสม  พรอมทั้งมีการนําเทคนิคตางมาผสมผสานมาประยุกตใชดังจะกลาวใน
รายละเอียดตอไป  

 การวางแผนและดําเนนิการวิจัยมีดังนี ้
 3.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 3.2  เครื่องมือและวิธีการทีใ่ชในการวิจัย 
 3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  ขอจํากัดในการวจิัย 
 

3.1  ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 
 
ในขั้นการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเร่ิมในชวงระหวางเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2549  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยแบงขั้นตอนการวิจัยเปน  3  สวน  ไดแก  การศึกษาบริบท
ของชุมชน  การกําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวมของชุมชน และการดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวม 
(ภาพ 9) 
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รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูล

จากการสังเกต

ระบุกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

ปฏิบัติภาคสนาม/การสัมภาษณ 

ความรวมมือเวทีประชาคม 
(Cooperation/Collaboration: C)  

กําหนดทิศทาง 
การพัฒนาการทองเที่ยว 

กําหนดตัวช้ีวัด 

ประเมินผลและปรับปรุง (Incremental:I) 
 

การมีสวนรวมเวทีประชาคม 
(Participatory: P) 

การจัดการการทองเท่ียวชุมชน 

 
 ข 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
สวนที่ 2 
การกําหนดกลไก 
เพื่อการมีสวนรวมของชุมชน/
ศึกษาสภาพการณ/กําหนด
วัตถุประสงค 
 
 
 
สวน 3 
การดําเนินการวิจัย 
แบบมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 

 สวนที่ 1  
การศึกษาบริบทของชุมชน 

 

 
ภาพ 9  ขั้นตอนในการดําเนนิการวจิัย 
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 สวนที่  1  คือการศึกษาบริบทของชุมชนโดยมุงเนนการศึกษาในภาคสนามและการสัมภาษณ
ผูรู  ไดแกผูอาวุโสในชุมชน  ปราชญชาวบาน  กลุมชาวสวน  ชาวประมงพื้นบาน   
 สวนที่  2  คือการกําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวมของชุมชน  การศึกษาสภาพการณ
รวมกับชุมชน  นําสูการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยรวมกับชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ใชการเปดเวทีประชาคมเปนเวทีสาธารณะ  ในระยะของการวิจัยนี้ไดเร่ิมตนจากกระบวนการในเวที
ประชาคมและสํารวจศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษาสํารวจฐานทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว  พัฒนาศักยภาพ
ในการรองรับ  และกําหนดสภาวะที่ใหผลสูงสุดในดานขององคประกอบที่พึงปรารถนาของชุมชน
พรอมการพัฒนาตัวช้ีวัดและการสรางระดับของการยอมรับได ในการวิเคราะหบริบทซึ่งเปนไปตาม
ความเชื่อมโยงตอเนื่อง  โดยเริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อสรางยุทธศาสตร  คานิยมของชุมชน  
คุณลักษณะของผลผลิตดานการทองเที่ยว  การสรางชื่อเสียงของสถานที่ทองเที่ยว  แนวโนมการเติบโต
ของผูมาเยือนและการสรางภาพจําลองและทางเลือกของการทองเที่ยว  
  สวนที่  3  เปนการดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวมตามวัตถุประสงค  ดังที่ไดกลาวมาแลว
ในเบื้องตน  การวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนตําบลหวยแรง
เปนการวิจัยที่มุงเนนในกระบวนการจัดการโดยการมีสวนรวมของชุมชน  ในกระบวนการมีสวนรวม
ในการจัดการนั้นมีจุดมุงหมายในการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อใหเกิดผลสูงสุด

ในระดับที่ยอมรับไดของชุมชนในทองถ่ิน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจถึงประโยชนในดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ  สังคม  และประสบการณที่ไดรับ  ซ่ึงในการวิจัยข้ันตอนนี้ไดนํารูปแบบ TOMM  (Tourism 
Optimisation  Management  Model)  มาประยุกตใชในสวนของการวิเคราะหบริบทที่ใหความสําคัญกับ
ส่ิงที่เปนคุณคาที่ชุมชนช่ืนชอบและเห็นวาเปนประโยชนตอชุมชน  ตอจากนั้นก็ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพในการรองรับและการพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อการกํากับดูแลในระยะยาวของชุมชนโดยการพัฒนา  
การจัดการ  แบงเปน  3  กลุมหลักประกอบดวยพัฒนาศักยภาพในดานแหลงทองเที่ยว  ดานภูมิปญญา
พื้นบานและการจัดการ  ดานการบริหารองคกรเพื่อรับผิดชอบและสวนทายสุดคือการพัฒนาสภาวะ
ที่ใหผลสูงสุดในดานองคประกอบที่ชุมชนปรารถนา  โดยการกําหนดตัวช้ีวัด  และสรางระดับของ
การยอมรับได   
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เปนการวิจัยที่ไดรวมเอาคุณลักษณะ  2  ประการ 
ไวดวยกันคือการมีสวนรวมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงมุงหมายจะทําใหเกิดกระบวนการที่เปน
บูรณาการ  มีทั้งการวิจัยและการพัฒนาความรูตลอดจนการปฏิบัติการโดยดึงเอาทักษะของผูมีสวนรวม
ทั้งมวลอันประกอบไปดวยนักวิจัย  ผูถูกวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับผูมีสวนรวม 
และสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได  ซ่ึงการเชื่อมงานวิจัยทั้ง  2  ดานนี้ทําใหผูถูกวิจัย
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สามารถเปนตัวเหนี่ยวนําในการเปลี่ยนแปลงประการสําคัญงานวิจัยนี้ไดมุงไปที่ประเด็นปญหาของ

ชุมชนและพื้นที่เปนการแสวงหาคําตอบรวมกัน  
               การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยที่มุงเนนในเรื่องของการดําเนินการ

ในรูปของกระบวนการที่เปนวงรอบ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ไดมีการศึกษาโดยมีการศึกษาเปน 3 สวน
ดังนี้  สวนที่  1  เปนการศึกษาบริบทชุมชนในสวนนี้มุงเนนในการศึกษาขอมูลโดยผูวิจัย  สําหรับ
ในสวนที่ 2  และสวนที่  3  เปนการศึกษาโดยใชกระบวนการที่เปนวงรอบประกอบไปดวย 
 วงรอบที่  1  กระบวนการกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม  
 วงรอบที่  2  ศึกษาสภาพการณและการกําหนดวัตถุประสงครวมกันกบัชุมชน 
 วงรอบที่  3  เปนกระบวนการวิจัยตามวัตถุประสงค 
รายละเอียดทั้ง  3  วงรอบแสดงในขอ  3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดเลือกใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการศึกษาโดยมี

จุดมุงหมายเพื่อนําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชน   
นอกจากนี้ในกระบวนการวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุดกับชุมชน 
(Tourism  Optimisation  Management  Model: TOMM)  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการการทองเที่ยว  
เชิงนิเวศในชุมชนบานหวยแรง  จังหวัดตราด 
  พรอมทั้งนําวงจร  PIC  ซ่ึงเปนรูปแบบที่ใชเปนแนวทางในการวางแผนชุมชน  ทําใหเกิด
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาและรูปแบบที่พึงปรารถนาของการวางแผนในเรื่องจุดหมายปลายทางของ

การทองเที่ยวรูปแบบ  PIC  แสดงใหเห็นหลักการสําคัญ  คือ  การมีสวนรวม  (Participatory)  การเพิ่มพูน
พัฒนา  (Incremental)  และความรวมมือในการทํางานรวมกัน  (Collaborative/ Cooperative)  
 

3.2  เครื่องมอืและวิธีการที่ใชในการวจิัย 
                    
    PAR  เปนการวิจัยท่ีมุงเนนใหความสําคัญที่กระบวนการ  ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัย
เชิงคุณภาพนําสูการพัฒนาอยางเปนวงรอบตามขั้นตอนที่เปนระบบโดยมีการเริ่มตนจากจุดของการคนหา

ปญหาหรือคุณคาและแสวงหา  โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี  ซ่ึงในกระบวนการดงักลาว
จากจุดเริ่มตนโดยการใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการอยางตอเนื่อง  จึงกลาวไดวาในกระบวนการวิจัย
แบบ  PAR  ตองอาศัยเครื่องมือและวิธีการในการดําเนินการทุกขั้นตอน  ประการสําคัญการเลือกใช
เทคนิควิธีการตองสอดคลองกับสิ่งที่ตองศึกษา  จึงทําใหเกิดกระบวนการเชื่อมโยงนําสูการเปล่ียนแปลง
และที่สําคัญตองมีกระบวนการครบ  2  วงรอบขึ้นไป  ซ่ึงแสดงไดดังนี้  
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(ภาพ 10) 

 

           Participatory  Action  Research :PAR  

A-I-C 

Mind Map 
Conceptual Modeling 

F-S-C 
Timeline 

APPA 
PRA 

Process 
of the 
PAR 
cycle 

ภาพ 10  กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 
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ตาราง 5  เครื่องมือ/เทคนิคที่ใชในกระบวนการวิจยั 
 

เคร่ืองมือ/เทคนิค หลักการ วัตถุประสงค 

Appreciative 
Participatory Planning  
and Action (APPA) 
การวางแผนแบบมีสวนรวม
ดวยความชื่นชมและ 
การนําสูการปฏิบัติการ 

ใหความสําคัญในดาน 
1.  คํานึงถึงความสําเร็จ 
2.  การเรียนรูรวมกันเปนกระบวนการ 
3.  ความยั่งยืนเปนหลักรวมกัน 
     ในการบูรณาการ 

ใหความสําคัญในดานการวางแผนและ 
การจัดการแกผูมีสวนรวมดังนี้ 
1.  โอกาสที่จะทําใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวม 
      ในการสราง/ใชทรัพยากรใหเกิดความชื่นชม 
      และเกิดคุณคา 
2.  การมียุทธศาสตรในการพัฒนาดานการตลาด 
3.  สรางโอกาสของการพัฒนาทักษะ 
     ในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา 
4.  ทําใหเกิดโอกาสของการสราง 
     ขีดความสามารถของชุมชนในการวางแผน 
      และปฏิบัติการ 
5.  โอกาสที่จะตระหนักถึงการเชื่อมโยง 
      อยางยั่งยืนระหวางการอนุรักษธรรมชาติ 
      และการพัฒนา 

Participatory Rural 
Appraisal  (PRA) 
 

เปนวิธีการศึกษาที่สามารถเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพไดดีประกอบดวย 
1.  การเรียนรูจากชาวบาน 
2.  การเรียนรูอยางรวดเร็ว 
3.  การลดความผิดพลาด 
4.  การจัดความสมดุล 
5.  การตรวจสอบความถูกตอง 
6.  ความหลากหลาย 
7.  การกระตุนและอํานวยความสะดวก 
      ใหชุมชนเปนผูทําการศึกษา/ 
      วิเคราะหดวยตนเอง 
8.  เปนการตรวจสอบผูวิจัย 
9.  เรียนรูจากกันและกัน 

มุงเนนที่กระบวนการสนับสนุนการมีสวน

รวมโดยตรงของชุมชนในพื้นที่ประกอบดวย 
1.  การเรียนรูโดยการกระทํา 
2.  การทํางานเปนทีมมุงเนนกระบวนการ 
     ที่โปรงใส 
3.  เกิดความหลากหลายในการเสริมสราง 
     ความรูในกระบวนการ 
4.  เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง 
     ชุมชนกับคนภายนอก 
5.  เปนการสื่อสารและสงผานความรู 
     ดวยกระบวนการ 
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ตาราง 5  (ตอ)  เครื่องมือ/เทคนิคที่ใชในกระบวนการวิจยั 
 

เคร่ืองมือ/เทคนิค หลักการ วัตถุประสงค 

Appreciation -
Influence-Control 
(AIC)  การประชุม 
แบบมีสวนรวม 
อยางสรางสรรค 
 

เปนเทคนิคการประชุมอยางสรางสรรค 
สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวม

ในกระบวนการ เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ 
ประกอบไปดวย 
1.  ความชื่นชมโดยการรับฟง 
2.  อิทธิพลสงผานทางการแลกเปลี่ยน 
3.  คุณคาของกลุมอัตลักษณเดียวกัน 
4.  ใหคุณคาของสัญลักษณแทนคําพูด 
5.  คุณคาของการเขียนบันทึกจากคําพูด 
     ของความคิด 
6.  ทักษะและประสบการณของวิทยากร 
      กระบวนการ 

เปนแกนกลางของกระบวนการนําสู 
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการพัฒนา  
โดยการสรางความชื่นชม 
1.  ชวยใหผูมีสวนรวมในเวทีประชาคม 
     ดําเนินสูเปาหมายเดียวกัน 
2.  สนับสนุนใหผูมีสวนรวมไดตระหนักถึง 
     ขอบเขตของผูมีสวนไดสวนเสียที่มี 
      สวนในการตรงตามเปาหมาย 
3.  ชวยสรางเวทีใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
      สามารถใชติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
      ในความรวมมือ 
 

Future Search 
Conferences (FSC)  
การสรางอนาคตรวมกัน 
 

เปนการสรางความเขาใจในเรื่องสถานการณ

ของ อดีต ปจจุบัน ที่เช่ือมโยงและมีผลกระทบถึง
อนาคต พรอมกับเสนอภาพรวมของ
สถานการณรวมกัน  โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 
1.  นําเอาผูมีสวนไดสวนเสียมาทํางานรวมกัน 
      ภายในทีประชุมเดียวกัน 
2.  ทํางานตามขั้นตอนของภารกิจที่กําหนดไว 
      เพื่อใหมีความเห็นพื้นฐานรวมกัน 
3.  พัฒนาภาพจําลองอนาคตที่พึงปรารถนา 
     มากกวาที่จะมองไปถึงการแกไขความขัดแยง 
4.  ทํางานกันอยางเสมอภาค 

การสรางอนาคตรวมกันโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อ 
1.  เกิดความเขาใจในเหตุการณ อดีต/ 
     ปจจุบัน/อนาคตของสถานการณชุมชน 
2.  ชุมชนมีพันธะสัญญารวมกัน  
     เกิดวิสัยทัศนรวม 
3.  พรอมจะทํางานเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
     โดยมีสายสัมพันธ ขยายเครือขาย  
     มองเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุ 
     ตามแผนและการปฏิบัติรวมกัน 
 

Mind Map  
แผนที่เชิงความคิด 
เปนการระดมความคิด
อยางมีสวนรวม 

ทุกความคิดมีคุณคาประกอบไปดวยหลักการ

ดังนี้ 
1.  ความคิดหลักอยูที่ศูนยกลาง 
2.  ประเด็นความคิดมีความเช่ือมโยง 
     อยางเปนระบบ 
3.  ใชสัญลักษณแทนความคิด 

วัตถุประสงคเพื่อเช่ือมโยงระบบความคิด 
และเพื่อจําแนกขอมูลในการวิเคราะห    
เปนการเช่ือมโยงระบบเขาดวยกัน 
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ตาราง 5  (ตอ)  เครื่องมือ/เทคนิคที่ใชในกระบวนการวิจยั 
 

เคร่ืองมือ/เทคนิค หลักการ วัตถุประสงค 

Problem Tree  
ตนไมแหงปญหา 
ประกอบดวย 
การเปรียบเทียบเร่ืองราว
เปน ราก ลําตน ก่ิง กาน 
ใบ ดอกและผล 
 

เปนเครื่องมือหลักของการแสวงหาเหตุผล

รวมกันเพื่อช้ีถึงปญหาหลักและจัดลําดับ

ความสัมพันธของเหตุและผลระหวางปญหา

เพื่อปญหาเหลานั้นจะไดสะทอนอยูใน 
การออกแบบในรูปของโครงการ 
 

เพื่อใหเกิดภาพเช่ือมโยงจากปญหา

จนกระทั่งหนทางแหงการแกปญหา 
ประกอบดวย 
1.  เพื่อชวยใหทุกคนมองปญหาแบบเชื่อมโยง 
2.  เพื่อชวยใหทุกคนมีความตระหนัก 
     ที่จะแกไขปญหาไดตรงประเด็น 
3.  เพื่อสรางการมีสวนรวมของกระบวนการ 
     แกไขปญหารวมกัน 

Time-Line เสนบอกเวลา 
เคร่ืองมือในการทําใหเกิด
ความเขาใจ 
ประวัติศาสตร/เหตุการณ
สําคัญของชุมชน 
 

เปนเครื่องมือวิเคราะหสถานการณ  
บอกเรื่องราวในอดีตสรางความคุนเคย   
ภายในชุมชน  
 

วัตถุประสงคเพื่อ 
1.  แสวงหาบุคคลผูใหขอมูลขาวสารหลัก 
2.  สรางความเขาใจเหตุการณในอดีตถึง 
     ปจจุบัน 
3.  ชุมชนสามารถอธิบายเหตุการณ 
     ในระยะหนึ่งได 
4.  เปนแบบบันทึกขอมูลที่เปนเหตุการณ 

 
 เทคนิควิธีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  1)  การแสดงความชื่นชม – อิทธิพล – การควบคุม 

(Appreciation – Influence – Control: AIC)  2)  การประเมินการมีสวนรวมของชุมชนชนบท 
(Participatory Rural Appraisal: PRA)  3)  การวางแผนและปฏิบัติการอยางมีสวนรวมดวยความชื่นชม 
(Appreciative Participatory Planning and Action: APPA)  4)  การสรางอนาคตรวมกัน  (Future Search 
Conference: FSC)  5)  การกําหนดรูปแบบทางความคิด  (Conceptual  Modeling)  6)  แผนที่ความคิด 
(Mind  Map)  7)  ตนไมแหงปญหา  (Problem  Tree)  และ  8)  เสนบอกเวลา  (Time Line)  ซ่ึงไดอธิบาย
รายละเอียดไวในบทที่ 2  
 Participatory  Action  Research  (PAR)  เปนบูรณาการระหวางการมีสวนรวมและการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ  ดังนั้น  ในการมีสวนรวมที่จัดไดวาเปนการมีสวนรวมสูงสุด  คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ดังที่ ฮอล  และแมกอารเธิอร  (Hall & McArthur, 1996)  ไดแสดงใหเห็นถึงระดับของการมีสวนรวม
ที่แตกตางกัน  ตาราง 5  เนนใหเห็นวาการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนระดับการมีสวนรวมสูงสุด   
ที่มุงเนนใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบเพื่อนําสูการมีสวนรวม

อยางแทจริง  
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ตาราง 6  เทคนิค/เครื่องมือที่ใชที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการวางแผน  
               การทองเที่ยว 
 
เคร่ืองมือ/วิธีการ    วัตถุประสงค    

ใหขอมูล  รับขอมูล       แลกเปลี่ยนเรียนรู ตัดสินใจแบบมีสวนรวม    
เอกสารเผยแพร     X 
จัดบอรดแสดงขอมูล     X 
สัมภาษณรายบุคคล       X       X 
Focus groups  X     X       X 
ประชุมชาวบาน     X     X       X 
เวทีประชาคม     X     X       X   X 
ดูงานภาคสนาม     X     X       X   X 
ประชุมคณะกรรมการ X     X      X   X 
Workshop     X      X        X   X 

 

                  องคประกอบในแตละสวนนี้รวมถึงหลักการที่ผูวิจัยและผูมีสวนรวมเห็นวาจําเปน

ในการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพและเปนขั้นตอนของการวางแผนอยางสมบูรณแบบสมเหตุสมผล

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการวางแผนการจัดการทองเที่ยวอยางเปนขั้นตอนโดยเฉพาะในสวน

ของการมีสวนรวม  (P: Participatory)  กับความรวมมือ  (C: Cooperative/ Collaborative)  สามารถ
นํามาใชในแตละขั้นตอนของกระบวนการในขณะที่การเพิ่มพูนพัฒนา  (I: Incremental)  ซ่ึงจะมุงสู
จุดหมายปลายทางของกระบวนการ  ดังนั้นการวางแผนการจัดการทองเที่ยวของชุมชนเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่จะใหผลสูงสุดผูวิจัยจึงไดเลือกใชเทคนิคที่กลาวมาขางตน 

 
3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
  วิธีการเก็บขอมูลไดกําหนดไวหลายวิธีดวยกันกลาวคือเร่ิมตนดวยการสํารวจพื้นที่รวมกับ

ชุมชนและสํารวจพื้นที่ซํ้าโดยผูวิจัยแลทีมงาน เก็บรวบรวมขอมูลจากเวทีชาวบานพรอมทําการสัมภาษณ
ขอมูลผูรูและปราชญชาวบานประการสําคัญคือการสังเกตแบบมีสวนรวม  ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในทุกรูปแบบผูวิจัยเตรียมเทคนิคที่ใชในกระบวนการและพรอมที่จะปรับเทคนิคที่เหมาะสม

ตามสถานการณ 
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 ในการเขาถึงขอมูลโดยผูวิจัยทําหนาที่เปนวิทยากรกระบวนการพรอมคณะผูชวยนักวิจัย

และขณะเดียวกันชุมชนในฐานะที่เปนทั้ง  ผูใหขอมูล  และเปนคณะผูชวยเก็บขอมูลวิจัย  ขอมูล
จากการเปดเวทีประชาคมจะถูกบันทึกไวในฟลิปชารด  เมื่อสิ้นสุดเวทีประชาคมทุกครั้งผูวิจัย
ตองถอดเนื้อหา  จากฟลิปชารด  บันทึกไวเปนเอกสารทุกครั้งไป  การไดมาซึ่งขอมูลประกอบดวย 
             1)  ขอมูลจากกระบวนการเปดเวทีประชาคม 
              2)  ขอมูลจากภาคสนาม 
              3)  ขอมูลจากการสัมภาษณผูรูในเรื่องของบริบทในเชิงประวัติความเปนมา  ของพื้นที่ 

       4)  ขอมูลจากเอกสารองคกรในทองถ่ิน 
  การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน  3 สวนตามขั้นตอนในการดําเนินงานวจิัย 

  3.3.1  การดําเนินงานในสวนท่ี 1 
   เปนการศึกษาบริบทชุมชนในดานฐานทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาบริบทในดานฐานทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญา  กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินการวิจัย
แสดงในตาราง 7  โดยทําการศึกษาไปพรอมกับกระบวนการเปดเวทีประชาคมเพื่อสรางแนวทาง 
การมีสวนรวม 
 

ตาราง 7  แสดงกระบวนการศึกษาบริบทชมุชน 
 

กิจกรรม วิธีการ/กระบวนการ วัน เดือน ป 

ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
 
ศึกษาภาคสนาม 
 
สัมภาษณ 

1.  เอกสารทางราชการ และภาพเขียนประวัต ิ
     หวยแรง 
 
2.  ศึกษาสํารวจชุมชนโดยใชวิธี PRA 
 
3.  สัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการวิจยั 

 
 3.3.2  การดําเนินงานสวนที ่ 2 

 การดําเนนิงานในสวนที่2 เปนกระบวนการเริ่มตนในการศึกษาที่มีลักษณะที่เปนวงรอบ
ตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม  (PAR)   

 วงรอบท่ี  1  เพื่อการกําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวมของชุมชน  ประกอบไปดวย 
8  ขั้นตอนในขั้นตอนนี้  เปนการเตรียมการที่สําคัญของการวิจัยที่ตองดําเนินการกอนเพื่อใหเกิด
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ความมั่นใจที่จะสามารถตัดสินใจในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนตอไป  วงรอบในขั้นนี้ประกอบ
ไปดวย  8  ขั้นตอนตามลําดับที่เปนวงจรดังภาพ  11 
 

วงรอบที่1 

กําหนดกลไก
การมีสวนรวม

สงเสริมความรู
เชิงวิชาการ 

แนวทางการ
ประเมิน/ติดตาม

ดําเนินการ
แลกเปลี่ยน 

พัฒนาชุมชนเพื่อ
แผนปฏิบัติการ 

สรางเสริมความ
เขมแข็ง 

การตัดสินใจตอ
ขอบเขต 

ดําเนินการศกึษา
เบื้องตน 

กําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวม 

 
 
ภาพ 11  วงรอบที่  1  กําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวม 

(ที่มา: Garrod, 2003)  
 
              จากกระบวนการวงรอบที่  1  เริ่มตนจากการกําหนดกลไกการมีสวนรวมตามลําดับจนกระทั่ง
เชื่อมโยงมาถึงแนวทางการประเมิน/ติดตาม  กําหนดแผนปฏิบัติดังตาราง 8  กิจกรรมในทุกขั้นตอน
ใชเวทีประชาคมโดยการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน 
 

 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

67 

ตาราง 8  แสดงกระบวนการในการกําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวม 
 

วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการ วัน เดือน ป 
-  กําหนดกลไกการมีสวนรวม 
   ที่เหมาะสม 

1.  เวทีประชาคม 
     เทคนิค AIC 
     -  สรางสัมพันธภาพ 
     -  กําหนดบทบาท 
     -  กําหนดกลุมแกน 
2.  จัดตั้งทีมวิจัย 
     -  สรางความเขาใจในการมีสวนรวม 

13 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
26 พฤศจิกายน 2548 

-  ดําเนินการแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นเบื้องตน 
-  ดําเนินการแลกเปลี่ยนใหเกิด   
   การศึกษาและเรียนรู   

1.  เวทีประชาคม 
     -  การดเทคนิค 
     -  รวมกันสรางหลักเกณฑพ้ืนฐาน 
         ในการดําเนินกิจกรรม 

10 ธันวาคม 2548 
 

-  ดําเนินการศึกษาพื้นที่เบื้องตน   1.   ประชุมเตรียมการ 
2.   เทคนิคภาคสนาม 
      -  สํารวจบริบทของพื้นที่ 
      -  ทําแผนที่ชุมชน 

25 ธันวาคม 2548 
12-13 มกราคม 2549 

-  การตัดสินใจรวมกันตอขอบเขต 
-  การตัดสินใจตอขอบเขตของ 
   การพัฒนารูปแบบการจัดการ 
   การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.  เวทีประชาคม 
     -  นําเสนอขอตกลงในการตัดสินใจ 
         เลือกพื้นที่ศึกษา 
     -  ลงมติรวมกันในการตัดสินใจและรวมกัน 
2.  กําหนดขอบเขตของการวิจัย 

มกราคม – มีนาคม 
2549 
 

-  พัฒนาชุมชนเพื่อแผนปฏิบัติการ 
-  สรางเสริมความเขมแข็งตอกลไก 
    ที่จะมาสนับสนุน 

ประชุมกลุมแกนในการสงเสริมความรู 
เชิงวิชาการในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

มกราคม – มีนาคม 
2549 

แนวทางการติดตามตรวจสอบและ

การประเมินผล 
เวทีประชาคม 
-  เทคนิค Mind Map 
กําหนดมาตรการรวมกัน 

 

 
  การกําหนดรูปแบบเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหชุมชนและผูมีสวนรวมในการจัดการและพัฒนาการวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยตระหนักวา
ตาม Garrod’s Model  (Garrod, 2003, หนา 47)  ที่กําหนดขั้นตอนไว  8  ขั้น  ในเรื่องการสรางรูปแบบ
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เพื่อการมีสวนรวมในการวางแผนและการบริหารจัดการเชิงนิเวศที่ใหความเห็นวา  ในการวางแผน
โดยชุมชนการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น  จะตองกําหนดกลไกการมสีวนรวมทีเ่หมาะสม
เปนลําดับแรก  โดยในกระบวนการดังกลาวเปนการพัฒนาที่เปนวงจรวงรอบแรกของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
 วงรอบที่ 2  การศึกษาสภาพการณรวมกับชุมชนตลอดจนการคนพบปญหานาํสูการกาํหนด
วัตถุประสงคของการวิจัย  ในขั้นตอนนี้เปนกระบวนการดําเนินการวิจัยในวงรอบที ่2  เพือ่ดาํเนนิการศกึษา
สภาพการณรวมกับชุมชนในการคนหาปญหารวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อใหแสวงหา

คําตอบรวมกัน  แสดงภาพ 12  
                                                          

วงรอบที่ 2 
 

 
การสํารวจสภาพพื้นที่วิจัย 

 
การพัฒนาโจทยวิจัย 

 
 

รวมกําหนดวัตถุประสงค
การวิจัย การศึกษาสภาพการณ/ 

การคนพบปญหารวมกัน 

 
 
ภาพ 12  วงรอบที่ 2  การศึกษาสภาพการณและการคนพบปญหารวมกัน 

 
                 จากภาพในวงรอบที่ 2  เปนลักษณะสําคัญที่แสดงเห็นถึงกระบวนการในการดําเนินการ
ศึกษาสภาพการณเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงตอไปสูการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยซ่ึงสามารถ

แสดงรายละเอียดดังในตาราง  9 
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ตาราง 9  กระบวนการศกึษาสภาพการณทางพื้นที ่
 

วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการ วัน เดือน ป 

การสํารวจสภาพการณพื้นที่วิจัย 
รวบรวมขอมูลเบื้องตน 
รวมวิเคราะหขอมูล 
และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

1.  เวทีประชาคม 
     -  เทคนิค PRA 
     -  สะทอนภาพรวมศักยภาพทางพื้นที่ทั้งตําบล 
     -  รวมกันกําหนดเสนทางการสํารวจ 
2.  สํารวจเสนทางการทองเที่ยว 

การพัฒนาโจทยวิจัย 1.  เวทีประชาคม 
     -  เทคนิค AIC 
2.  การคนพบปญหา 

รวมกันกําหนดวัตถุประสงค 
ในการวิจัย 

1.  เวทีประชาคม 
     -  เทคนิคการสรางอนาคตรวมกัน  FSC 
     -  เทคนิค 
    Timeline 
-  รวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 
 
 
 
มกราคม – มีนาคม 
2549 

 
 กระบวนการศึกษาสภาพการณทางพื้นที่ทําไปพรอมๆ กับการเปดเวทีประชาคมระหวาง
เดือนมกราคม-มีนาคม 2549  โดยใชเทคนิคและวิธีการเชนเดียวกับที่กลาวแลว 

  3.3.3  การดําเนินงานในสวนท่ี 3 
  เปนกระบวนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  เพื่อใหกระบวนการวิจัย
สามารถดําเนินไปตามขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย  กลุมเปาหมาย
ไดแก  ชุมชน, องคกรทองถ่ิน, กลุมแกน  และผูนําชุมชน 
  ในการกําหนดวัตถุประสงคของการวิจยัรวมกัน  ไดขอสรุป  3  ขอดังนี้   

1)  เพื่อศึกษาทรัพยากรการทองเที่ยวบานหวยแรง 
2)  เพื่อศึกษาศกัยภาพของบานหวยแรงในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
3)  เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 

  ในกระบวนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคทั้ง  3  ขอในสวนนี้เปนกระบวนการวิจัย
ในวงรอบที่ 3  แสดงในภาพ 13 
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วงรอบที่ 3 
 

เพื่อศึกษาทรัพยากร
การทองเที่ยว

เพ่ือศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนารูปแบบ

การจัดการทองเที่ยว

วงรอบที่3

วิสัยทัศน

คุณคา

ลักษณะของการผลิต

ผลผลิตดานการทองเท่ียว

การสรางช่ือเสียง
ภาพจําลอง/
ทางเลือก

ศักยภาพแหลง

ทองเท่ียว

โครงการ

ภูมิปญญาพ้ืนบาน

การจัดการ

การบริหารองคกร

สภาวะใหผล

สูงสุด

พัฒนาตัวช้ีวัด

ระดับท่ียอมรับได

 
ภาพ 13  วงรอบที่ 3  การดําเนินงานวิจยัตามวัตถุประสงค  
 

 ในวงรอบที่ 3  เปนวงรอบที่เปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่งของการวิจัยตามวัตถุประสงค 
ในแตละขอโดยกําหนดการศึกษาตามกระบวนการดังตาราง 10, 11 และ 12  ซ่ึงขั้นตอนและวิธีการ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจะแสดงแยกเปน  3  ตาราง  ตามวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอ  โดยเริ่มจาก 
ตาราง 10  แสดงกระบวนการศึกษาฐานทรัพยากรการทองเที่ยวบานหวยแรง  โดยใชการเปดเวที
ประชาคม  และการสํารวจภาคสนามเชนเดียวกัน 
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ตาราง 10  กระบวนการศึกษาฐานทรัพยากรการทองเทีย่วบานหวยแรง 
 

วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการ วัน เดือน ป 
กําหนดฐานทรัพยากรการทองเที่ยวและสํารวจ 
แหลงทองเที่ยว  รวมถึงกําหนดรูปแบบการทองเที่ยว 

1. เวทีประชาคม 
2. สํารวจแหลงทองเที่ยว 

วิเคราะหบริบทและกําหนดวิสัยทัศนเพื่อสรางยุทธศาสตร เวทีประชาคม 

กําหนดคุณคา เวทีประชาคม 

คุณลักษณะของผลผลิตดานการทองเที่ยว เวทีประชาคม 

การสรางช่ือเสียงของสถานที่ทองเที่ยว 
-  แนวโนมการเติบโตของผูมาเยือน 

เวทีประชาคม 
 

การสรางภาพจําลองและทางเลือกของการทองเที่ยว เวทีประชาคม 

 
 
มกราคม – มีนาคม 
2549 
 
 
 
 

 
 วัตถุประสงคของการวิจัยขอที่  2  เพื่อศึกษาศักยภาพของบานหวยแรงในการพัฒนา

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  (ตาราง 11)  กลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมเรือ  กลุมเด็กเยาวชน  
กลุมผูสูงอายุกลุมตัวแทนสมาชิก อบต. และกลุมสวนผลไม 
 

ตาราง 11  ศักยภาพของบานหวยแรงในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 
 

วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการ วัน เดือน ป 
ศักยภาพในดานแหลงทองเที่ยว

และกําหนดกิจกรรมการทองเที่ยว 
เวทีประชาคม  
-  กําหนดเสนทางการทองเที่ยวคลองหวยแรง 

1 ครั้ง 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการเขียนแผนปฏิบัติการในลักษณะที่เปน

โครงการตามความตองการของชุมชน 
2 ครั้งๆ ละ 2 วัน 

ศักยภาพในดานภูมิปญญาพื้นบาน

และการจัดการ 
เวทีประชาคม 
-  ฝกทักษะโดยกลุมผูสูงอายุเปนการพัฒนาภูมิปญญา 
   พ้ืนบานและการแปรรูปสินคาจากวัสดุทองถิ่น 

1 ครั้ง 
 

เพิ่มศักยภาพในดานการบริหาร

องคกร 
เวทีประชาคม 
-  การคัดเลือกสมาชิกเพื่อเปนคณะกรรมการ 

1 ครั้ง 
 

 
  วัตถุประสงคขอที่ 3  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 

(ตาราง 12)  กลุมเปาหมาย  ไดแก  กลุมแกน  และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ที่สนใจเขารวมกิจกรรม 
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ตาราง 12  การพัฒนารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกบัทองถ่ิน 
 

วัตถุประสงค วิธีการ/กระบวนการ วัน เดือน ป 
พัฒนารูปแบบการจัดการ 
เปนเจาบานที่ดี 

เวทีประชาคม 
     ใชเทคนิค APPA, Conceptual Modeling, FSC 
และ AIC 

6 ครั้ง 
 

กําหนดรูปแบบการการบริหารจัดการ

การทองเที่ยว 
-  กําหนดสภาวะที่ใหผลสูงสุด 
-  พัฒนาตัวช้ีวัด 
-  กําหนดระดับที่ยอมรับได 

เวทีประชาคม 
     ใชการดเทคนิค  PRA และเทคนิค Mind Map   
เพื่ออภิปรายปญหาผลกระทบทางดานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม 

3 ครั้ง 
 

  
 คํายอที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปไดดังตาราง 13  ดังนี ้

 
ตาราง  13  แสดงคํายอและแสดงความหมาย 
 
คําอักษรยอ คําขยายภาษาอังกฤษ ความสําคัญ/ความหมาย 

AI Appreciative Inquiry เทคนิควิธีการคิดรวมกันอยางสรางสรรค 
AIC Appreciation-Influence-Control เทคนิคการประชุมอยางสรางสรรค 

APPA Appreciative Participatory Planning and 
Action 

การวางแผนและปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 
ดวยความชื่นชม 

FSC Future Search Conference การสรางอนาคตรวมกัน 
PAR Participatory Action Research การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
PIC Participatory Incremental 

Collaboration/Cooperation 
หลักการวางแผนแบบมีสวนรวมโดยการสรางความ

รวมมือในการทํางานรวมกันพรอมการเพิ่มพูนพัฒนา 
PRA Participatory Rural Appraisal การประเมินการมีสวนรวมของชุมชนชนบท 
ROS Recreation Opportunity Spectrum ความหลากหลายของโอกาสแหงนันทนาการ 

TOMM Tourism Optimisation Management Model รูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่ใหผลสูงสุด 
VAMP Visitor Activity Management Program โครงการบริหารจัดการกิจกรรมของผูมาเยือน 
VERP Visitor Experience and Resource Protection การปกปองทรัพยากรและประสบการณของผูมาเยือน

VIM Visitor Impact Management การจัดการผลกระทบของผูมาเยือน 
WTO World Tourism Organization องคกรการทองเที่ยวโลก 
LAC Limits of  Acceptable Change ขีดความสามารถของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดแสดงความคิดเหน็ 
ใหขอมูลที่เปนประโยชน  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หาทางแกไขปญหาอยางประสานประโยชน   
ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการวิจัยจึงเปนแบบเชิงพรรณนาถึงการมีสวนรวมของชุมชน 
และกําหนดตัวช้ีวัด/ดัชนีช้ีวัด  ทางเศรษฐกิจสังคม  และสิ่งแวดลอม    
 การประเมินและตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและกายภาพ ชีวภาพของการทองเที่ยว  
รวมถึงการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  อาจใชการประมาณดานความสามารถที่จะรองรับ
การทองเที่ยวขีดจํากัดของการเปลี่ยนแปลงที่จะยอมรับได  และการบริหารจัดการ  ผลกระทบ
การมาทองเที่ยว  การประเมินอื่นๆ เปนสิ่งที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เพราะวา
วิธีการแตละประการก็อยากใหมีการวัดถึงจุดกระทบที่จะเกิดปญหาจากผลกระทบโดยนักทองเที่ยว

หรือการวัดการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดตางๆ ถูกนํามาใชในการประเมินพื้นที่ทองเทีย่วเปนการเฉพาะแหง  
ตัวช้ีวัดอาจเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการประเมินพื้นที่ทองเที่ยวถาเปนไปไดในการปฏิบัติ

ชวยในการทํางาน  คํานึงถึงปจจัยทางพื้นที่และเวลา  ใชหลักทางภูมิศาสตรและขอบเขตของ
การมีความคิดที่สมเหตุสมผลตรงประเด็น  การประเมินและการตรวจสอบที่จัดทําเปนระบบมาตรฐาน  
ก็สามารถจะทําใหเกิดความเขาใจเปนอยางดีในเรื่องพลวัต  ในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความสามารถที่จะชี้ถึงจุดแข็ง และขอจํากัดที่สําคัญที่สุดคือชวยในการวางแผน การบริหารจัดการ
และการตัดสินใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยการวัดลักษณะทุกประการที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเปนเรื่องที่เปนไปไมไดที่จะทําใหไดทราบถึงตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกัน
เมื่อคํานึงถึงการทําหนาที่พื้นฐานของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสําเร็จของพื้นที่ใดนั้นชี้ถึงขอบเขต
ที่จะมีความสามารถคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ  การสรางรายได
ที่จะนํามาใชในงานอนุรักษ  การมีสวนในการสรางเศรษฐกิจในทองถ่ิน  ใหการอบรมแกนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนและสมาชิกของประชาคมในทองถ่ิน 

 3.4.1  กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตองและเชื่อถือได  ผูวิจัยไดลําดับกระบวนการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
   1)  การบันทึกและรวบรวมรายละเอียด  โดยการจดบันทึก  การใชเครื่องบันทึกเสียง  
ถายรูป  ขอมูลที่บันทึก  เชน  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  ใครพูดอะไรบาง  สถานที่  เวลาที่ใช 
เปนตน   

2)  จัดขอมูลเปนหมวดหมู  กําหนดรหัสเพื่อสะดวกในการวิเคราะห 
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 3)  จากขอมูลที่ไดจึงนํามาเรียบเรียง  สังเคราะห  และรายงานผล   
 4)  กําหนดดัชนีชี้วัด  และ/หรือ ตัวชี้วัด  ที่ใชในการประเมินผล  ตัวอยางของ

ตัวช้ีวัด/ดัชนีช้ีวัด  ไดแก 
   (1)  ดัชนีช้ีวัดทางสภาพแวดลอม  เชน  จํานวนนักทองเที่ยวอยูในระดับที่เปน

ที่ยอมรับ  จํานวนสัตวปาคงที่หรือเพิ่มขึ้น  จํานวนไมปาเพิ่มขึ้น  เปนตน 
    (2)  ดัชนีชี้วัดทางวัฒนธรรม  เชน  สัดสวนของสมาชิกในชุมชนที่เชื่อวา
การมีสวนรวมผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวได 

   (3)  ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ  เชน  สัดสวนของสมาชิกชุมชนท่ีไดรับประโยชน
จากการทองเที่ยว 
    5)  สรางรูปแบบ  และกระบวนการการจัดการการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

สรุปภาพรวมของกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล  ไดดังภาพ 14  สรุปภาพรวมของกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล  ไดดังภาพ 14  
 

  
  
  
 
  
  
 

 

 

  
  

  
  
  
  
  

  

 การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
  

 

 

 

 

  
        
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

เลือกและจัดกลุม 
 
 
กําหนดรหัส (code) 
 
 
 
รหัสที่เลือกแลว 
 
 
 
แกนของรหัส 

เวทีชาวบาน เทปบันทึกเสียง  

สังเกต 

สัมภาษณ   จดบันทึก  บันทึกภาพ 

ขอมูล   
1   

การเตรียมการลง
ภาคสนาม 

บันทึกภาคสนาม  
 

ขอมูล 
2 

 
 

  ขอมูล 3 การสังเกตของผูมีสวนรวมอ่ืนๆ 

ภาพ 14  กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล 
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วิธีการและขั้นตอนที่ใชในการพัฒนาการทองเที่ยวทีก่ลาวมาสามารถ สรุปได  7  ขั้นตอน 
(ภาพ 15) 
 

    1.กําหนดขอบเขตของการพัฒนารูปแบบ 
 
 
 

3.ชี้สภาวะที่เกิดประโยชนสูงสุด 

4.สรางรูปแบบจําลองของการทองเที่ยว 

6.เลือกสภาวะที่เกิดประโยชนสูงสุด 

2.กําหนดสภาวะที่พึงปรากฏเพื่อการทองเท่ียว 

7.กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล 

5.กําหนดตัวชี้วัดรวมกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปแบบ และกระบวนการการจัดการการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

 
 
 
ภาพ 15  วิธีการและขั้นตอนที่ใชในการพฒันาการทองเที่ยว 
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 กรอบเวลาในการดําเนนิการวิจัยสรุปไดดังตาราง 14 
 

ตาราง 14  กรอบเวลาในการดําเนินการวิจยั  
 
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลา 

  1. ประสานความรวมมือกับชุมชนและผูนําทองถิ่น พฤศจิกายน-ธันวาคม  2548 
  2. รวมกับชุมชนสํารวจบริบทพื้นฐานของทองที่ มกราคม-เมษายน  2549 
  3. รวมกันศึกษาทรัพยากร และศักยภาพในการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยว 
สิงหาคม-ตุลาคม  2549 

  4. จัดประชุมผูนําชุมชน ตุลาคม 2549-มิถุนายน 2550 
  5. กําหนดเปาหมาย แผน และยุทธศาสตร ตุลาคม-พฤศจิกายน  2549 
  6. รวบรวมขอเสนอแนะ และทิศทางของหนวยงาน พฤศจิกายน-ธันวาคม  2549 
  7. ตกลงเรื่องคาใชจาย และผลประโยชน ธันวาคม  2549 
  8. รวบรวมคําปรึกษาเชิงคุณภาพ ตุลาคม-พฤศจิกายน  2549 
  9. จัดประชุมผูเกี่ยวของ 1-5 วัน ตุลาคม 2549-มิถุนายน 2550 
10. แสดงขอมูล และแผนที่ไดจากการประชุม ธันวาคม  2549-มิถุนายน 2550 
11. กําหนดทรัพยากรที่มีศักยภาพ พฤศจิกายน-ธันวาคม  2549 
12. ปรึกษาหารือผูเกี่ยวของทุกฝาย ตุลาคม 2549-มิถุนายน 2550 
13. การวิจัยพื้นฐานตามเอกสารรายงาน ตุลาคม  2549 และ เมษายน 2550 
14. กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พฤษภาคม   2550 
15. รายงานประมวลแผนปฏิบัติงาน มิถุนายน 2550 
16. เผยแพรเอกสาร สาธิตการปฏิบัติ มิถุนายน 2550 
17. รวบรวมแผนทั้งหมดเผยแพรแกผูสนใจ มิถุนายน 2550 
18. สรางรูปแบบ และกระบวนการการจัดการการทองเที่ยว 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
กรกฎาคม 2550 

 
3.5  ขอจํากัดในการวิจัย 
 
 3.5.1  ในดานของระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยและการใชทรัพยากรตองใชเวลาและทรัพยากร
ที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพที่ใหความสาํคญั
ในการศึกษาปรากฏการณ  สถานการณพรอมกับกระบวนการในการจัดการ  ซึ่งตองใชระยะเวลา
ในกระบวนการศึกษาวิจัยจึงมีผลตอการใชทรัพยากรในการรวบรวมขอมูล  ตองมีเวลาที่เพียงพอกับ
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การจัดเก็บขอมูล  นอกจากนี้ในดานความตอเนื่องของการเปดเวทีประชาคม  เปนปจจัยสําคัญยิ่ง
ของความกลมกลืนและความเขมขนของการวิจัย ดังนั้นจํานวนคาความถี่ในการเปดเวทีประชาคม
จึงเปนหลักสําคัญอยางยิ่งในวิจัย 
 3.5.2  ขอจํากัดในเรื่องของวิธีการดําเนินการวิจัยที่นํามาใช  บางวิธีการอาจไมเหมาะสม
กับชุมชน  เชน  การใชแบบสอบถาม  จึงตองมีการคํานึงถึงวิธีการที่จะเสริมสรางการมีสวนรวม
อยางรอบคอบเพื่อกอใหเกิดจุดแข็งของการวิจัยได  จากการดําเนินงานพบวาการวิจัยแบบมีสวนรวมนั้น
ถามีการสรางแนวทางการมีสวนรวมกอนที่จะดําเนินการวิจัยจะทําใหเกิดความรวมมือโดยใชเวที

ประชาคมเปนเวทีแลกเปลี่ยน 
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