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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
  
การวิจัยเรื่องภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสาย
เก่าเป็นชุดโครงการ วิจัยมีโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการคือ 1) การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพ่ือใช้ในการศึกษาอย่างย่ังยืน 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 3) การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และ 4) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า การดำเนินการวิจัยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นสำคัญใน
การเลือกใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือการศึกษา เร่ิมต้นการใช้ข้อมูล/สารสนเทศจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
กับการท่องเที่ยว จากนั้นการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ 
 ระยะแรกคณะผู้วิจัยของชุดโครงการเข้าภาคสนามหรือการลงสู่ชุมชนด้วยการเชิญคุณอนุชา เก้ือจรูญ 
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปัญญาและการท่องท่องเที่ยวซึ่งผู้นำการท่องเที่ยวในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสาย
เก่า (คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ่) เป็นผู้ท่ีเคยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าและเป็นปราชญ์ท้องถ่ินและทำงานร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยว ร่วมถึง
เป็นประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อยและประธานชุมชนตรอกข้าวเม่า รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยาย
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวให้กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และวิทยากรพิเศษและอาจารย์พิเศษด้าน
การท่องเที่ยวให้กับสถาบันการศึกษามาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและนำเข้าพ้ืนที่วิจัย เพ่ือให้ชุดโครงการย่อย
เข้าใจบริบทของพื้นท่ีวิจัย 
  ระยะท่ีสองคณะผู้วิจัยของแต่ละโครงการย่อยดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแต่ละโครงการ
มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  1.1 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ประชากร/ กลุ่ม
ตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีดังน้ี 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับ ประวัติของผู้ทรงภูมิปัญญา 
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ กระบวนการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
การถ่ายทอดและอ่ืนๆ ของภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
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 ผู้ให้ข้อมูลคือ กลุ่มผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าจำนวน 16 คนซึ่ง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าได้มาจากการศึกษาบริบทชุมชนในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
การสอบถามจากผู้นำชุมชน สถานศึกษาที่นำภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่
ของสำนักงานเขต และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนำมาสรุปตามลักษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังน้ี (1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในเรื่อง
น้ันๆ นำความรู้มาใช้ในการดำรงชีพ หรืออาจถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหล่าน้ันให้
ชนรุ่นหลังสืบทอดต่อมา (2) เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากบรรพ
บุรุษ ครูอาจารย์ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและ/หรือมีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเหล่าน้ันในการเลี้ยง
ชีพและสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหล่าน้ันให้กับบุคคลอื่นที่สนใจอย่าง
ต่อเน่ือง 

 1.2 การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่า ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีดังน้ี ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีใช้หน่วยวิเคราะห์
หรือประชากรประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง แม่น้ำ เจ้าหน้าที่ ท่ีดูแลหรือรับผิดชอบแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในพ้ืนที่บริเวณเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า (คลอง
บางกอกน้อย คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ่) ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่วิจัยหรือ
นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 1.3 การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
ประชากร/ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้ 

  1.3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวที่พึง
ประสงค์ด้วยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวจากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบ
ความสำเร็จ โดยมีเกณฑ์การเลือกดังน้ี  ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวแล้วคุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีข้ึน มีการ
คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชน เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และความรู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เกิดเครือข่ายเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
ของชุมชนโดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 20 คน  

  1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ ประธาน
ชุมชนซ่ึงเป็นผู้ที่บทบาทนำในชุมชน มีศักยภาพในการเป็นผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริเวณเส้นทางแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า กลุ่มตัวอย่างคือ ประธานชุมชนท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
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จำนวน 177 คน คำนวณตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 

 1.4 การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ด้านการวิเคราะห์เว็บไซต์มี
การสุ่มเลือกเว็บไซต์ตามสะดวก(Convenience sample) ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
จำนวน 5 เว็บไซต์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ (1) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
( https://www.tat.or.th) (2 )  ไ ป ไ ห น ดี  ( http://www.painaidii.com) (3 )  พ า เ ที่ ย ว ไ ท ย 
(http://www.pateawthai.com) (4)ท่องเที่ยว โดยทรูไอดี (https:// travel.trueid.Net) (5)ท่องเที่ยว 
โดยเอ็มไทย (https://travel.mthai.com) โดยใช้หลักการวิเคราะห์เว็บไซต์จากหลักการออกแบบ
เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย (1) รูปแบบหรือโครงสร้างในการจัดวางหน้าเว็บ 
(2) ระบบเนวิเกช่ัน  (3) สี  (4) ตัวอักษร  (5) ภาพกราฟิก (6) สื่อประสม และ (7) ลักษณะพิเศษอ่ืนๆ 
รวมถึงผู้เช่ียวชาญจำนวน 6 คน แบ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาจำนวน 3 คน และผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ 
จำนวน 3 คน   

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  2.1 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน: แนว
คำถามสำหรับใช้ในการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นเน้ือหาเกี่ยวกับ ประวัติ ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดและอ่ืนๆ ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 

  2.2 การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่ามีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้แก่ แบบสำรวจและแบบสัมภาษณ์ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

   2.2.1 แบบสำรวจใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่จากการสำรวจ โดยผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบของจุดในลักษณะค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวที่วัดได้จากเคร่ืองมือหา
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเชิงบรรยาย รายการข้อคำถาม แบบสำรวจ ประกอบด้วย  (1) สถาน
ท่ีต้ังแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลท่ัวไปของแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเท่ียว ช่ือแหล่งท่องเที่ยว 
(2) ค่าพิ กัด UTM (zone 47 (hemisphere N)) ได้แก่ ค่า x (easting) ค่า y (northing) (3) ความ
เป็นมาหรือลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว (4) สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และ(5) การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว  
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   2.2.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว: แนวคำถามสำหรับใช้ในการ
สัมภาษณ์โดยมีประเด็นเนื้อหาเก่ียวกับบริบท สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาหรือ
ลักษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 

   2.2.3 อุปกรณ์ภาคสนาม ได้แก่ เครื่องมือหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Global Position 
System: GPS) กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์สำนักงาน สมุดบันทึกการปฏิบัติงานภาคสนาม 
เป็นต้น 

   2.2.4 เครื่องมือสำหรับการพัฒนาประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
อ่ืนๆ และโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ QGIS 

  2.3 การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการวจัิยประกอบด้วย 

   2.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ในการวิจัยขั้นตอนแรกคือ แบบสัมภาษณ์มีแนวคำถาม
หลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนประสบ
ความสำเร็จ คุณลักษณะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

   2.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในข้ันตอนท่ีสองคือ แบบสอบถามพัฒนาข้ึนจากผลการ
วิเคราะห์สมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ ซึ่งได้จากการวิจัยในข้ันตอนแรก แบบสอบถาม
เก่ียวข้องกับตัวแปรสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีองค์ประกอบ คือ แรงขับในการพัฒนาชุมชน ความ
ไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถในการบริหาร ทักษะการส่ือสาร ความสามารถทางการตลาด และ
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ตัวแปร นิยาม และรายการข้อเกี่ยวกับ แรงขับในการพัฒนาชุมชน 
ความไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการสื่อสาร ความสามารถทาง
การตลาดและความสามารถในการสร้างเครือข่าย 

  2.4 การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

   2.4.1 เว็บไซต์ต้นแบบ โดยมีขั้นตอนสร้างเว็บไซต์ต้นแบบเพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าดังน้ี   

   (1) วางแผน (Planning) เป็นการกำหนดขอบเขตเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
เว็บไซต์ต้นแบบในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ 

   (2) การวิเคราะห์ (analysis) การรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เพ่ือใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ 
โดยนำมาสร้างเป็นแผนผังเว็บไซต์  
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   (3) การออกแบบ (design) นำข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์มามาออกแบบตามหลักการ
ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเน้ือหา โดยทำการออกแบบรูปแบบหรือโครงสร้างในการจัด
วางหน้าเว็บตามแผนผังเว็บไซต์ รวมถึงการเลือกใช้รูปแบบและสีที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่น 
เมนู ลิงค์และปุ่มต่างๆ ของเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้เข้าใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก  

   (4) การพัฒนาเว็บไซต์ / การประเมิน (development/evaluate) การพัฒนา
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามข้ันตอนที่ได้ออกแบบไว้ แล้วนำเว็บไซต์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยให้
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านเน้ือหา และองค์ประกอบต่างๆ ว่าสามารถใช้งานได้
หรือไม่ตามเมนูที่สร้างข้ึน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงอีกคร้ังจนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   2.4.2 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ต้นแบบเพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่า 

 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล  
 3.1 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินและสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถ่ินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ดำเนินการดังน้ี 
  3.1.1 นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือดำเนินการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามแนว
คำถามที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้า 
   3.1.2 ช้ีแจงถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากการดำเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางในการสัมภาษณ์ 
    3.1.3 ดำเนินการสัมภาษณ์ตามแนวคำถามท่ีกำหนดไว้ ตามวัน และสถานที่ในการ
สัมภาษณ์ ตามท่ีกำหนดไว้โดยทำการจดบันทึกและบันทึกเสียงประกอบ 
 3.2 การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่า เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสำรวจร่วมกับเครื่องมือในการหาตำแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากการสำรวจข้อมูลในรูปแบบของจุดในลักษณะค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวโดยจัดเก็บพิกัดบริเวณที่ต้ังป้ายแสดงช่ือแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ริมแม่น้ำหรือพ้ืนที่ใกล้ริมแม่น้ำมากท่ีสุดในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งท่องเที่ยว 
 3.3 การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า วิธีการ
รวบรวมข้อมูลมีดังน้ี  
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  3.3.1 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนแรกด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำกลุ่ม
ท่องเที่ยวและสมาชิกลุ่มท่องเที่ยว 
  3.3.2 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่สองจากแบบสอบถาม 
 3.4 การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า
ดำเนินเก็บข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ต้นแบบจากผู้เช่ียวชาญ 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า การวิเคราะห์
ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา โดยสรุปผลการวิเคราะห์จำแนก
เป็นหมวดหมู่เพ่ือมุ่งตอบคำถามการวิจัย 
 4.2 การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจัดทำสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการลงพ้ืนท่ีจริงที่
รวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบตาราง 2 มิติ โดยใช้
โปรแกรมตารางคำนวณเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะและเชิงพ้ืนที่เป็นฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว 
ต่อจากนั้นนำเข้าข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่เป็นข้อมูลเส้นทางและข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่
มาสร้างช้ันข้อมูลและนำช้ันข้อมูลดังกล่าวมาทำการซ้อนทับ (overlay) เพ่ือให้สามารถแสดงผลข้อมูลเป็น
สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของแผนที่ที่แสดงที่ตั้งตามพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นภาพ
และนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะหเ์น้ือหา   
 4.3 การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ 
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปร
แฝงที่ยืนยันว่าตัวแปรสังเกตได้มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงที่สร้างข้ึน พิจารณาความสำคัญของตัวแปรจากค่า
น้ำหนักองค์ประกอบ 
 4.4 การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า 
มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 สรุปชุดโครงการวิจัยเรื่องภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่ามีการดำเนินการวิจัยสองระยะ โดยในระยะแรกคณะผู้วิจัยของชุด
โครงการเข้าภาคสนามหรือการลงสู่ชุมชนโดยมีผู้เช่ียวชาญในพ้ืนที่วิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและนำเข้าพ้ืนที่
วิจัย เพ่ือให้ชุดโครงการย่อยเข้าใจบริบทของพื้นที่วิจัย จากน้ันในระยะที่สองคณะผู้วิจัยของแต่ละโครงการ
ย่อยดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 




