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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

   
 งานวิจัยเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน    

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
ดังน้ี 

1. ประชากรที่ศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล    

    
1. ประชากรท่ีศึกษา  

ประชากรที่ใชศึกษาเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

1. ประธานแขวง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี คณาจารยและนักวิจัย จํานวน 25 คน 
2.  ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก 

2.1 ศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี จํานวน 1 คน 
2.2 สํานักเขตธนบุรี จํานวน 1 คน 
2.3 สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน 

 
2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล  

1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี ไดแก แบบสัมภาษณ 2 ฉบับ และแบบสอบถาม        
1 ฉบับ ดังน้ี 

  1.1 แบบสัมภาษณที่ใชในการประชุมสนทนากลุมประธานแขวง 7 แขวง มีประเด็น
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานแขวง ทรัพยากรการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนในเขตธนบุรี ประกอบดวย 
4 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ ไดแก ช่ือ-สกุล ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนา อาชีพ/ตําแหนง 
  สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานแขวง ไดแก ช่ือแขวง ช่ือและจํานวนชุมชน 
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  สวนที่ 3 ขอมูลทรัพยากรทองเที่ยว ไดแก  
  - ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร (วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร) 

- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (เทศกาล ประเพณี 
พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การแตงกาย การละเลนและการบันเทิงตางๆ ความเช่ือ ทัศนคติ        
ภูมิปญญาชาวบาน สภาพบานเรือน ฯลฯ)  
  สวนที่ 4 การมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการรวมกันเกี่ยวกับการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 

1.2 แบบสัมภาษณการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนแบบสัมภาษณแบบ
ปลายเปด มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน และที่ตองการ
เพิ่มเติมในแตละดานขององคประกอบของการจัดการการบริการทองเที่ยว 7 ดาน (รําไพพรรณ แกวสุริยะ, 
2547) ไดแก 

1) ดานขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 
2) ดานการจัดการระบบคมนาคม 
3) ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
4) ดานรานอาหาร 
5) ดานการจัดการสินคาที่ระลึก 
6) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว 
7) ดานความปลอดภัย 

 
1.3 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน         

เปนแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบดวยลักษณะคําถามแบบปลายเปด และปลายปด (Open and close-ended) แบงออกเปน      
4 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามแบบปลายปด เลือกตอบ
เพียง 1 คําตอบ 

สวนที่ 2 ความนาสนใจ/ความสําคัญของทรัพยากรทองเที่ยว ลักษณะคําถามแบบปลาย
ปดเปนแบบใหเรียงลําดับ  

สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน ลักษณะ
คําถามแบบปลายปด เปนแบบใหประมาณคา และขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
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ใชเกณฑในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981: 174) โดยพิจารณาคาเฉลี่ยดังน้ี 
1.00 - 1.49  ความพึงพอใจ   ระดับนอยที่สุด 
1.50 - 2.49  ความพึงพอใจ   ระดับนอย 
2.50 - 3.49  ความพึงพอใจ   ระดับปานกลาง 
3.50 - 4.49   ความพึงพอใจ   ระดับมาก 
4.50 - 5.00  ความพึงพอใจ   ระดับมากที่สุด 
 

3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มีวิธีการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปน้ี 

1. ศึกษา คนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการ  
การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และบริบทเขตธนบุรี 

2. จัดทําเครื่องมือฉบับรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ไดแก แบบสัมภาษณเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ทรัพยากรการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชน และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน และแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน  

3. นําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญทั้งคุณวุฒิและประสบการณวิชาการและงานวิจัยในดานการ
จัดการ และดานการทองเที่ยว จํานวน 5 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก) พิจารณาความเที่ยงตรง        
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ีหรือไม 
โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถาม ซึ่งจะ
เลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.05 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ตามสูตรดังน้ี 

                             荊頚系		 = 			 Σ迎軽  
 
 เมื่อ   荊頚系  แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา  
   Σ迎    แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผูเช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 
    軽     แทนจํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด  

 โดยใชเกณฑการประเมินดังน้ี 
   +1      หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง 

0  หมายความวา ไมมั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง 
    -1       หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามไมมีความสอดคลอง 
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 สําหรับเกณฑในการพิจารณาวัดคาดัชนีความสอดคลอง พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ดังตอไปน้ี 
  ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.05 - 1.00  มีคาความเที่ยงตรงใชได 
  ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.05         ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงหรือเหมือนกับ
กลุมตัวอยาง โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.88 

5. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
6. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ 
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี  

1. การศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว     
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1.1 ติดตอประสานประธานแขวงหรือผูแทนแขวงที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ทองเที่ยวในชุมชนทั้ง 7 แขวงในเขตธนบุรีเพื่อนัดหมายประชุมสนทนากลุม (Focus Group) 

 1.2 ประชุมสนทนากลุมประธานแขวงหรือผูแทนแขวงเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานแขวง ทรัพยากรการ
ทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว 

 1.3 นําขอมูลที่ไดจากการประชุมสนทนากลุมมาจัดทําเปนฐานขอมูล  
 1.4 ลงพื้นที่รวมกับประธานแขวงหรือผูแทนแขวงเพื่อสํารวจขอมูล 
 1.5 สัมภาษณประธานแขวงเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 

และที่ตองการเพิ่มเติมในแตละดานขององคประกอบของการจัดการการบริการทองเที่ยว 7 ดาน  
 1.6 วิเคราะหขอมูลเพื่อเลือกพื้นที่ในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 

2. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเลือกชุมชนกุฎีจีน 
แขวงวัดกัลยาณ เปนชุมชนในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เน่ืองจากมีทรัพยากรทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางแทจริง โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและพัฒนา ดังน้ี 

2.1 ติดตอประสานประธานชุมชนเพื่อลงพื้นที่ศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน 
2.2 จัดกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน โดยเชิญประธานแขวง ประธาน

ชุมชน และสมาชิกชุมชนในเขตธนบุรีเขารวมศึกษาเสนทางและนําไปพัฒนาชุมชนของตน  
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2.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน จากผูที่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 20 คน 
         2.4  จัดประชุมอภิปราย เรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี เพื่อสรุปกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน มีวิทยากรอภิปราย 
ไดแก ผูแทนจากศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี ผูแทนจากสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนกุฎีจีน และเจาของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน มีผูเขารวมประชุมอภิปราย ไดแก 
ผูแทนจากฝายพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตธนบุรี กรรมการสภาองคกรชุมชนเขตธนบุรี ประธานแขวง 
ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี คณาจารยและนักวิจัยที่สนใจ จํานวน 28 คน  
 2.5 จัดทําแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวใหแกชุมชนกุฎีจีน โดยประธานชุมชนกุฎีจีน
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 2.6 จัดทําปายแนะนําสถานที่สําคัญในชุมชนใหอีก 8 ปาย โดยสัมภาษณเจาของสถานที่      
เกี่ยวกับความตองการและปญหา พบวาเจาของสถานที่ตองการปาย เน่ืองจากปายเดิมชํารุด ผุพัง          
ซึ่งรายละเอียดที่แสดงถึงความสําคัญในปายไดขอมูลจากเจาของสถานที่ในแตละแหง 

 
5. การวิเคราะหขอมูล  
  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา (Content Analysis and 
Synthesis)  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
 
 




