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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง

แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าได้มีการออกแบบการวิจัย กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และกําหนดเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
 

การออกแบบการวิจัย 

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยแบบผสานวิธีขั้นตอนเชิงสํารวจ (exploratory sequential mixed 
methods design) เป็นแบบที่เริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพก่อน จากนั้นตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ นําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาทําการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นตามแบบของการวิจัยเชิงปริมาณในระยะที่สอง ดังแสดงในภาพที่ 3.1  

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.1 การวิจัยผสานวิธีขั้นตอนเชิงสํารวจการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
             เชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่หนึ่งเป็นการค้นหาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ 

โดยทําการศึกษาจากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ วิเคราะห์ให้เห็นรายการสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ที่ได้นํามาใช้ต่อในระยะ
ที่สอง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ พัฒนาแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือวิจัยนําไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เพื่อยืนยัน
รายการสมรรถนะที่ได้ในระยะแรก และประเมินระดับสมรรถนะวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทาง วิธีการ และโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะต่อไป 

รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (QUAL) 

นําไปใช้ 
รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ (quan) 

ตีความ 
ให้ความหมาย 
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แนวทางการออกแบบการวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
คําถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา และความถูกต้องตรงประเด็นของ
ผลการวิจัย (Maxwell, 2013: 5) ดังภาพที่ 3.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3.2 องค์ประกอบการออกแบบการวิจัย 

 
คําถามหลักของการวิจัยครั้งนี้คือ สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณเส้นทางแม่น้ํา

เจ้าพระยาสายเก่าที่พึงประสงค์มีอะไรบ้าง สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่าที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างไร และควรได้ทําการพัฒนาโดยมีแนวทาง 
วิธีการ และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างไร คําถามเหล่านี้
เป็นที่มาของวัตถุประสงค์การวิจัยใน 3 ประการ ได้แก่  

สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค ์? 
ความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ? 

แนวทาง วิธีการ โครงการ ? 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
- ประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า 
- นําเสนอแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 

แนวคิดการวิจัย 
- แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
- แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
- แนวคิดเกี่ยวกับผู้นํา 
- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 

วิธีการวิจัย 
- การวิจัยเชิงคุณภาพ 
- การวิจัยเชิงปริมาณ 
- การวิจัยเอกสาร 
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
- ความถูกต้องตรงประเด็นในการพรรณนา
ปรากฏการณ์ 
- การวิเคราะห์เชิงสถิติ การตีความให้ความหมาย 
- การสรุปผล 
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1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 

2) เพื่อประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 

3) เพื่อนําเสนอแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 

วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สําหรับชุมชน ประธานชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชน 
ที่จะประกอบการท่องเที่ยว หรือผู้ที่ประกอบการท่องเที่ยวอยู่แล้วนํามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผู้นํา
กลุ่ม และบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

การกําหนดแนวคิดที่นํามาใช้ในการวิจัยนั้นผู้วิจัยสังเคราะห์วรรณกรรม ครอบคลุมแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้นํา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสังเคราะห์
วรรณกรรมดังกล่าวนี้นําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่สอดคล้องกับคําถามและวัตถุประสงค์
ของการวิจัยด้วย  

ด้านวิธีการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยแบบผสานวิธีขั้นตอนเชิงสํารวจ โดยระยะแรกเป็นการ
ค้นหาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ ได้ทําการเลือกศึกษาจากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบ
ความสําเร็จในประเทศไทย ได้แก่ บ้านนาต้นจั่น คีรีวง เกาะยาวน้อย บ้านผาบ่อง บ่อหิน และคลอง
ลัดมะยม เพื่อถอดรายการสมรรถนะ ที่เรียกว่า Cloning Competency เป็นการระบุรายการ
สมรรถนะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รายการสมรรถนะที่ได้มานําไปพัฒนาเครื่องมือการวิจัยสําหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทําการ
พัฒนาแบบสอบถาม เก็บข้อมูลสมรรถนะจากประธานชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(confirmatory factor analysis: CFA) ยืนยันรายการสมรรถนะที่ได้มา พร้อมทั้งวิเคราะห์ระดับ
สมรรถนะเพื่อสะท้อนให้เห็นความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว อันนําไปสู่การ
กําหนดแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ทั้งสองระยะนี้ได้มีการวิจัยเอกสาร นําผลที่ได้มาประกอบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

ด้านความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย ผู้วิจัยคํานึงถึงความถูกต้องตรงประเด็นในการ
พรรณนาปรากฏการณ์ โดยยึดหลักความสมบูรณ์ของข้อมูล กล่าวคือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
สมบูรณ์สําหรับการพรรณนาปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบ
ความสําเร็จ และระดับสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการทําวิจัยที่มีความ
สมบูรณ์เพียงพอ   
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สําหรับความถูกต้องตรงประเด็นในการตีความ และการให้ความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้ทํา
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ยืนยันความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน (data triangulation) 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้คํานึงถึงความยืดหยุ่นของข้อมูลที่ได้มา โดยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลเชิงประจักษ์ (successive approximation) และมีการใช้ข้อมูลตรง 
(quotation) เพื่อแสดงข้อมูลและยืนยันความถูกต้องของผลการวิจัย 

 

พื้นที่ศึกษา  
การวิจัยในระยะแรก ศึกษาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ เลือกพื้นที่ศึกษาคือ 

ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่  
1) ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย  
2) ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา  
3) ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4) ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
5) ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง  
6) ชุมชนคลองลัดมะยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

เกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิจารณาจากเกณฑ์
ความสําเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ Goodwin & Santilli (2009: 23) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนที่เลือกมานั้นต่างต่างล้วนผ่านเกณฑ์ความสําเร็จ ดัง
ตารางที่ 3.1  
 
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การเลือกชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เกณฑ์ บ้านนา
ต้นจั่น 

เกาะยาว
น้อย 

บ้าน
คีรีวง 

บ้านผา
บ่อง 

บ่อ
หิน 

คลองลัด
มะยม 

ทําให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น       

มีการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชน       

เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน 

      

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

      

เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       

เกิดเครือข่ายเพื่อพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของชุมชน 
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ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ทําการศึกษาสมรรถนะผู้นํากลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ชุมชนบ้านนา
ต้นจั่น มีประชากรทั้งหมด 370 ครัวเรือน ต้ังอยู่ในตําบลบ้านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
โดยเริ่มจากกลุ่มคนไม่กี่คนที่อพยพมาจากเมืองโยนก เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ต้ังถิ่นฐาน
บ้านเรือนในบริเวณพื้นที่ที่มีต้นจั่นเป็นจํานวนมาก จากนั้นได้เริ่มมีผู้อพยพตามมาเพิ่มเติมจากจังหวัด
ลําปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏให้เห็นว่าชาวบ้านนาต้นจั่นมีการใช้ภาษาแตกต่างจาก
ชาวพื้นเมืองสุโขทัยทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศของบ้านนาต้นจั่นเป็นที่ดอนอยู่หลังเขาในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนาลัย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร่ ทําสวนผลไม้ เก็บของ
ป่า กลุ่มพ่อบ้านมีการทําเฟอร์นิเจอร์จากซากไม้ในป่า สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเพิ่มเติม 

 กลุ่มแม่บ้านได้ริเริ่มที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวจึงได้ระดมทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้สตรีในหมู่บ้าน เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทํากิจกรรมที่นอกเหนือจาก
การทํานา ทําไร่ โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มกันทอผ้าแล้วนํามาหมักโคลน “ผ้าหมักโคลน” ซึ่งเป็นสินค้า 
OTOP ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน ภายหลังชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงาน
กีฬาและท่องเที่ยว และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาร่วมพัฒนาเกิดกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพิ่มขึ้น 
สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน  

ในปี พ.ศ. 2557 ทางชุมชนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทําให้
แกนนําชุมชนเกิดแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนบ้านนา
ต้นจั่นนั้นมีความพร้อมของต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงทําให้เกิด “โฮมสเตย์บ้าน
นาต้นจั่น” ในเวลาต่อมาโฮมเสตย์บ้านนาต้นจั่นมีช่ือเสียงโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยว ภูมิปัญญา 
และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่าง กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ได้รับรางวัล PATA Gold Awards 2012 ประเภทการอนุรักษ์ภูมิปัญญา จากสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association -PATA) เมื่อปี พ.ศ. 2555 
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ. 2556 รางวัล Thailand Homesty Standard ศูนย์เรียนรู้การ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสิงห์ทอง ระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 
และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” 

ชุมชนเกาะยาวน้อย ทําการศึกษาสมรรถนะประธานชมรมการท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย โดย
ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อยประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบอาชีพการประมงกันเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 
80 รวมตัวกันเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลให้คืนความ
อุดมสมบูรณ์ ได้มีการจัดต้ังกลุ่มโฮมสเตย์รองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน เมื่อชาวบ้าน
ออกไปทําการประมง ดักอวนจับปลาจับปู นักท่องเที่ยวเองก็เดินทางไปด้วย นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถี
ชีวิตของชาวประมงชายฝั่ง ถือเป็นจุดเด่นของการท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาวน้อย 

ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย มีความโดดเด่นด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พิจารณา
ได้จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ฟื้นคืนความอุดมความสมบูรณ์ และการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
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ชาวประมงพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อน
เป็นจํานวนมาก และพิจารณาได้จากการท่องเที่ยวที่ได้สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อยให้ความสําคัญกับการสอดแทรกวิถีชีวิตพ้ืนบ้านจน
ประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางชุมชนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวมากมาย เช่น 
รางวัล World Legacy Award พ.ศ. 2545 จากนิตยสารของสหรัฐอเมริกา รางวัลดีเด่นจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2547 รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2561 รางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 และรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอาเซียน พ.ศ. 2559 ทุกรางวัล
เหล่านี้ยืนยันให้เห็นคุณภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทางชุมชนเองนั้นพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของการจัดการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอื่นๆ หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป 

ชุมชนบ้านคีรีวง ทําการศึกษาสมรรถนะประธานชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง 
หมู่บ้านคีรีวง ต้ังอยู่ที่ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพ
มาอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง มีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนที่สั่งสมกันมายาวนานกว่า 200 
ปี ชุมชนมีวิถีชีวิตที่สงบ ผูกพันกันด้วยสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทําสวนผลไม้ผสมท่ี
เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และสะตอ เป็นต้น ชาวบ้านในชุมชนบ้านคีรี
วงมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสาน และ
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ําผลไม้ กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวน แต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับความนิยม เป็นจุดขายดึงดูดให้ผู้คนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน โดยผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาตินั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ OTOP 5 ดาว  

ชุมชนคีรีวงเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว Thailand Tourism Awards ประจําปี พ.ศ. 2541 ประเภทเมืองและชุมชน 
เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนาการดําเนินงานต่างๆ ขึ้นเพื่อ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยการนําทางเดินป่า การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยการจัดต้ังชมรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นองค์กรกลางของชาวชุมชน แบ่งหน้าที่ไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังคีรีวงจะได้สัมผัสทัศนียภาพที่
สวยงาม และได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของชาวคีรีวง เช่น งานบุญเดือน 3 งานบุญ
เดือน 5 งานบุญเดือน 8 งานบุญเดือน 10 งานบุญเดือน 11 งานพฤศจิการําลึก ประเพณีชักพระ และ
ประเพณีใส่ครัว เป็นต้น 

ชุมชนบ้านผาบ่อง ทําการศึกษากํานันบ้านผาบ่อง ผู้นําคนสําคัญที่บุกเบิกและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านผาบ่อง บ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ ตําบลผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุไทใหญ่ และกะเหรี่ยงขาว ซึ่งใช้ชีวิตบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข ชุมชนได้มีการจําลองประเพณีสิบสองเดือนของชาวไทใหญ่ให้
นักท่องเที่ยวได้ช่ืนชมความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊ ประเพณีปอยส่างลอง 
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และประเพณีปอยจ่าต่ี นอกจากนี้ ชุมชนผาบ่องยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่ บ่อน้ําแร่ผาบ่อง 
ซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์แห่งขุนเขาด้วย นักท่องเที่ยวจะได้สนุกสนานกับการล่อง
ห่วงยางล่องน้ําแม่สะมาด ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ําปาย สัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาว 
(กะยาน) และกะเหรี่ยงหูใหญ่ (กะยอ) ณ บ้านห้วยปูแกง รวมทั้งการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่ “เฮินไต” และศูนย์การเรียนรู้พันธ์ุข้าวเพื่อสุขภาพ เรียนรู้วิถี
ทํานา การปลูกข้าวเพื่อสุขภาพตามแนวเกษตรแบบพอเพียง 

ชุมชนบ่อหิน ทําการศึกษาสมรรถนะผู้นํากลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด 
ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งถือเป็นโฮมสเตย์ที่ประสบความสําเร็จ ยืนยันความสําเร็จด้วย
รางวัลต่างๆ เช่น การได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ในปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 รางวัล
ยอดเยี่ยมขององค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2556 ปัจจุบันบ่อหินฟาร์มสเตย์
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง มีนักท่องเที่ยวเข้าพักเป็นจํานวนมาก (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2561: 1) บ่อหินฟาร์มสเตย์มีสมาชิก 30 ครัวเรือน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์ นําเสนอวิถีชีวิตของการเลี้ยงปลาในกระชัง การประมงพื้นบ้าน การประมง
ชายฝั่ง ชาวสวนยางพารา และวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น เช่น ลิเกป่า เป็นต้น จุดเด่นของบ่อหิน
ฟาร์มสเตย์ คือ การต้อนรับที่อบอุ่น การเอาใจใส่ดูแลนักท่องเที่ยว และการมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะพันธ์ุหญ้าทะเล การออกไปจับสัตว์น้ํา
แบบประมงพื้นบ้าน และที่นี่มีมุมครัวให้นักท่องเที่ยวได้ช่วยกันทําอาหารอย่างเป็นกันเอง   

ชุมชนคลองลัดมะยม ทําการศึกษาสมรรถนะประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม โดยที่ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมนั้นถือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เป็น
แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ชุมชนคลองลัดมะยมมีแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นการ
สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น โรงเพาะเห็ด พิพิธภัณฑ์ชุมชน สวนกล้วยไม้ และ
สวนเจียมตน เป็นต้น ชุมชนคลองลัดมะยมประสบความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ชุมชนได้มีการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นมาใช้เอง ใช้โซล่าเซลส์เติมออกซิเจนน้ําในคลองเพื่อบําบัดน้ําเสีย 
ดูแลความสะอาดของลําคลอง และการจัดการปัญหาขยะในชุมชน  

นักท่องเที่ยวนิยมมาตลาดน้ําคลองลัดมะยมจํานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ต่างมาจับจ่ายซื้อสินค้า 
ของฝากของที่ระลึก ผักผลไม้ อาหารคาวหวาน และผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาจะได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง ได้เข้าเยี่ยมสวนเกษตร สวนกล้วยไม้ แปลงผักไฮโดรโป
นิกส์ นาบัว และสวนเครื่องต้มยํา เรียนรู้การทําอาหารไทย แกงเขียวหวาน แกงส้ม และต้มยํา ภายใน
ชุมชนยังมีโฮมสเตย์บ้านสว่างจันทร์รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของคนคลองลัดมะยม
ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ชุมชนคลองลัดมะยมได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นในกรุงเทพมหานคร จาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดําริ จาก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ รางวัล
ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนคลองลัดมะยมได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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การวิจัยในระยะที่สอง ประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว และนําเสนอ
แนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนพื้นที่เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ครอบคลุมชุมชนในเขตคลอง
สาน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตจอมทอง เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขต
ทวีวัฒนา มีตัวอย่างแหล่งพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างพื้นที่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา 

เขตพืน้ที ่ จํานวนชุมชน ตัวอย่างพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คลองสาน 42 พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ศาลเจ้ากวนอู ป้อม
ป้องปัจจามิตร วัดทองนพคุน วัดทองธรรมชาติ วัดอนงคารามวรวิหาร 
มัสยิดเซฟี  

ธนบุรี 44 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดซางตาครู้สและละแวกกุฏีจีน บ้านพาทย
โกศล วัดบุปผารามวรวิหาร มิสยิดบางหลวง ขลุ่ยบ้านลาว ย่านตลาด
พลู 

บางกอกน้อย 42 วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร ตรอกวังหลัง ตรอกมะตูม โบสถ์วัดวงศ
มูลวิหารและพิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราช
พิธี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน บ้านข้าวเม่า มัสยิดอันซอริซุนนะห์ 

บางกอกใหญ่ 32 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ป้อมวิชัยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม 
มัสยิดต้นสน กุฎีเจริญพาสน์ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน 
คลองบางหลวง 

จอมทอง 50 ย่านวัดไทร วัดราชโอสาราม วัดนางนองวรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร 

บางพลัด 48 สถาบันดนตีกัลยาณิวัฒนา วัดดาวดึงษาราม วัดบวรมงคลราชวรวิหาร 
หัตถกรรมเครื่องประดับโขน มัสยิดบางอ้อ 

ตลิ่งชัน 43 ตลาดน้ําตล่ิงชัน เกาะศาลเจ้าและบ้านหว่างจันทร์ วัดเกาะ วัดตล่ิงชัน 
สวนกล้วยไม้ลุงนิยม ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

ทวีวัฒนา 16 บ้านพิพิธภัณฑ์ ตลาดธนบุร ี

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิง

ปริมาณ และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเอกสาร มีดังนี้ 
 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  สําหรับวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ ทําการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจากชุมชนท่องเที่ยว
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ที่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 
ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนบ่อหิน จังหวัด
ตรัง ชุมชนคลองลัดมะยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3.3  
 
ตารางที่ 3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั บทบาท/การมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คุณเสงี่ยม นามสมมติ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น เป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
ของชุมชน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่นให้เจริญเติบโต 

คุณจอม นามสมมติ แกนนําที่ได้ทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง
กลุ่มแม่สตรีบ้านนาต้นจั่น ปัจจุบันยังคงทํางานร่วมด้วยอย่างต่อเนื่อง 
โดยได้เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวเรื่อยมา 

คุณศรีนวล นามสมมติ แกนนําคนสําคัญของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์
รองรับท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบ้านนา
ต้นจั่นจนประสบความสําเร็จ 

คุณวิชชุดา นามสมมติ แกนนํารุ่นใหม่กลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น เปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์และ
ร้านกาแฟรองรับนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
บ้านนาต้นจั่นให้เจริญเติบโตและก้าวสู่ความย่ังยืน 

คุณสุรชัย นามสมมติ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเกาะยาวน้อยต้ังแต่แรกเริ่ม ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่ม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อย 

คุณจักรี นามสมมติ แกนนํากลุ่มท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ผู้ที่ร่วมต่อสู้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งร่วมกับคุณสุรชัยเรื่อยมา ปัจจุบันเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ และรี
สอร์ทรองรับนักท่องเที่ยว 

คุณแอนนา นามสมมติ คนรุ่นใหม่ที่มองเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์การทํางานด้านการท่องเที่ยวจากคุณพ่อ ปัจจุบันกําลัง
ศึกษาปริญญาโท กลับมาช่วยงานโฮมสเตย์ของครอบครัวช่วงวันหยุด 

คุณกาญจนา นามสมติ เลขานุการกลุ่มท่องเที่ยว สืบทอดกิจการโฮมสเตย์ของครอบครัว 
ปัจจุบันยังเป็นเลขานุการชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง 

คุณเอนก นามสมมติ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวคีรีวง อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
ผู้นํากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 คุณพัทธชัย นามสมมติ แกนนํากลุ่มท่องเที่ยวคีรีวง มีธุรกิจร้านอาหาร และที่พักคอยให้บริการ
นักท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ผู้ให้ข้อมลูหลกั บทบาท/การมีส่วนร่วมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

คุณอมร นามสมมติ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวบ้านผาบ่อง กํานันและผู้นําทางธรรมชาติผู้ที่ผลักดัน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผาบ่องเป็นที่รู้จัก มีความเข้มแข็ง 

คุณจินตนา นามสมมติ แกนนํากลุ่มท่องเที่ยวบ้านผาบ่อง สมาชิกคนสําคัญที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่ “เฮินไต” 
และศูนย์การเรียนรู้พันธ์ุข้าวและวิถีทํานา 

คุณศรชัย นามสมมติ แกนนํากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านผาบ่อง ร่วมพัฒนาหมู่บ้านวัฒนธรรม
ชาติพันธ์ุไทใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
วัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านและทํากิจกรรมร่วมกัน 

คุณสุดใจ นามสมติ สมาชิกบ่อหินฟาร์มสเตย์ รับผิดชอบในเรื่องอาหารสําหรับบริการ
นักท่องเที่ยว มีบ้านอยู่ภายในที่ทําการบ่อหินฟาร์มสเตย์ จึงได้เปิดบ้าน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมด้วย 

คุณเบน นามสมมติ สมาชิกบ่อหินฟาร์มสเตย์ รับหน้าที่เป็นคนเรือ และไกด์ท้องถิ่นนํา
นักท่องเที่ยวล่องเรือตลอดคลองสิเกา พานักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีประมง
แบบพ้ืนบ้านตามป่าชายเลนที่มีอยู่ตลอดสองฝั่งคลองสิเกา 

คุณบรรจง นามสมมติ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชัง
บ้านพรุจูด พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 
แก้ปัญหาความยากจน มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน 
การเลี้ยงปลาในกระชัง และการเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ 

คุณชวน นามสมมติ ประธานวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดมะยม ผู้ก่อต้ังวิสาหกิจ 
ขับเคลื่อนและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาตลาดน้ําคลองลัดมะยม และ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

คุณสุรัชต์ นามสมมติ สมาชิกวิสาหกิจ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น 
โรงเพาะเห็ด บ้านหัตกรรมพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ําคลองลัดมะยม และ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณนิยม นามสมมติ เจ้าของสวนกล้วยไม้ เครือข่ายการท่องเที่ยวของวิสาหกิจท่องเที่ยว
ชุมชนคลองลัดมะยม เปิดสวนกล้วยไม้รองรับการเข้าเยี่ยมชมของ
นักท่องเที่ยวที่ล่องเรือมาจากตลาดน้ําคลองลัดมยะม 

คุณประเสริฐ นามสมมติ ผู้ประกอบการเรือนําเที่ยว เครือข่ายการท่องเที่ยวของตลาดน้ําคลองลัด
มะยม ให้บริการเรือนําเที่ยวจากคลองลัดมะยม ล่องไปตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ได้เตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
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รวมผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 20 คน แบ่งเป็นผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 6 คน และสมาชิกกลุ่ม
ท่องเที่ยว 14 คน ซึ่งเป็นการเก็บจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากร ได้แก่ ประธานชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่บทบาทนําในชุมชน มีศักยภาพในการเป็นผู้นํากลุ่ม

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจาก 6 เขต ในพื้นที่บริเวณเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า คือ เขตคลองสาน 
เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตจอมทอง เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวี
วัฒนา โดยมีจํานวนชุมชนรวมกันทั้งสิ้น 317 ชุมชน (สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, 2562: 1)  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประธานชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชน จํานวน 177 คน คํานวณตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ดังนี้ 

สูตร             n =          N 
                                       1+ (N (e2)) 

เมื่อ              n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของประชากร 

                       e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
ดังนั้น           n =          317 

                                      1+ (317 (0.05)2) 
                         = 177 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีทั้งหมด 177 คน 
 
นอกจากนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาเป็น

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วย ซึ่ง Hair et al. (2019: 133) ได้แนะนําไว้ว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันต้องการจํานวนตัวอย่างต้ังแต่ 100 ตัวอย่างขึ้นไป โดยขนาดตัวอย่างที่ยอมรับ
ได้นั้นพิจารณาจากจํานวนพารามิเตอร์ หรือตัวแปรสังเกตได้ (observe variable) ตามอัตราส่วน 
10:1 ส่วนแนวคิดการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Osborne & Costello (2004: 8) กล่าวไว้ว่า ขนาด
ตัวอย่างพิจารณาจากจํานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรที่สังเกตได้ตามเกณฑ์ 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร
สังเกตได้ ตัวแปรสังเกตได้  

ตัวแปรที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แรงขับในการพัฒนาชุมชน ความไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ 
ความสามารถในการบริหาร ทักษะการสื่อสาร ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการ
สร้างเครือข่าย แต่ละมีตัวแปรสังเกตได้ จํานวน 5, 5, 5, 5, 4, 5 และ 5 ตัวแปร ตามลําดับ ดังนั้น
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอจึงอยู่ที่ 50 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของ Hair et al. (2019: 133) และ 
50-100 ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของ Osborne & Costello (2004: 8) ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างอย่าง
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ง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ทั้งสิ้น 198 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างดังกล่าวนี้จึงเป็นจํานวนที่
เพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย  

 
3. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเอกสาร  
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเอกสาร สําหรับเป็นข้อมูลเสริม สําหรับตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

เอกสารที่เลือกมาใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1) รายงานงานวิจัย  
2) บทความจากวารสาร  
3) ข่าวจากหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
4) ข้อมูลจากเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก (facebook) ของชุมชนท่องเที่ยว 
5) ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือ  
 

การรวบรวมข้อมูล 
  วิธีการรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 
 
  1. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะแรกด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยว และสมาชิกลุ่มท่องเที่ยว โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ท่านละ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
ผู้วิจัยได้จดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ และทําการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง นํามาถอดเทป
ใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าพักบ้านนาต้นจั่นโฮมเสตย์ 2 วัน 
1 คืน โฮมสเตย์เกาะยาวน้อย 3 วัน 2 คืน บ่อหินฟาร์มสเตย์ 2 วัน 1 คืน ส่วนชุมชนบ้านผาบ่อง บ้าน
คีรีวง และชุมชนคลองลัดมะยม ผู้วิจัยได้ออกท่องเที่ยวตามทริป 1 วัน แต่ไม่ได้ค้างคืน ออกเที่ยวตาม
โปรแกรมของชุมชนท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยได้สังเกตสภาพชุมชน 
บอร์ดป้ายประกาศต่างๆ สังเกตพฤติกรรมผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว และพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทําการศึกษาเอกสาร ได้แก่ บทความวิจัย สมุดบันทึกการเข้าพัก
โฮมสเตย์ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อประกอบการวิจัยเพิ่มเติม  
  ในระยะที่ 2 ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดย
ทําหนังสือถึงประธานชุมชน รวมทั้งการนําแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง ส่ง
แบบสอบถามไปทั้งหมด 240 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาทั้งสิ้น 198 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
82.50 ของแบบสอบถามที่ส่งไป และเป็นจํานวนที่มากกว่าเกณฑ์การกําหนดขนาดตัวอย่างที่ได้จาก
การคํานวณโดยการพิจารณาจํานวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรสังเกตได้ โดยใช้เกณฑ์ 10-20 ต่อ 1 ตัว
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แปรสังเกตได้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะแสดงถึงความเชื่อมั่น
ของผลการวิจัย  
 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยระยะแรกคือ แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างข้อคําถามหลักที่
ใช้ในการสัมภาษณ์ขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คําถาม
หลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
   1. องค์ประกอบที่ทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนประสบ
ความสําเร็จมีอะไรบ้าง กรุณาอธิบาย 
   2. ผู้นํามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
   3. คุณลักษณะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 
   4. ที่ผ่านมาทางชุมชนได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่อง
ใดบ้าง มีวิธีการพัฒนาอย่างไร ได้ผลเป็นอย่างไร 
   5. ที่ผ่านมามีปัญหา หรืออุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนในเรื่องใดบ้าง 
  ส่วนในระยะที่ 2 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม พัฒนาขึ้นจากผลการวิเคราะห์
สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้จากการวิจัยในระยะแรก เป็น
แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบ คือ แรงขับใน
การพัฒนาชุมชน ความไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการบริหาร ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการสร้างเครือข่าย ตัวแปร นิยาม และรายการข้อ
คําถามแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตัวแปร นิยาม และรายการข้อคําถามที่ใช้ในแบบสอบถาม 

ตัวแปร นิยาม รายการข้อคําถาม 

แร งขั บ ในกา ร
พัฒนาชุมชน 

แรงจูงใจภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้เกิดการ
กระทําและสะท้อนได้จากความคาดหวัง ความ
มุ่งมั่น การอุทิศทุ่มเทเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ต่างๆ ของชุมชนให้ประสบความสําเร็จ 

1. ท่านมีความคาดหวังอย่างสูง ที่จะทําให้การดําเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ 
2. ท่านมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่พัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
3. ท่านมีความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่มีต่อการดําเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน 
4. ท่านทุ่มเทในการทํางานเพื่อพัฒนาการดําเนินการต่างๆ ของชุมชนให้ประสบความสําเร็จ 
5. ท่านมีความมุ่งมั่นในการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน 

ความไว้วางใจ การรับรู้ว่าบุคคลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น
พึ่งพาได้ เป็นผู้ ที่ได้รับการยอมรับ มีความ
ซื่อสัตย์จริงใจ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

1. ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
2. ท่านมักได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน 
3. ท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจในการพัฒนาชุมชน 
4. ท่านเสียสละให้เวลาเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพื่อร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน 
5. ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

การมีวิสัยทัศน์ การมองภาพอนาคตเกี่ยวกับประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนทั้งในเรื่องรายได้และ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความรักและเอื้อ
อาทรระหว่างกันของคนในชุมชน การอนุรักษ์
และสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

1. ท่านเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
2. ท่านมองว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวสามารถกระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
3. ท่านเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้คนได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ทําให้คนในชุมชนมี
ความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน 
4. ท่านเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ 
5. ท่านมีความตั้งใจที่จะทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ตัวแปร นิยาม รายการข้อคําถาม 

ความสามารถ
ทางการบริหาร 

การนํ าความรู้ เ กี่ ยวกับการ ท่อง เที่ ยวมา
พัฒนาการดําเนินงานต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว สร้างความร่วม
แรงร่วมใจ จูงใจและพัฒนาคนในชุมชนให้
แสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว โดย
มีการจัดโปรแกรมการท่อง เที่ ยว ที่ดึ งดูด 
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว และบริหารการเงินเพื่อขับเคลื่อน
งานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ท่านสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
2. ท่านสามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการ
ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว 
3. ท่านสามารถจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
4. ท่านสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้ 
5. ท่านสามารถบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร 

การใช้คํ าพูดและภาษาท่าทางเพื่ อแสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยสามารถที่จะกระจายและรับ
ข้อมูลข่าวสาร การโน้มน้าว การขอความ
คิด เ ห็น  และการต่ อรอง เพื่ อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

1. ท่านสามารถกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบ
ทั่วถึงกัน 
2. ท่านสามารถพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ที่
เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
3. ท่านมีความสามารถในการพูดในที่ประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
4. ท่านสามารถเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นการดําเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชน 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ตัวแปร นิยาม รายการข้อคําถาม 

ความสามารถ
ทางการตลาด 

ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
การท่องเที่ยว โดยสามารถตอบสนองได้ด้วย
การนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน รวมทั้งสร้างการ
สื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบ
ปากต่อปาก และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

1. ท่านสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ท่านมีความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
3. ท่านสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ท่านสามารถสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก 
5. ท่านสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

ความสามารถใน
การสร้าง
เครือข่าย 

การเชื่ อมโยงของกลุ่ มคน ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยเริ่มต้นจากการก่อตัว 
พัฒนาความสัมพันธ์ และมีการทํากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

1. ท่านตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนใน
ชุมชน 
2. ท่านสามารถดําเนินการประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อตั้งเครือข่ายการทํางานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
3. ท่านสามารถจดัตั้งคณะทํางานภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
4. ท่านสามารถสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. ท่านสามารถสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยนั้นได้ทําการตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาค่าความใช้ได้ 
(validity) และหาค่าความน่าเชื่อถือ (reliability) ดังนี้ 
  1) พัฒนาแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรที่ได้จากการศึกษาในระยะแรก ร่วมกับ
ข้อมูลที่ได้จากการทําความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้นํามากําหนดกรอบ
แนวคิด 

2) แบบสอบถามได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ โดย
พิจารณาความใช้ได้เชิงเนื้อหา (content validity) เป็นตัวแทนของเนื้อหาสาระของตัวแปร ความ
ครอบคลุม และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยวิเคราะห์คุณภาพจากการ
ประเมินค่า IOC (Index of Item- Objective Congruence) ผลการประเมินปรากฎดังตารางที่ 3.5 

 
ตารางที่ 3.5 ค่า IOC จากการพิจารณาแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญในแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร จํานวนรายการวัด
ตัวแปร 

ค่า IOC/ข้อ 
0.00-0.39 0.40-0.69 0.70-1.00 

แรงขับในการพัฒนาชุมชน 5 - 1 4 

ความไว้วางใจ 5 - 1 4 

การมีวิสัยทัศน ์ 5 - - 5 

ความสามารถทางการบริหาร 5 - - 5 

ทักษะการสื่อสาร 4 - - 5 

ความสามารถทางการตลาด 5 - - 5 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 5 1 - 4 

 
เกณฑ์การพิจารณาค่าความใช้ได้หรือความถูกต้องเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจากคําแนะนําของ

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2560: 138) ที่กล่าวว่า ค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปแสดงว่าข้อ
คําถามหรือรายการที่ใช้วัดสามารถวัดตัวแปรนั้นได้จริง ประกอบกับทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2561: 145) ที่ให้ความเห็นว่า ค่าความใช้ได้เชิงเนื้อหาควรมากกว่า 0.70  

ดังตารางที่ 3.4 จะเห็นว่า รายการวัดตัวแปร (ตัวแปรสังเกตได้) ส่วนใหญ่มีค่า IOC ผ่าน
เกณฑ์ คือ มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป 32 รายการ ถือได้ว่ารายการช้ีวัดของแบบสอบถามมีความ
สอดคล้องและเหมาะสม) นอกจากนั้น 2 รายการมีค่าอยู่ระหว่าง 0.40-0.69 และต่ํากว่า 0.40 อีก 1 
รายการ รายการวัดตัวแปรที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้วิจัยได้ปรับเนื้อหา ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คําแนะนํา
ไว้ จากนั้นจึงนําไปทําการทดลองแบบสอบถาม (tryout)  

3) ทําการทดลองแบบสอบถาม ซึ่งได้แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ นําไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
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ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.6 พบว่า ตัว
แปรมีค่าผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ มีค่าต้ังแต่ 0.70 ขึ้นไป (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจน
วาสี, 2561: 145) แสดงว่ารายการช้ีวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้  

 
ตารางที่ 3.6 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัคของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

แรงขับในการพัฒนาชุมชน 0.858 

ความไว้วางใจ 0.837 

การมีวิสัยทัศน ์ 0.836 

ความสามารถทางการบริหาร 0.871 

ทักษะการสื่อสาร 0.734 

ความสามารถทางการตลาด 0.781 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 0.822 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยทําการ

ให้รหัสข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการลดทอนหรือแยกย่อย ข้อมูลให้อยู่ในรูปของแนวคิดหรือสาระโดย
สรุป เพื่อให้รู้ว่าข้อความไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องใด และเพื่อสะดวกในการจําแนก จัดกลุ่ม และความ
รวดเร็วในการค้นหา เชื่อมโยง และตีความข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้แยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูล และหา
ความสัมพันธ์ของกลุ่มความหมายที่ได้จากข้อมูล อาศัยเทคนิคหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

1) การปรับเปลี่ยนแนวคิดตามข้อมูลเชิงประจักษ์ (successive approximation)  
2) การวิเคราะห์เพื่อแสดงตัวอย่าง (illustrative method)   
3) การวิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มแนวคิด (domain analysis)  

การปรับเปลี่ยนแนวคิดตามข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อประมวลภาพรวมของสาระสําคัญของการ
วิจัยที่เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้ง โดยเป็นการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือข้อสมมติต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อมีหลักฐานจากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งของการเก็บข้อมูล แนวความคิดหรือข้อสมมุติ
เหล่านั้นควรขยายหรือปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่มีมากขึ้น ส่วนการวิเคราะห์เพื่อแสดงตัวอย่าง เป็น
วิธีการที่ได้นําข้อมูลมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ฉายภาพตัวอย่างแล้ว ยังทําให้ทฤษฎีหรือปรากฏการณ์นั้นๆ หนักแน่นขึ้น สําหรับการวิเคราะห์โดย
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การจัดกลุ่มแนวคิด (domain analysis) เพื่อใช้ในการแยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ  

1) กลุ่มแนวคิดพ้ืนบ้าน หมายถึง การจัดกลุ่มความคิด แนวความคิด หรือการปฏิบัติ
ตามแบบที่สมาชิกในชุมชนนั้นจัดกัน ผู้วิจัยจะสังเกตได้จากคําพูด คําที่เรียก และวิธีการที่ใช้  

2) กลุ่มแนวคิดเชิงทฤษฎี หมายถึง การจัดกลุ่มความคิดและการปฏิบัติตามทฤษฎี  
3) กลุ่มผสม หมายถึง การผสมผสานแนวคิดพ้ืนบ้านกับทฤษฎี เป็นการจัดกลุ่ม

ความคิด แนวคิด หรือการปฏิบัติตามแบบคําพูด หรือความหมายของสมาชิกในชุมชนนั้น บวกกับ
ความคิดของผู้วิจัยตามทฤษฎี  

การตีความและให้ความหมาย ผู้วิจัยจัดระบบ แยกแยะ และจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้เป็นหน่วย
ย่อยในการวิเคราะห์และตีความเบ้ืองต้น เมื่อหน่วยย่อยมารวมกันทําให้ได้ความหมายที่กว้างขึ้น แล้ว
จึงทําการเชื่อมโยง และหาความสัมพันธ์ของกลุ่มความหมายนั้น รวมทั้งการอธิบายปรากฏการณ์ หรือ
การตอบคําถามการวิจัย ถือเป็นขั้นของการตีความและให้ความหมาย ซึ่งเป็นไปตามวิธีการอุปมาน 
(inductive approach) โดยสรุปขั้นตอนหลักของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังภาพที่ 3.3 

 

 7. หาข้อสรุป: หาข้อสรุปท่ีเป็นสาระหลักของผล
การวิเคราะห์ ตีความ และหาความหมาย 

 6. หาความหมาย: ตีความและหาความหมาย หรือ
คําอธิบายของแบบแผนความสัมพันธ์/ปรากฏการณ์ 

 5. ขยายความเชื่อมโยง: ขยายขอบข่ายของความเชื่อมโยงเพื่อให้
เห็นภาพรวมของเรื่องหรือปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 

 4. การเชื่อมโยงแนวคิด: เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อหาแบบ
แผน ความสัมพันธ์/แนวเรื่อง (theme) หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 3. จัดกลุ่มข้อมูล: แยกแยะจัดกลุ่มข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลท่ีสามารถจับกลุ่ม
สาระ (ความหมาย) หรือแนวคิด (concept)  

2. เปลี่ยนประเด็นเป็นรหัส: เปลี่ยนประเด็นหลักให้เป็นรหัส (หรือสาระโดยสรุปของแต่ละ
ข้อความ) 

1. อ่านและจับประเด็น: อ่านข้อมูลดิบอย่างละเอียดจนกระทั่งเข้าใจและจับประเด็นหลักๆ ได้ 

 
ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ที่มา: เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ต้ังชลทิพย์, 2552: 39 
 

เพื่อตรวจสอบความแม่นตรงของข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(triangulation) แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
(methodological triangulation) เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธีการในเรื่องเดียวกัน ได้แก่ 
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สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาจากเอกสาร และจากแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (data triangulation) โดยการพิจารณาจากแหล่งสถานที่และบุคคลที่ต่างกันว่าจะได้ข้อมูลที่
ตรงกันหรือไม่ นอกจากนี้เพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลและแสดงความน่าสนใจของข้อมูล แสดงความคิด
ความรู้สึกที่ชัดเจนของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้แสดงถ้อยคําหรือข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลตรง (quotation) ซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มอรรถรสในการอ่านด้วย  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (observe variables) กับตัวแปรแฝง (latent variables) ยืนยันว่าตัวแปร
สังเกตได้มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงที่สร้างขึ้นหรือไม่ พิจารณาความสําคัญของตัวแปรจากค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ของ Hair et al., (2019: 152) ดังตารางที่ 3.7  

 
ตารางที่ 3.7 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบที่ใช้ระบุนัยสําคัญของตัวแปรตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

น้ําหนักองค์ประกอบ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

.30 350 

.35 250 

.40 200 

.45 150 

.50 120 

.55 100 

.60 85 

.65 70 

.70 60 

.75 50 

ที่มา: Hair et al., 2019: 117 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้ข้อมูลที่เก็บมาจากตัวอย่าง
จํานวน 198 ตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดค่าน้ําหนักองค์ประกอบที่ใช้พิจารณาความสําคัญของตัว
แปรไว้ที่ 0.40 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือได้ (reliability) ของตัวแปร ซึ่ง
หมายถึง ความคงเส้นคงวาของการวัดหรือระดับที่ตัวแปรปราศจากความคลาดเคลื่อน โดยการ
พิจารณาผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (square multiple correlation: R2) แสดง
สัดส่วนความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายได้โดยตัวแปรแฝง ค่านี้แสดงให้เห็นว่าตัวแปรนั้นมีอิทธิพล
ต่อตัวแปรแฝงมากน้อยเพียงใด ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ต้ังแต่ 0.50 ถือเป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลสูง (Hair et al., 2019: 152; สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภา
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นุวัฒน์, 2554: 140) สําหรับการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(model fit) ผู้วิจัยได้พิจารณาจากสถิติไค-สแควร์ (χ2– test) ค่าสัดส่วน χ2/df ดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) ดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(CFI) ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) และค่าเฉลี่ยของความคลอด
เคลื่อน (SRMR) พิจารณาจากเกณฑ์ดังแสดงในตารางที่ 3.8 

 
ตารางที่ 3.8 เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ 

χ2 - test    ไม่มีนัยสําคัญ (p> 0.05)  

χ2/df < 2.00         สอดคล้องกลมกลืนดี 
2.00 – 5.00   สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

CFI  ≥0.95          สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90 – 0.95   สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

GFI ≥0.95          สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90 – 0.95   สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

AGFI ≥ 0.95         สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.90 – 0.95   สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

RMSEA < 0.05         สอดคล้องกลมกลืนดี 
0.05 – 0.08   สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 
0.08 – 0.10   สอดคล้องกลมกลืนไม่ค่อยดี 
> 0.10         สอดคล้องกลมกลืนไม่ดี 

SRMR < 0.05         สอดคล้องกลมกลืนดี 

ที่มา: Hair et al., 2019: 642; สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554: 29-30 
 

สําหรับการประเมินความจําเป็นในการพัฒนานั้นได้ทําการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะเพื่อ
สะท้อนความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการแปลผล ดังนี้ 

1) คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง สมรรถนะในด้านนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
2) คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง สมรรถนะในด้านนั้นอยู่ในระดับมาก 
3) คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง สมรรถนะในด้านนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
4) คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง สมรรถนะในด้านนั้นอยู่ในระดับน้อย 
5) คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง สมรรถนะในด้านนั้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

59 
 

ข้อมูลทั้งในการวิจัยระยะแรก และระยะที่สองนํามาประมวลผลร่วมกันเพื่อนําเสนอแนวทาง 
วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า 




