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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาข้อมูล

ปฐมภูมิตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในส่วนน้ีผู้วิจัยกําหนดหัวข้อ ขอบเขตของการวิจัย คือ หน่วยในการศึกษา ขอบเขต
ด้านเน้ือหา ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านระยะเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดมีดังน้ี 
 
3.1 ขอบเขตของการวิจยั 
 

ส่วนน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ “การศึกษาการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ” โดยผู้วิจัยกําหนดหน่วยในการวิเคราะห์สังเคราะห์จากชุด
แผนงานวิจัย เรื่อง  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย 1) ชุดโครงการ การศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 2) 
ชุดโครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ชุดโครงการ การท่องเที่ยวทางด้านศิลป
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ันหน่วยในการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
(Unit of Analysis) ในงานวิจัยน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์จากเอกสารชุดโครงการวิจัยที่ 1 และ 2  
 หน่วยในการศึกษา ได้แก่   

ชุดโครงการ การศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 2) ชุดโครงการ การศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ และ 
การศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สําคัญ 

แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย ได้แก่ 
แหล่งท่องเท่ียว ด้านศิลปสถาปัตยกรรม ศาสนสถาน วัด ศาลเจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ 

สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนด่ังเดิม 
คือหน่วยในการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล  

 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้เข้าใจ
ศักยภาพเชิงพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือประเมินเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว มิติความคุ้มค่าหรือคุณค่า
ต่อเส้นทางท่องเที่ยว จํานวน 30 คน  
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
โครงการวิจัยย่อยน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรอบแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวศิลป

สถาปัตยกรรม ศาสนสถาน วัด ศาลเจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนด่ังเดิม ชุมชนที่มีความสําคัญต่อ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวความคิดในการวิจัยของชุด
โครงการวิจัยใหญ่ ผู้วิจัยกําหนดวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี 

1) การศึกษาการท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2) การศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยแหล่งต่าง ๆ คือ 1) ศิลปสถาปัตยกรรม 2) ศาสน
สถาน 3) วัด, ศาลเจ้า, เมืองโบราณ, ป้อมปราการ 4) สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 5) วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 6) ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น7) ชุมชนด่ังเดิม 8) ชุมชนที่มีความสําคัญต่อสถาปัตยกรรม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3) การวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยมุ่งวิเคราะห์สังเคราะห์ คือ 1) ศิลปะสถาปัตยกรรม 2) คุณค่า
ทางด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 3) คุณค่าที่เก่ียวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และชุมชน วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 4) การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมด่ังเดิมในสมัยปัจจุบัน 5) ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลกระทบอ่ืน ๆ 

4) การนําผลของการวิจัย คือ 1) ใช้เป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 2) ได้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมที่มีลําดับความสําคัญ 3) มีข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ประเพณีดังเดิมที่มีการสืบทอดถึงสมัยปัจจุบัน 4) มีข้อมูลสถานที่ที่มีความสําคัญต่อศิลปสถาปัตยกรรม 
และวัฒนธรรมท้องถ่ินในสังคมปัจจุบัน 5) ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเท่ียว
ทางด้านศิลปสถาปัตยกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปสถาปัตยกรรม 
ศาสนสถาน วัด ศาลเจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนด่ังเดิม ชุมชนที่มีความสําคัญต่อสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยตามแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 1 ปี 

งบประมาณ    
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3.2 เครื่องมือรวบรวมขอ้มูล  
เครื่องมือลงพ้ืนที่สําหรับศึกษาข้อมูล ได้แก่ กล้องบันทึกภาพ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ จากแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่ 1) ศิลปสถาปัตยกรรม 2) ศาสนสถาน 3) วัด ศาล
เจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ 4) สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 5) วัฒนธรรมท้องถิ่น 6) 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น7) ชุมชนดั่งเดิม 8) ชุมชนที่มีความสําคัญต่อสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

แบบประเมินความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเที่ยว กําหนดประเด็นประเมิน คือ 1) 
คุณค่าด้านทรัพยากร 2) คุณค่าด้านภูมิปัญญา 3) คุณค่าด้านโบราณคดี 4) คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 5) 
คุณค่าสังคมและเศรษฐกิจ และ 6) คุณค่าด้านการศึกษา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินรายงานด้วยตนเอง 
เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เสนอเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเป็นสําคัญ  
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ การสํารวจข้อมูลจากตามสภาพ
ที่ปรากฏจริงในปัจจุบัน การจดบันทึก บันทึกภาพที่สําคัญซึ่งเป็นภาพที่เป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
ตามสถานที่ของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ ๆ  
 3) ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 30 คน เพ่ือประเมินความคุ้มค่าต่อเส้นทางท่องเที่ยว  
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล กําหนดวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และการเสนอแผนการ
ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวผู้พักรอระหว่างเปลี่ยนสายการบินระหว่างประเทศในเวลาท่ีจํากัด โดยการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เชิงเน้ือหาจากจากผลของการศึกษาวิจัย และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 




