บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครั งนี ได้ศึก ษาเรื อง “รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ แหล่ งท่ องเที ยวโดยชุ ม ชน
: พืนทีตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี” การวิจยั ครังนีมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูน้ าํ ชุ มชน ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ ผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ี คุ น้ เคยและอาศัยอยู่ในชุ มชนมาเป็ นเวลานาน กลุ่มสตรี อาสา ครู อาจารย์
ชาวบ้า น และสมาชิ ก ในชุ ม ชนท่ า นอื นๆ ที มี ส่ วนเกี ยวข้องกับ ตํา บลบางกะจะ จัง หวัดจันทบุ รี
จํานวน 178 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ ผูอ้ าวุโสหรื อผูท้ ี คุ น้ เคยและอาศัยอยู่ในชุ มชนมาเป็ นเวลานาน กลุ่มสตรี อาสา ครู อาจารย์
ชาวบ้าน และสมาชิ กในชุ มชนท่านอืนๆ ทีมีส่วนเกี ยวข้องกับตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี จํานวน
20 คน โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดเวทีระดมสมอง
(Brain Storming)
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครื องมือทีใช้ดงั นี
1. การระดมสมอง (Brain Storming) เป็ นเทคนิ คการเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อเสนอ
ความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก ในกลุ่ ม คนในชุ ม ชนตํา บลบางกะจะ เพื อหาความต้องการในรู ป แบบ
การจัดการเรี ยนรู ้การท่องเทียวโดยชุมชนเอง จํานวน 20 คน
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2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็ นรายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ งมีโครงสร้ าง (Semi Structured Interview) โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคําถามเตรี ยมไว้ล่วงหน้า
แบบสัมภาษณ์เป็ นทางการ จํานวน 10 ชุด
3. สมุดจดบันทึกทีผูว้ ิจยั ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลทีได้จากการสํารวจสังเกตและสัมภาษณ์
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. อุปกรณ์ บนั ทึกเสี ยง กล้องถ่ายภาพ สําหรับการบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ ทีสําคัญ
เพือนํามาใช้ประกอบการทําความเข้าใจและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ติดต่อประสานงานแบบเป็ นทางการโดยขอจัดทําหนังสื อจากคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีถึงผูใ้ หญ่บา้ นตําบลบางกะจะเพือขออนุ ญาตให้ผูว้ ิจยั
ได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลในพืนทีในเขตเทศบาลตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง เกี ยวกับการจัดการ
ท่องเทียวโดยชุ มชนการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียวโดยชุ มชนของตําบลบางกะจะ จังหวัด
จันทบุรี ด้วยตนเอง
3. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีได้ คือ ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มมาเรี ยบเรี ยงเพือจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลําดับต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพเกี ยวกับบริ บทชุ มชนตําบลบางกะจะได้แก่ สภาพทัวไป
สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ น แหล่งท่องเทียว และสถานที
น่าสนใจ ศักยภาพชุมชนและพืนที ความต้องการจัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้กบั แหล่งท่องเทียวของชุมชน
2. ผลลัพธ์ ทีได้จะเป็ นข้อมูล นําไปสู่ การประชุ มระดมสมองเสนอรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้แหล่งท่องเทียวโดยชุมชน
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการตามขันตอน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) สําหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นทีเกียวกับคําถามปลายเปิ ด และจัดกลุ่มคําตอบทีคล้ายหรื อเหมือนกัน
แล้วนําเสนอให้อยูใ่ นเชิงพรรณนาวิเคราะห์ และอภิปรายอยูใ่ นรู ปแบบความเรี ยง

