
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง  “การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทร  สาคร” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ  (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร (2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรค การบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาคร  และ (4) ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการใน
จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย
ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

รูปแบบการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสม (mixed methods research) โดยน า
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ( qualitative research) มาใช้
ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณก่อน และเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพอีกครั้ง  
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 

ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้เพื่อ ศึกษา ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

ประชากร ในการวิจัย เชิงปริมาณประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยว
ตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  

กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จากประชากรซึ่งเป็น นักท่องเที่ยวที่เดินทาง เข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งจากสถิติที่รวบรวมโดยกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา ระบุไว้
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ว่าปี พ.ศ. 2554 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนทั้งสิ้น  
807,610 คน  ดังนั้นจากการใช้ตาราง ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของทาโร ยามาเน่ (อ้างถึงใน 
จักรกฤษณ์   ส าราญใจ , 2545) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 % และระดับความคลาดเคลื่อน 5% จึง
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้จ านวน 400 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้
วิธีการแบบสุ่มแบบบังเอิญจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร 

เครื่องมือการวิจัย  ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา ความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

    1.  แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 
         1.1  ส่วนที่ 1  เป็นค าถามที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบ แบบสอบถาม  ได้แก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
         1.2  ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ การท่อง  

เที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร 
         1.3  ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 

          2. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ง าน 
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งได้
พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเมื่อสังเคราะห์ข้อมูลได้เพียงพอ จึงน ามาออกแบบสร้าง
แบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูล โดยเมื่อร่างแบบสอบถามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อรับข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
   3.  การหาความเที่ยงตรงแบบสอบถาม (content validity) เมื่อผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้
น าไปให้ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่อด าเนินการตรวจสอบความตรงเชิง เน้ือหา โดยใช้เทคนิค 
IOC (index of item–objective congruence) หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยก าหนดผู้ที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบจ านวน 5 ท่าน ดังนี ้
       3.1  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายและด้านการปฏิบัติ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
(1) หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร คือ นายภิญโญ  ประกอบผล (2) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร คือ นายวิรัติ  แข็งขัน และ ( 3) เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครคือ นายจุตติ  กิ่งพะโยม  
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      3.2  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ 2 ท่าน ประกอบด้วย (1) รองศาสตราจารย์เสรี  ลีลาลัย 
อาจารย์ประจ าภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ        
(2) รองศาสตราจารย์สมพล   ทุ่งหว้า อาจารย์ประจ าภาควิชา บริหารธุรกิจทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
       เมื่อน าผลการ ตรวจสอบความตรงเชิง เน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ค่าในภาพรวมเท่ากับ 0.830 ซึ่งถือ
ว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ จากนั้นด าเนินการรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นต่อไป 

    4.  การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability test) ก่อนที่จะน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ใช้จริง ผู้วิจัย ได้น าแบบสอบถามไปทด สอบ (pre-test) ใช้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ที่
ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความสมบูรณ์ในค าถาม จากนั้นน า
ผลการสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่า สัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีการของ 
ครอนบาร์ค (Cronbach, 1951) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9758 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามดังกล่าว มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความแม่นย า ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ ดังนี ้

    1.  ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อขอหนังสือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 

     2.  ผู้วิจัยได้จัดทีมงานจ านวน 10 คน ในการจัดเก็บข้อมูล โดยได้มีการอบรมให้เข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และวิธีการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

     3.  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด  ผู้วิจัยจึงได้ควบคุมทีมงานในการ
เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามด้วยตนเอง  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค าตอบในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทาง สังคมศาสตร์ ส าหรับ
การค านวณและประมวลผล ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติพรรณนา ( descriptive 
statistics) เพื่อใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การแปลผลข้อมูล การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลของข้อมูลส าหรับการ
วิจัยในเชิงปริมาณ ตามรายละเอียดที่จ าแนกในแบบสอบถาม ดังนี ้
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   1.  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (ratio scale) คือ 
มากที่สุด  มาก ปานกลาง  น้อย และน้อยที่สุด  โดยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ให้ตรง
กับความคิดเห็นในระดับใดระดับหนึ่ง  และในการวิเคราะห์ข้อมูลจะ แปรผลการให้คะแนนตาม
ระดับ ดังนี ้

 
ตารางที่  1  ค่าระดับคะแนนการตอบค าถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด 
 สมุทรสาคร 
 

ค าตอบที่เลือก คะแนนข้อค าถาม 
 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 

 

5 
4 
3 
2 
1 

 

   2. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
แบ่งระดับเพื่อวัด ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ การท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัย
ก าหนดไว้ที่ 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า โดยใช้เกณฑ์ในการค านวณหา
ความกว้างของช่วงคะแนน ส าหรับการตีความระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ การท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
      

ความกว้างของช่วงชั้นคะแนน =  
 

 
=   
 

=       1.33 
 

จ านวนระดับ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
 

   3 
 

   5 - 1 
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3. ผลจากการค านวณหาระดับ ความกว้างของช่วง ชั้นคะแนน  สามารถน ามาก าหนด
เกณฑ์ เพื่อการแปลผลส าหรับ การวัดระดับ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตามตารางที่ 2 ดังนี ้

 

ตารางที่  2  ความหมายค่าชั้นคะแนนระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด  
 สมุทรสาคร   
 

ช่วงชั้นคะแนน ความหมาย 
 

3.68 – 5.00 
2.34 – 3.67 
1.00 – 2.33 

 

           

มีระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวในระดับสูง 
มีระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
มีระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวในระดับต่ า 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  (2) ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรค การบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน จังหวัดสมุทรสาคร  และ (3) ศึกษาแนวทางในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ดังนี ้

ประชากร ในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย 3 ส่วน  
    1.  ภาครัฐ ได้แก่ บุคลากรในส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว

ของจังหวัดสมุทรสาคร 
2.  ภาคเอกชน ได้แก่ บุคลากรที่เป็นตัวแทนองค์กร หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

มีประสบการณ์ และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร 
3.  ภาคประชาชน  ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

จังหวัดสมุทรสาคร และมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สมุทรสาคร 
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 กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ท าการ คัดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วย
ตนเองจากกลุ่มประชากร  เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( key informant) ในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (in-depth interview) จ านวน 25 คน ตามตารางที่ ดังนี ้
 

ตารางที่  3  รายชื่อกลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครจาก 

ภาครัฐ 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 1 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร 1 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมทุรสาคร 1 
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 1 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 1 
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 1 
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 1 
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร 1 
ผู้อ านวยการ ททท. สาขาสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร 1 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร 1 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 

1 
 

เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครจาก 
ภาคเอกชน 

 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 1 
ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม 1 
ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร 1 
ประธานกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี ท่าเสา 1 
ประธานมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ 1 
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร 1 
รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 1 
เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  1 
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ตารางที่  3  (ต่อ) 
 

ประเภทกลุ่มตัวอย่าง รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครจาก 
ภาคประชาชน 

 

นายนรินทร์   บุญร่วม                     ปราชญ์ชาวบ้าน 1 
นายชัชวาลย์   เกตุแก้ว                    ผู้ปลูก / ส่งออก กล้วยไม้ 1 
นายวรพล      ดวงล้อมจันทร์          ผู้น าชุมชน   1 
นายสวัสดิ์      ทองสมุทร                ประธานเครือข่ายองค์กร  
                                                       ภาคประชาชน 

1 

นายไกรลาศ   รอดเจริญ                 เจ้าของรีสอร์ทและร้านอาหาร 1 
นายคณาวิช    ฆังนิมิตร                  เจ้าของบริษัท วนาทัวร์ จ ากัด 1 

 

                 รวม 25 

 

 เครื่องมือการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ดังนี ้

   1.  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้พิจารณาในประเด็นที่
น่าสนใจและมีผลต่อการบูรณาการด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อน ามาประกอบกับข้อมูล
ที่ประมวลได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแนวทางสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ส าหรับการใช้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) 
    2.  การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

2.1  ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  และ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2550 – 2553 

2.2  ศึกษาแนวคิดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ  แนวคิดการ
จัดการเชิงกลยุทธ์  แนวคิดการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ  และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบการวิจัย 

2.3  ผลการศึกษา ผู้วิจัยจึงสามารถสร้างกรอบการวิจัยและแนวทางในแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ส าเร็จ โดยการใช้แนวคิดการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของวร
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เดช จันทรศร ในตัวแบบการจัดการและตัวแบบทั่วไปที่ประกอบด้วย ( 1) ด้านโครงสร้างหน้าที่  (2) 
ด้านบุคลากร  (3) ด้านงบประมาณ  (4) ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  (5) ด้านการมี
สถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  (6) ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  (7) ด้านสมรรถนะ
ขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ และ (8) ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  

  3.  น าเสนอแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่อ คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อ
การตรวจสอบ ความตรงของเคร่ืองมือ และให้ข้อแนะน า แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมเพื่อการน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ( in-depth interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informant) ด้วยตนเอง และในการสัมภาษณ์ได้มีการนัดแนะล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ  

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มา
ท าการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี ้

   1.  น าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล 
   2.  ก าหนดแบบแผนในการวิเคราะห์โดยการจัดระบบและจัดแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 
   3.  วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล  โดยการตีความแล้วน ามาเปรียบเทียบกับ

แนวคิดและทฤษฎี หรืองานวิจัยอื่นๆ ที่ประมวลได้ 
   4.  ท าการสรุปและน าไปเปรียบเทียบประเด็นระหว่างผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม 
   5.  อภิปรายผลตามทฤษฎี เพื่อสร้างข้อสรุป และข้อเสนอแนะ 
   6.  น าเสนอผลงานวิจัยในลักษณะเชิงพรรณนา 

 


