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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ พื้นท่ี
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ

ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีแขวงวัดกัลยาณ์ท้ัง 6 ชุมชน ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,596 
ครัวเรือน มีประชากร 8,013 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานี้มีจํานวน 120 คน ได้แก่ ประชาชนท่ีมีพื้นท่ี
บ้านอยู่ในแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนท้ัง 6 ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งในกลุ่ม
ตัวอย่างนี้มีประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน  

 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัยและการหาคุณภาพ 
การวิจัยนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้สร้างความ 

ร่วมมือร่วมกันในการกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาการท่องเท่ียว แนว
ทางการพัฒนาและการปรับปรุงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชนโดยใช้เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีการกําหนดเนื้อหาในการ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลท่ัวไป จํานวนประชากร ทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มเปูาหมายใน
การสัมภาษณ์ คือ ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกครัวเรือนในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ท้ัง 6 ชุมชน ชุมชน
ละ 10 คน รวมท้ังหมด 60 คน 
  โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์และสร้างแบบสัมภาษณ์โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
มาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์ โดยระบุประเด็นในการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
   3.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
   3.2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และข้อมูลท่ัวไปของชุมชนท่ีผู้ให้สัมภาษณ์พักอาศัยอยู่ 
   3.2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน 
   3.2.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนปัญหา อุปสรรค และ
วิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน 
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   3.2.1.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายใน
พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ตามความต้องการของคนในชุมชน  
   3.2.2 การใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดและต าบลที่ด้วยดาวเทียม GPS (Interview) เพื่อ
สํารวจตําบลท่ี พิกัดท่ีต้ังของทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญของชุมชน และเส้นทางการ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เพื่อท่ีจะนํามาจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมให้ชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน และ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในประโยชน์ด้านอื่นๆได้  
   3.2.3 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล และสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้นําชุมชน และคนในชุมชนภายในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์  จํานวน 
120 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึ้นเอง โดยศึกษาจากงานวิจัย แนวคิด รายงาน
การวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง มาดําเนินการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 เป็นค าถามแบบปลายปิด (Closed – ended Questionnaire) โดยสอบถาม
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่        
  ส่วนที่ 2 เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open – ended Questionnaire) โดยสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนปัญหา อุปสรรค วิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหาของคน
ในชุมชน ความต้องการ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีมีต่อการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ภายในชุมชน  
    3.2.4 การจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์เพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาแผนที่ เพื่อระดมความ
คิดเห็นของผู้นําชุมชนและคนในชุมชนในการ่วมกันวิพากษ์แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ์  ให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้
อ้างอิงและการเข้าถึงพื้นท่ีทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนต่อไป  

3.3 วิธีด าเนินการวิจัย         
 การศึกษานี้ผู้วิจัยได้วางแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ลง
พื้นท่ีเก็บข้อมูล สํารวจพื้นท่ี วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลการวิจัย เพื่อให้งานวิจัยได้บรรลุดังวัตถุประสงค์
ในการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้         
 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการสืบค้นข้อมูล การค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว ระบบภูมิสารสนเทศ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยมีรายละเอียดด้านรูปแบบการมีส่วนร่วม ลักษณะการมีส่วนร่วม บริบทของชุมชนท้ัง 6 ชุมชนใน
แขวงวัดกัลยาณ์เกี่ยวกับความสําคัญทางด้านการเป็นท่ีต้ังของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนการ
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ค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ในการลงพื้นท่ีดําเนินการ มี
แนวทางในการสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูล และลงพื้นท่ีสํารวจเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสามารถ
ทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของชุมชนก่อนท่ีจะมีการสํารวจด้วยระบบภูมิสารสนเทศ    
 2) การวิจัยโดยการส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้เครื่องมือสํารวจหาค่าพิกัดและตําบลท่ี
ด้วยดาวเทียม GPS เพื่อบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พิกัดตําบลท่ีต้ังของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ชุมชน ร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน สถานท่ีสําคัญอันเป็นเอกลักษณ์ชุมชน และนําไปสู่การวิเคราะห์
ประมวลผลแผนท่ี เพื่อดําเนินการวิพากษ์แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาแผนท่ีให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและ
เพื่อประโยชน์ในด้านการแจ้งพิกัดตําบลท่ีต้ังของสถานท่ีต่างๆในชุมชนต่อไป    
 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลของชุมชนท้ัง 6 ชุมชนใน
แขวงวัดกัลยาณ์ การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์คณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน และผู้ท่ี
พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนของชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการศึกษาเพื่อท่ีจะทราบถึงบริบท และความต้องการ
ของชุมชนท่ีมีต่อทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน และการ
ปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทําแผนท่ี
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยใช้การประชุมระดมความคิดเพื่อ
วิพากษ์แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนฯ เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้นเกิดความสมบูรณ์คือ
การได้แผนท่ีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและได้แนวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์    

3.4 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย        
 การศึกษานี้ผู้วิจัยได้วางแผนในการดําเนินการศึกษาโดยได้แบ่งประเภทในการสืบค้นข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 ข้อมูลภาคทฤษฎี  
ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 

ผู้วิจัยมีการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นแบ่งเป็นหัวข้อ กล่าวคือ 
- ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนท้ัง 6 ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เป็น

ชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอันยาวนานต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพื้นท่ีชุมชน
แห่งนี้มีประชากรในชุมชนท่ีมีการพักอาศัยกันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนและวัฒนธรรมอันหลากหลายท่ีเกิดจากเช้ือชาติ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของผู้คน
ในท้องถิ่นนั้นๆยังคงอยู่ จึงทําให้มีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ียังสามารถจับต้องได้ ผู้วิจัยจึงได้
ดําเนินการศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการจัดการ
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยศึกษาผ่านงานวิจัยด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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- ข้อมูลด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตลอดจนนโยบายต่างๆของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร 
กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้วางกรอบนโยบายในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนด้วย เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษานโยบายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
แล้ว จึงนํามาใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบกับข้อมูลในการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน และคนในชุมชน 
เพื่อเสนอแนะแนวทางต่อชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนตามความต้องการของคนในชุมชน 

- ข้อมูลด้านระบบภูมิสารสนเทศ เนื่องจากในการวิจัยนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําเส้นทาง
ท่องเท่ียว ซึ่งการใช้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยระบบดาวเทียมถือเป็นส่ิงสําคัญท่ีผู้วิจัยจะใช้ในการดําเนินการ
จัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล พิกัด ตําบลท่ีต้ังของทรัพยากร
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญภายในชุมชนนั้นมีพิกัดท่ีต้ังท่ีถูกต้อง สะดวกต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจในการเข้ามาศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวชุมชน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลใน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ การจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ์ 

- ข้อมูลด้านกระบวนการมีส่วน ในการดําเนินการวิจัย ใช้วิธีการเข้าสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและคน
ในชุมชน และตลอดการดําเนินงานต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีของชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งเปูาหมายใน
การวิจัยนั่นคือการได้มาซึ่งบริบทและความต้องการ ตลอดจนแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวภายในชุมชน    

3.4.2 ข้อมูลภาคสนาม 
ในการศึกษาข้อมูลของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ นอกจากการได้ศึกษาข้อมูลภาคทฤษฎีเกี่ ยวกับ

ประวัติความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนฯแล้ว ผู้วิจัยได้มีการลง
พื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลในสถานท่ีจริง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชนท้ัง 6 ชุมชน เมื่อได้ข้อมูลจากชุมชน
แล้ว ผู้วิจัยและคณะผู้สํารวจชุมชนจะได้ลงพื้นท่ีเพื่อดําเนินการสํารวจด้วยกล้องสํารวจประมวลผลด้วยระบบ
ดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพื่อเก็บข้อมูลพิกัดจุดของทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญต่างๆ
ภายในชุมชน และร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน เมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้กล้อง
สํารวจฯแล้ว ได้มีการลงพื้นท่ีภาคสนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อดําเนินการจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์แผนท่ีเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และเมื่อแผนท่ีมีความสมบูรณ์ผ่านกระบวนการการวิพากษ์แผนท่ี ก็จะมีการ
ติดต้ังแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท่ีทําการชุมชนต่อไป 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในงานวิจัยนี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เมื่อได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการนําไปประมวลผลด้วยโปรแกรม  SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้    
  3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ความถ่ี(frequency) ร้อยละ(percentage) เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะประชากรท่ีตอบแบบสอบถามและ
ให้ข้อมูลในการวิจัย           
  3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากการใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดและตําบลท่ีด้วยดาวเทียม 
GPS เพื่อหาค่าพิกัดและตําบลท่ี โดยนําข้อมูลท่ีเป็นค่าระดับของตําบลท่ีของแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน 
สถานท่ีสําคัญต่างๆภายในชุมชน มาประมวลผลผ่านโปรแกรมเพื่อคํานวณออกมาเป็นแผนท่ีท่ีระบุพิกัดจุดท่ี
ถูกต้องด้วยระบบดาวเทียม และนํามาสังเคราะห์ข้อมูลโดยจัดทําเป็นแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
  3.5.3 การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในแบบสอบถามปลายเปิดท่ีได้มีการสัมภาษณ์ผู้นํา
ชุมชน คนในชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเท้าท่องเท่ียวตามเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนฯนั้น 
ผู้วิจัยดําเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ได้เป็นข้อมูลท่ีเป็นภาพรวมของชุมนท่ีมีต่อความต้องการ
ท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่ีเป็นข้อมูลท่ีมีความทันสมัยเพื่อจะได้
นําข้อมูลใส่ลงในพื้นท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




