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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประชากรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
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1. ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใ ชศึ ก ษาเรื่ องการสง เสริ ม การจั ดการท องเที่ ย วโดยชุ ม ชนบนเส นทางท องเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
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
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2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ 2 ฉบับ และแบบสอบถาม
1 ฉบับ ดังนี้
1.1 แบบสัมภาษณ ที่ใชในการประชุม สนทนากลุมประธานแขวง 7 แขวง มีป ระเด็น
เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานแขวง ทรัพยากรการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนในเขตธนบุรี ประกอบดวย
4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ-สกุล ที่อยูปจจุบัน ภูมิลําเนา อาชีพ/ตําแหนง
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานแขวง ไดแก ชื่อแขวง ชื่อและจํานวนชุมชน
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สวนที่ 3 ขอมูลทรัพยากรทองเที่ยว ไดแก
- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร (วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร)
- ทรัพยากรทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (เทศกาล ประเพณี
พิธีก รรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การแตง กาย การละเลนและการบันเทิงตางๆ ความเชื่อ ทัศนคติ
ภูมิปญญาชาวบาน สภาพบานเรือน ฯลฯ)
สวนที่ 4 การมีสวนรวมในการวางแผนและดํ าเนิน การร ว มกันเกี่ยวกั บ การจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
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1.2 แบบสัมภาษณการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนแบบสัมภาษณแบบ
ปลายเปด มีประเด็นเกี่ยวกับ การจัดการทองเที่ยวโดยชุม ชนที่ ดําเนินการอยูในปจจุบัน และที่ ตองการ
เพิ่มเติมในแตละดานขององคประกอบของการจัดการการบริการทองเที่ยว 7 ดาน (รําไพพรรณ แกวสุริยะ,
2547) ไดแก
1) ดานขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
2) ดานการจัดการระบบคมนาคม
3) ดานการนําเที่ยวและมัคคุเทศก
4) ดานรานอาหาร
5) ดานการจัดการสินคาที่ระลึก
6) ดานกิจกรรมการทองเที่ยว
7) ดานความปลอดภัย

ห
ม

ย
ิาว
ท

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

1.3 แบบสอบถามการจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาเส น ทางท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนกุ ฎี จี น
เปนแบบสอบถามเพื่ อ นําขอมูล ที่ไดไปใช เ ปนแนวทางในการสง เสริม การจัดการทองเที่ยวโดยชุม ชน
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 ความพึง พอใจตอการจัดกิจกรรมศึก ษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชน ลักษณะ
คําถามแบบปลายปด เปนแบบใหประมาณคา และขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
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ใชเกณฑในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท (Best, 1981: 174) โดยพิจารณาคาเฉลี่ยดังนี้
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
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3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มีวิธีการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปนี้
1. ศึกษา คนควาขอมูล จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และบริบทเขตธนบุรี
2. จัดทําเครื่องมือฉบับรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ไดแก แบบสัมภาษณเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ทรัพยากรการทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชน และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน และแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน
3. นําเครื่องมือฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญทั้งคุณวุฒิและประสบการณวิชาการและงานวิจัยในดานการ
จัดการ และดานการทองเที่ยว จํานวน 5 คน (รายชื่อแสดงในภาคผนวก) พิจ ารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้หรือไม
โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถาม ซึ่งจะ
เลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.05 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ตามสูตรดังนี้
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Σ

แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา
แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้
+1 หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง
0
หมายความวา ไมมั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง
-1 หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามไมมีความสอดคลอง
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สําหรับเกณฑในการพิจารณาวัดคาดัชนีความสอดคลอง พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) ดังตอไปนี้
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.05 - 1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได
ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.05
ตองปรับปรุง ยังใชไมได
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงหรือเหมือนกับ
กลุมตัวอยาง โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาคาสัม ประสิท ธิ์อัล ฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.88
5. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
6. จัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาบริบทของชุมชน เพื่อสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1.1 ติดตอประสานประธานแขวงหรือผูแทนแขวงที่ส ามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ การจัดการ
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
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2. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเลือกชุมชนกุฎีจีน
แขวงวัดกัลยาณ เปนชุมชนในการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากมีทรัพยากรทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวอยางแทจริง โดยทําเปนแผนที่และ
คูมือเสนทางทองเที่ยว มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและพัฒนา ดังนี้
2.1 ติดตอประสานประธานชุมชนเพื่อลงพื้นที่ศึกษาสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน
2.2 จัดกิจ กรรมศึก ษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุม ชนกุฎีจีน โดยเชิญ ประธานแขวง ประธาน
ชุมชน และสมาชิกชุมชนในเขตธนบุรีเขารวมศึกษาเสนทางและนําไปพัฒนาชุมชนของตน
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2.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึก ษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน จากผูที่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 20 คน
2.4 จัดประชุมอภิปราย เรื่องการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี เพื่อสรุปกิจกรรมศึกษาเสนทางทองเที่ยวโดยชุมชนกุฎีจีน มีวิทยากรอภิปราย
ไดแก ผูแทนจากศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี ผูแทนจากสํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร ประธานชุมชนกุฎีจีน และเจาของพิพิธภัณฑบานกุฎีจีน มีผูเขารวมประชุมอภิปราย ไดแก
ผูแทนจากฝายพัฒ นาชุม ชน สํานักงานเขตธนบุรี กรรมการสภาองคกรชุม ชนเขตธนบุรี ประธานแขวง
ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตธนบุรี คณาจารยและนักวิจัยที่สนใจ จํานวน 28 คน
2.5 จัดทําแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยวใหแกชุม ชนกุฎีจีน โดยประธานชุม ชนกุฎีจีน
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
2.6 จัดทําปายแนะนําสถานที่สําคัญ ในชุม ชนใหอีก 8 ปาย โดยสัมภาษณเ จาของสถานที่
เกี่ย วกั บ ความตองการและป ญ หา พบวา เจ าของสถานที่ต องการปา ย เนื่อ งจากป ายเดิม ชํารุ ด ผุพั ง
ซึ่งรายละเอียดที่แสดงถึงความสําคัญในปายไดขอมูลจากเจาของสถานที่ในแตละแหง
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5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (Content Analysis and
Synthesis)
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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