
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาวิจยัครั� งนี�ผูว้จิยัทาํการศึกษาเรื�อง กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยว

ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ิจยัได้

กาํหนดขั0นตอนในการดาํเนินการวจิยั ดงันี0  
 1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) 

 2. ประเด็นที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั และแหล่งขอ้มูลเอกสาร 

ประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 1. แหล่งขอ้มูลบุคคล 

  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ได้แก่ ผูอ้าํนวยการสํานักงานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายกสมาคมส่งเสริม            

การท่องเที�ยว จงัหวดัจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการภายในชุมชน จาํนวน 2 กลุ่ม กลุ่มที� 1 

คือ ผูมี้อิทธิพลในการกาํหนดนโยบาย จาํนวน 5 คน กลุ่มที� 2 ผูป้ระกอบการภายในชุมชน จาํนวน 3 คน 

รวมทั�งสิ�นจาํนวน 8 คน ดงันี�  
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ตาราง 2  รายชื�อผูใ้หข้อ้มูลสาํคญักลุ่มที� 1 ผูมี้อิทธิพลในการกาํหนดนโยบาย  
  

ลาํดบั ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
1 คุณปราณี จั�นนพรัตน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานจนัทบุรี 
2 คุณวชิยั สุวรรณธนชยั ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
3 คุณกนกพร ศานติวงพงษ ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยว                 

จงัหวดัจนัทบุรี 
4 คุณสมศกัดิM  สุพรชยัววิฒัน์ ผูน้าํชุมชน 
5 คุณชยตุ อภิรักษอ์ตัรา ผูน้าํชุมชน 

 
ตาราง 3  รายชื�อผูใ้หข้อ้มูลสาํคญักลุ่มที� 2 ผูป้ระกอบการภายในชุมชน 
 

ลาํดบั ชื�อ - นามสกุล ตาํแหน่ง 
1 คุณจนัทร์เพญ็ ศิริศกัดิM  ผูป้ระกอบการภายในชุมชน 
2 คุณบุญสุข วริิยะภิรมย ์ ผูป้ระกอบการภายในชุมชน 
3 คุณเฉลิมศรี สรวมศิริ ผูป้ระกอบการภายในชุมชน 

 
 2. แหล่งขอ้มูลเอกสาร 
  แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย แผ่นพับการท่องเที�ยว หนังสือการท่องเที�ยว                
และเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ประเด็นที�ใช้ในการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ประเด็นที�ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก             
(In - depth Interview) 
 1. ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
 ประเด็นที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชก้ระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) 
 1. ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เนื�องจากการวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื�อเป็นการรวบรวมขอ้มูลให้ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยัผูว้จิยัจึงไดใ้ชเ้ครื�องมือในการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 1. การสังเกต 

  ผูว้ิจยัใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participation Observation)  ผูว้ิจยัจะเขา้ไป

ในชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อสังเกตสภาพทั�วไป วิถีชีวิตในชุมชน การใช้เครื�องมือ              

สื�อสารการตลาดในชุมชน โดยไม่ใหผู้ถู้กสังเกตรู้สึกรบกวน 

 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) 

  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi - structured Interview) โดยมีการกาํหนด

หัวขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ และขั�นตอนการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า ด้วยคาํถามเฉพาะที�ตอ้งการ              

คาํตอบไวจ้าํนวนหนึ� ง แต่ในขณะเดียวกนัก็มีคาํถามปลายเปิดเพื�อเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั              

ไดเ้สนอความคิดเห็นอยา่งเตม็ที� มีอิสระในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ เพิ�มเติมในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งได ้

 3. การระดมสมอง (Brainstorming)  

  โดยกาํหนดประเด็นและสร้างขอ้คาํถามที�ใชใ้นการประชุมระดมสมองจากขอ้มูลที�ได้

จากการสัมภาษณ์เจาะลึก เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

 4. แหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสาร 

  แหล่งขอ้มูลที�เป็นเอกสารของงานวิจยั ประกอบดว้ย ทฤษฎีและแนวคิดเรื�องการสื�อสาร

การตลาด แนวคิดเรื�องการท่องเที�ยว แนวคิดเกี�ยวกบัการตลาดท่องเที�ยว แนวคิดเรื�องการท่องเที�ยว

โดยชุมชน และเอกสาร งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

 1. การลงพื�นที�ของผูว้จิยั 

  ในการวิจยัเชิงคุณภาพตวัผูว้ิจยัเองถือเป็นเครื�องมือสําคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื�อเก็บขอ้มูลสังเกตกริยาท่าทางของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัขณะสัมภาษณ์ 

และหลงัสัมภาษณ์ตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลให้เที�ยงตรงไม่บิดเบือนไปจากความจริง ซึ� งผูว้ิจยัไดมี้การ

เตรียมความพร้อมทางดา้นความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวโดยชุมชน และเครื�องมือสื�อสารการตลาด 

ตลอดจนคน้ควา้เอกสารตาํรา งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ในการวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัอยูใ่นบทบาทของนกัวิจยั

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงลึกของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 2. แบบบนัทึกขอ้มูล 

  ผูว้จิยัใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลสาํหรับบนัทึกขอ้มูลทั�วไปของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
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 3. อุปกรณ์บนัทึกเสียง 
  ผูว้จิยัใชอุ้ปกรณ์บนัทึกเสียงระหวา่งสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัเรื� อง กลยุทธ์การสื� อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจันทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพื�อนาํมาเป็นความรู้พื�นฐานและแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 
จากขอ้มูล 2 แหล่งคือ  
 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิไดแ้ก่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 
ที�ผูว้จิยัคดัเลือกมา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interviews) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non - participant Observation) และการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดการรวบรวมขอ้มูลการวจิยั ดงันี�   
  1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interviews) ลงพื�นที�สัมภาษณ์ ผูอ้าํนวยการ
สํานักงานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการในชุมชน 
เป็นรายบุคคล ใชก้ารสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi - structured Interview) ผูว้จิยัจะทาํการสัมภาษณ์
ดว้ยตวัเองโดยอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั พร้อมจดบนัทึกและบนัทึกเสียง           
ในการสัมภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มูลของแต่ละคนมาทาํการสรุป 
  1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participation Observation)  ผูว้ิจยัจะเขา้ไป
ในชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อสังเกตสภาพทั�วไป วิถีชีวิต โดยไม่ตอ้งการให้ผูถู้กสังเกต            
รู้สึกรบกวน 
  1.3 การระดมสมอง (Brainstorming) สําหรับการประชุมระดมสมองนั�นไดมี้ดาํเนินการ
จดัให้มีประชุมร่วมกนัเพื�อที�จะพิจารณาปัญหาและวิเคราะห์ SWOT ปัญหาการสื�อสารการตลาด  
กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลที�ไดรั้บ 
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นความรู้พื�นฐานและแนวทางในการดาํเนินการศึกษาวจิยั 
 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 โดยคาํนึงถึงคุณภาพของขอ้มูล และเพื�อให้ได้มาซึ� งขอ้มูลที�ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูว้ิจยั             
ทาํการตรวจสอบขอ้มูลเพื�อหาความน่าเชื�อถือไดข้องขอ้มูล และตรวจสอบความครบถว้นและคุณภาพ
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ของข้อมูล รวมทั� งผลสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) ซึ� งงานวจิยันี�จะใชก้ารตรวจสอบขอ้มูล 2 วธีิ ดงันี�  
 1. การตรวจสอบดา้นผูว้จิยั (Investigator Triangulation) 

  การนําข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทั� งจากทุกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ                 
มาตรวจสอบความแน่นอนของคาํพดูในเรื�องเดียวกนัเพื�อยนืยนัความเที�ยงตรงของขอ้มูล 

 2. การตรวจสอบดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) 

  การเปรียบเทียบและตรวจสอบ (Cross - check) ความแน่นอนของขอ้มูล (Consistency) 
โดยนําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Data Sources) มาเปรียบเทียบกันพิจารณาจากเวลา สถานที�                  

และแหล่งบุคคล ซึ� งตอ้งทาํไปพร้อมกนัในการเก็บขอ้มูล เป็นการตรวจสอบทนัทีในการลงพื�นที�

เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ตรงกนั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เมื�อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั� งหมดแล้ว ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลไปตรวจสอบ                  

ความถูกตอ้ง จากนั�นวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหาตามกระบวนการ 4 ขั�นตอน 
ดงันี�  

 1. การตีความขอ้มูล (Interpretation) ตามเนื�อหาขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ใน 2 ประเด็น คือ ปัญหา และกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี 

 2. การเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant Comparison) โดยการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตีความ
มาเปรียบเทียบกนัเพื�อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลที�ไดแ้ละเมื�อเปรียบเทียบกนัแลว้ ถา้พบความคิดเห็น

หรือความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัที�คลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเชื�อมโยง              

ขอ้มูลเหล่านั�นเขา้ดว้ยกนั และแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การสร้างข้อสรุป (Conclusion) เป็นการตัดทอนข้อมูลให้เหลือแต่คุณลักษณะร่วม                 

ที�มีความหมายสามารถสร้างขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลนั�นได ้อนัจะเป็นการนาํไปสู่ทฤษฎีหรือขอ้สรุป

เชิงนามธรรมที�เกิดขึ�น 
 4. การสังเคราะห์ขอ้มูล (Data Synthesis) คือ การรวบรวมขอ้มูลที�เป็นรูปธรรมซึ� งเป็น

บทสรุปยอ่ยของขอ้มูลทั�งหมดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละแหล่งขอ้มูล และนาํมาสร้างเป็นขอ้สรุป
เชิงนามธรรมในลักษณะของบทสรุป หรือแบบแผนของกระบวนการมีส่วนร่วมในภาพรวม            

(Holistic) ของขอ้มูลนั�น ๆ  
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 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม                 
การระดมสมอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง นาํผลที�ไดม้าวิเคราะห์
เนื�อหาตามกระบวนการ หาประเด็นที�คลา้ยคลึงกนั และมีทิศทางเดียวกนั มาจดักลุ่ม จากนั�นสรุปผล
ในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั หลงัจากนั�นนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 




