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บทที่ 3 

วิธดีําเนินการวิจัย 

   

 งานวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว

ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาวิจัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล    

    

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  

 ผูสูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว/การสื่อความหมายหรือการไดยิน/การมองเห็น ที่เดินทาง

หรือเคยเดินทางมาทองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

  กลุมตัวอยาง  

  เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน และจํานวนประชากรมีขนาดเล็ก ดังน้ันจึงกําหนดชวง

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนเวลา 5 เดือน เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางมากที่สุด ไดขนาดกลุมตัวอยาง

ทั้งสิ้นจํานวน 161 คน ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

             

2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล  

งานวิจัยน้ีมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสัมภาษณซึ่งประกอบดวย 

ขอคําถามที่เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ขอคําถามเกี่ยวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจของ

ผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบจากการจัดการทองเที่ยว และ

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามรายละเอียดดังน้ี  

แบบสัมภาษณ (Interview form) มีทั้งหมด 4 สวนดังน้ี  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ สภาพรางกาย รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพ สถานที่พักอาศัย วิธีการเดินทาง บุคคลที่มาดวย วัตถุประสงคในการมาทองเที่ยว การรับสื่อ

ประชาสัมพันธการพัฒนาอารยสถาปตย ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบจํานวน 9 ขอ 
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สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มี

ตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในดานสิ่งดึงดูดใจ

ทางการทองเที่ยว ความสามารถในการเขาถึง สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว และการบริการเสริม 

มีเกณฑการเลือกตอบและใหนํ้าหนักคะแนน โดยใชแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) นํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

ระดับ  5   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจระดับมากที่สุด  

ระดับ  4   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจระดับมาก 

ระดับ  3   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจระดับปานกลาง  

ระดับ  2    หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจระดับนอย 

ระดับ  1   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจนอยที่สุด 

สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบจากการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 

 

3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา มีวิธีการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือดังตอไปน้ี 

1. ศึกษา คนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความคาดหวังและ

ความพึงพอใจ ผูสูงอายุ คนพิการ การจัดการทองเที่ยว อารยสถาปตย โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตย  
2. จัดทําเครื่องมือฉบับรางแบบสอบถาม เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและ   

คนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยว ภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 3. นําเครื่องมือฉบับรางใหผูเช่ียวชาญทั้งคุณวุฒิและประสบการณวิชาการและงานวิจัยในดานการ

จัดการทองเที่ยว ดานคนพิการและอารยสถาปตย จํานวน 3 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก) พิจารณาความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) กับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี ไดคาความตรงเทากับ 0.83 ซึ่งจะเลือกขอที่มีคาดัชนีความ
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สอดคลองต้ังแต 0.66 ข้ึนไป เพราะถือวาคาที่ไดเพียงพอและเปนที่ยอมรับทางสถิติ (สิทธ์ิ ธีรสรณ, 2552)  

ตามสูตรดังน้ี  
                             

퐼푂퐶		 = 			
Σ푅
푁  

 

 เมื่อ   퐼푂퐶  แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเน้ือหา  

   Σ푅    แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผูเช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

    푁     แทนจํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด  

 โดยใชเกณฑการประเมินดังน้ี 

   +1      หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง 

0  หมายความวา ไมมั่นใจวาแบบสอบถามมีความสอดคลอง 

    -1       หมายความวา มั่นใจวาแบบสอบถามไมมีความสอดคลอง 

 สําหรับเกณฑในการพิจารณาวัดคาดัชนีความสอดคลอง พิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ดังตอไปน้ี 

  ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต  0.66 - 1.00    มีคาความเที่ยงตรงใชได 

  ขอคําถามที่มีคา IOC ตํ่ากวา 0.66            ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

4. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่เกาะเกร็ด แตไมใชกลุมตัวอยางที่

นํามาใชศึกษาจริง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคา

สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ

ประมวลผล ไดผลจากการคํานวณหาความเที่ยงที่ยอมรับไดดังน้ี  

- คาความเที่ยงของประเด็นความคาดหวังเทากับ 0.88 

- คาความเที่ยงของประเด็นความพึงพอใจเทากับ 0.92   

6. นําผลที่ไดจากการทดลองใช ปรับปรุงและพัฒนาแลวนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และขอความอนุเคราะหจากผูใหญบานเกาะเกร็ด

ในการเก็บแบบสัมภาษณแกผูสูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว/การไดยินหรือสื่อความหมาย/การ

มองเห็นที่เดินทางหรือเคยเดินทางมาทองเที่ยวเกาะเกร็ด และยินดีใหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลเปนชวงเวลา

ที่ใหบริการนักทองเที่ยว คือ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ ต้ังแตเดือนเมษายน - สิงหาคม 2561 ทั้งน้ี

ไดสอบถามการเก็บขอมูลสถิตินักทองเที่ยวและคนพิการ จากองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ดในป 2560 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

41 

 

พบวา ไมไดทําการเก็บขอมูลเปนลายลักษณอักษร โดยมีขอมูลจากสมาคมคนพิการที่มาติดตอศึกษาดูงานใน

เกาะเกร็ด และการสังเกตพบเห็นนักทองเที่ยวที่เปนคนพิการ โดยรวมประมาณ 100 - 200 คนตอป 

 

5. การวิเคราะหขอมูล  

 1. การตรวจสอบขอมูล ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยแยกชุดที่มีคําตอบไมสมบูรณครบถวนทิ้งไป 

 2. การลงรหัส นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณเรียบรอยแลวมาลงรหัสสําหรับประมวลผลขอมูล 

  3. การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทําการประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูล 

4. การวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหา จากปญหาและอุปสรรคจากการจัดการทองเที่ยวภายใต

โครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด และขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการ

ทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

          การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เปนการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี และรอยละ เพื่ออธิบาย

ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูลความ

คาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มตีอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชนตนแบบ

อารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 การทดสอบสมมติฐาน 

 ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที (t-test) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายขอของ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูสูงอายุและคนพิการที่มีตอการจัดการทองเที่ยวภายใตโครงการชุมชน

ตนแบบอารยสถาปตยเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในดานสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยว ความสามารถในการ

เขาถึง สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว และการบริการเสริม 

  




