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บทที่  3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ในการดำเนินการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท=องเท่ียวสำหรับ

กลุ=มนักท=องเท่ียวผูDพิการทางการเคล่ือนไหว มีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1.  การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ=มตัวอย=าง 

 2.  การสรDางเคร่ืองมือในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขDอมูล 

 4.  การวิเคราะหSขDอมูล 

 

 การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ=มตัวอย=าง 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชDในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ  

 1.  ผูDพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีประสบการณSในการใชDบริการธุรกิจท=องเท่ียว 

 2.  ผูDเช่ียวชาญทางดDานกลุ=มผูDพิการทางการเคล่ือนไหว ผูDเช่ียวชาญทางดDานทรัพยากรมนุษยS 

ผูDทรงคุณวุฒิทางดDานการท=องเท่ียว และผูDแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและม่ันคงของมนุษยS 

 

 กลุ=มตัวอย=าง 

 1.  ผูDพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีประสบการณSในการใชDบริการธุรกิจท=องเท่ียวจำนวน 8 ท=าน 

 2.  ผูDเช่ียวชาญทางดDานกลุ=มผูDพิการทางการเคล่ือนไหว ผูDเช่ียวชาญทางดDานทรัพยากรมนุษยS 

ผูDทรงคุณวุฒิทางดDานการท=องเท่ียว และผูDแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและม่ันคงของมนุษยS จำนวน 17

ท=าน โดยกำหนดเกณฑSและข้ันตอนในการคัดเลือกดังน้ี 

  2.1  เป\นผูDเช่ียวชาญทางดDานกลุ=มผูDพิการทางการเคล่ือนไหว ผูDเช่ียวชาญทางดDาน

ทรัพยากรมนุษยS ผูDทรงคุณวุฒิทางดDานการท=องเท่ียว และผูDแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและม่ันคงของ

มนุษยS ท่ีมีประสบการณSเก่ียวขDองกับผูDพิการทางการเคล่ือนไหว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ

ประกอบธุรกิจท=องเท่ียว การใหDบริการแก=ผูDพิการทางการเคล่ือนไหว ต้ังแต= 3 ป]ข้ึนไป 

  2.2  ใหD ผูD เช่ียวชาญเสนอผูDเช่ียวชาญคนต=อไปตามเทคนิคการบอกต=อ (Snowball 

Technique) เม่ือไดDกลุ=มผูDเช่ียวชาญทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑSอีกคร้ัง 
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 การสรBางเคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัย 

 1.  แนวทางการสนทนากลุ=ม (Focus group) ประเด็นในการจัดสนทนา ไดDแก= สภาพปtญหา

ในการใหDบริการของบุคลากรทางการท=องเท่ียวแก=นักท=องเท่ียวผูDพิการทางการเคล่ือนไหว และ

ขDอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท=องเท่ียวสำหรับกลุ=มนักท=องเท่ียวผูDพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 2.  แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 1 เป\นแบบสอบถามปลายเปwด 

โดยพัฒนามาจากผลท่ีไดDจากการสนทนากลุ=ม (Focus group) มาวิเคราะหS และส=งไปยังผูDเช่ียวชาญ

จำนวน 3 ท=านเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 3.  แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 เป\นแบบสอบถามปลายปwด

ในลักษณะมาตราส=วนประมาณค=า (Rating scale) 5 ระดับ โดยขDอคำถามท้ังหมดพัฒนาข้ึนจาก

คำตอบของผูDเช่ียวชาญจากการทำแบบสอบถามรอบท่ี 1 โดยการวิเคราะหSเน้ือหาสรุปประเด็นความ

คิดเห็นของผูDเช่ียวชาญท้ังหมดเขDาดDวยกัน รวมท้ังตัดขDอมูลท่ีซ้ำซDอนกันออก 

 4.  แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 3 เป\นแบบสอบถามปลายปwด

ในลักษณะมาตราส=วนประมาณค=า (Rating scale) 5 ระดับ ซ่ึงคลDายกับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 

แตกต=างกัน ท่ี  ในขDอคำถามจะมีการระบุค= ามัธยฐาน (Median) ค= าพิ สัยระหว=างควอไทลS  

(Interquartile range) และคำตอบเดิมของผูDเช่ียวชาญในรอบท่ีผ=านมา เพ่ือส=งกลับไปยังผูDเช่ียวชาญ

ทบทวนคำตอบของตนเองว=าตDองการยืนยันหรือเปล่ียนแปลงคำตอบ 

 

 ข้ันตอนการสรBางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 1.  ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวขDองกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ

ท=องเท่ียว ธุรกิจท=องเท่ียว ผูDพิการทางเคล่ือนไหว เพ่ือนำมาเป\นขDอมูลเบ้ืองตDนในการทำวิจัย 

 2.  สรDางเคร่ืองมือวิจัยใหDมีความตรงตามเน้ือหา โดยใหDเน้ือหาครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือการท=องเท่ียวสำหรับกลุ=มนักท=องเท่ียวผูDพิการทางการเคล่ือนไหว 

 3.  สรDางเคร่ืองมือวิจัย คือ แนวทางการสนทนากลุ=ม (Focus group) 

 4.  นำเคร่ืองมือวิจัยท่ีสรDางข้ึนคือ แนวทางการสนทนากลุ=ม (Focus group) ใหDผูDทรงคุณวุฒิ

จำนวน 3 ท=าน ทำการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) แกDไขความถูกตDอง ความ

ชัดเจนและความเหมาะสมในเน้ือหา หลังจากน้ันนำไปปรับปรุงใหDเกิดความสมบูรณS 

 5.  แนวทางการสนทนากลุ=ม (Focus group) ทำการทดลองสัมภาษณSกับกลุ=มท่ีไม=ใช=กลุ=ม

ตัวอย=าง โดยขDอสัมภาษณSสามารถตอบไดDตรงตามวัตถุประสงคSของการวิจัย และตรวจสอบความ

เขDาใจเน้ือหาของผูDถูกสัมภาษณS 
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 6.  จัดการสนทนากลุ=ม (Focus group) ผูDพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีประสบการณSในการใชD

บริการธุรกิจท=องเท่ียว  

 7.  ผลท่ีไดDจากการสนทนากลุ=ม (Focus group) นำมาวิเคราะหS เพ่ือสรDางแบบสอบถาม

สำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 1 ซ่ึงเป\นแบบสอบถามปลายเปwด และส=งไปยัง

ผูDเช่ียวชาญจำนวน 3 ท=านเพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) แกDไขความถูกตDอง 

ความชัดเจนและความเหมาะสมในเน้ือหา หลังจากน้ันนำไปปรับปรุงใหDเกิดความสมบูรณS 

 8.  นำแบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 1 ท่ีไดDปรับปรุงแลDว ไปใหD

ผูDเช่ียวชาญตอบแบบสอบถาม จากน้ันผูDวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นท่ีเหมือนกันหรือใกลDเคียงกัน 

นำมาปรับปรุงพัฒนาเป\นแบบสอบถามรอบท่ี 2  

 9.  ผูDวิจัยสรDางแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยการนำประเด็นต=าง ๆ ท่ีไดDจากแบบสอบถามรอบท่ี 

1 มาทำเป\นแบบสอบถามปลายปwด แบบมาตราส=วนประมาณค=า (Rating scale) 5 ระดับ  

 10.  นำแบบสอบถามรอบท่ี 2 ไปใหDผูDเช่ียวชาญตอบ จากน้ันผูDวิจัยจะนำคำตอบท่ีไดDแต=ละขDอ

มาหาค=ามัธยฐาน (Median) ค=าพิสัยระหว=างควอไทลS (Interquartile range) เพ่ือนำมาสรDาง

แบบสอบถามรอบท่ี 3 

 11.  นำแบบสอบถามรอบท่ี 3 ไปใหDผูDเช่ียวชาญตอบ โดยใชDขDอคำถามเหมือนแบบสอบถาม

รอบท่ี 2 แต=มีการแสดงค=ามัธยฐาน (Median) ค=าพิสัยระหว=างควอไทลS (Interquartile range) ท่ี

คำนวณไดDและคำตอบเดิมของผูDเช่ียวชาญท=านน้ัน ๆ ในรอบท่ีแลDว เพ่ือใหDผูDเช่ียวชาญพิจารณาคำตอบ

ของตนเองอีกคร้ังว=า จะยืนยันคำตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงคำตอบ 

 

 การเก็บรวบรวมขBอมูล 

 1.  ผูDวิจัยจัดการสนทนากลุ=ม (Focus group) จำนวนท้ังส้ิน 1 คร้ัง 

  - คร้ังท่ี 1 ผูDวิจัยคัดเลือกผูDเขDาร=วมการสนทนากลุ=ม คือ ผูDพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมี

ประสบการณSในการใชDบริการธุรกิจท=องเท่ียว จำนวน 8 ท=าน   

 2.  ผูDวิจัยนำแบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟาย นำส=งใหDผูDเช่ียวชาญทางดDาน

กลุ=มผูDพิการทางการเคล่ือนไหว ผูDเช่ียวชาญทางดDานทรัพยากรมนุษยS ผูDทรงคุณวุฒิทางดDานการ

ท=องเท่ียว และผูDแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและม่ันคงของมนุษยS จำนวน 17 ท=าน โดยนำส=งท้ังส้ิน

จำนวน 3 รอบ ประกอบดDวยแบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 1 เป\น

แบบสอบถามปลายเปwด ในการนำส=งคร้ังท่ี 1 แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบ

ท่ี 2 เป\นแบบสอบถามปลายปwด ในการนำส=งคร้ังท่ี 2 และแบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิค

เดลฟายในรอบท่ี 3 เป\นแบบสอบถามปลายปwด ในการนำส=งคร้ังท่ี 3  
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 การวิเคราะหLขBอมูล 

 1.  จัดการสนทนากลุ=ม  (Focus group) พิจารณาวิเคราะหSผล ท่ี ไดD เพ่ื อนำไปสรDาง

แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 1 

 2.  แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 1 พิจารณาวิเคราะหSเน้ือหา

โดยนำมาจัดเป\นขDอย=อยและตัดขDอมูลท่ีซ้ำซDอนออก เพ่ือนำไปสรDางแบบสอบถามในรอบท่ี 2 

 3.  แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 พิจารณาวิเคราะหSหาค=ามัธย

ฐาน (Median) ค=าพิสัยระหว=างควอไทลS (Interquartile range) เพ่ือนำมาสรDางแบบสอบถามรอบท่ี 

3 โดยนำค=าท่ีไดDมาแสดงเพ่ือใหDผูDเช่ียวชาญพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

 4.  แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดDวยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 3 พิจารณาวิเคราะหSขDอมูลจาก

ค=ามัธยฐาน ค=าพิสัยระหว=างควอไทลS และค=าสัมบูรณSของผลต=างระหว=างมัธยฐานและฐานนิยม ซ่ึงมี

เกณฑSในการพิจารณาขDอความท่ีไดDรับฉันทามติ คือ ตDองมีค=ามัธยฐานไม=ต่ำกว=า 3.50 ค=าพิสัยระหว=างค

วอไทลSไม=เกิน 1.50 และค=าสัมบูรณSของผลต=างระหว=างมัธยฐานและฐานนิยมไม=เกิน 1.00 อีกท้ัง

คำตอบจากรอบน้ี จะตDองมีการเปล่ียนแปลงคำตอบจากรอบท่ีแลDวไม=เกินรDอยละ 15 แลDวจึงนำผลท่ี

ไดDมาสรุปเป\นแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท=องเท่ียวสำหรับกลุ=มนักท=องเท่ียวผูDพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 

 การแปลความหมายค=ามัธยฐาน 

 ค=ามัธยฐาน ต้ังแต= 4.50 ข้ึนไป  หมายถึง ขDอความน้ันกลุ=มผูDทรงคุณวุฒิเห็นว=ามีความ 

  เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

 ค=ามัธยฐาน ต้ังแต= 3.50-4.49  หมายถึง ขDอความน้ันกลุ=มผูDทรงคุณวุฒิเห็นว=ามีความ 

  เหมาะสมในระดับมาก 

 ค=ามัธยฐาน ต้ังแต= 2.50-3.49  หมายถึง ขDอความน้ันกลุ=มผูDทรงคุณวุฒิเห็นว=ามีความ 

  เหมาะสมในระดับปานกลาง 

 ค=ามัธยฐาน ต้ังแต= 1.50-2.49 หมายถึง ขDอความน้ันกลุ=มผูDทรงคุณวุฒิเห็นว=ามีความ 

  เหมาะสมในระดับนDอย 

 ค=ามัธยฐาน นDอยกว=า 1.50 หมายถึง ขDอความน้ันกลุ=มผูDทรงคุณวุฒิเห็นว=ามีความ 

  เหมาะสมในระดับนDอยท่ีสุด 

 (เพ็ญพร ไชยนาพงษS อDางถึงในมูหามัดรูยานี บากา, 2554) 
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 ค=าพิสัยระหว=างควอไทลL 

 คำนวณหาค=าความแตกต=างกันระหว=างควอไทลSท่ี 3 และควอไทลSท่ี 1 ซ่ึงผลของค=าพิสัย

ระหว=างควอไทลSท่ีมีค=าไม=เกิน 1.50 แสดงใหDเห็นว=า แนวคิดเห็นของผูDทรงคุณวุฒิในการจัดการค=ายพัก

แรมสำหรับผูDพิการทางการเคล่ือนไหวสอดคลDองกัน (Consensus) และหากค=าพิสัยระหว=างควอไทลS

ของขDอความใดมีค=ามากกว=า 1.50 แสดงใหDเห็นว=าแนวความคิดเห็นของผูDทรงคุณวุฒิในการจัดการค=าย

พักแรมสำหรับผูDพิการทางการเคล่ือนไหวดังกล=าวไม=สอดคลDองกัน (ปราณี ทองคำ อDางถึงในมูหามัดรู

ยานี บากา, 2554) 

 

 ค=าสัมบูรณLของผลต=างระหว=างมัธยฐานและฐานนิยม 

 คำนวณหาค=ามัธยฐานกับค=าฐานนิยมในแต=ละขDอความเพ่ือนำไปหาค=าของความแตกต=าง

ระหว=างมัธยฐานกับฐานนนิยม ผลท่ีไดDค=าไม=เกิน 1.00 นับว=าแนวความคิดเห็นของกลุ=มผูDทรงคุณวุฒิใน

การจัดการค=ายพักแรมสำหรับผูDพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันสอดคลDองกัน (ปราณี ทองคำ อDางถึงในมู

หามัดรูยานี บากา, 2554) 

 

 




