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บทที่  3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

ในการดำเนินการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมขJอมูลเพ่ือสรJางกรอบแนวคิด 

 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาและวิเคราะหOลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=ง

ท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ข้ันตอนท่ี 3 (ร=าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  

 ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมข:อมูลเพ่ือสร:างกรอบแนวคิด 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปUนการรวบรวมขJอมูลเพ่ือสรJางกรอบแนวคิด โดยการ

ดำเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1.1 การศึกษาเก่ียวกับการท=องเท่ียวโดยชุมชน การดำเนินกิจกรรมนันทนาการ หนJาท่ีในการ

จัดการ โดยศึกษาคJนควJาจากหนังสือ ตำรา ผลงานวิจัยท้ังในประเทศและต=างประเทศ รวมถึงเอกสาร

บทความทางวิชาการ ฐานขJอมูลทางอินเตอรOเน็ต นำขJอมูลท่ีไดJมาวิเคราะหO สังเคราะหOเน้ือหา เพ่ือใชJ

เปUนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ท่ีมีความสอดคลJองกับวัตถุประสงคOในการวิจัย 

  

 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาและวิเคราะหIลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหลLง

ทLองเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 การดำเนินการวิจัยในข้ันตอนน้ี เปUนการสรJางเคร่ืองมือเพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการกิจกรรม

นันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยการใชJแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณOท่ีผูJวิจัยสรJางข้ึน โดยผ=านการตรวจสอบ ค=าความตรงดJานเน้ือหา (Content Validity) 

และความเท่ียงจากผูJทรงคุณวุฒิ การดำเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังน้ี  

2.1 การกำหนดประชากรและการเลือกกลุLมตัวอยLาง 

ประชากรท่ีใชJในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ  

 1. นักท=องเท่ียวท่ีเดินทางมาท=องเท่ียวในชุมชน 
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 2. ชาวบJานในชุมชนท่ีมีการจัดการท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี ไดJแก= ชุมชน

กุฎีจีน  

 

 กลุ=มตัวอย=าง 

 1. เน่ืองจากไม=ทราบจำนวนนักท=องเท่ียวท่ีแน=นอน ผูJวิจัยจึงไดJกำหนดขนาดของกลุ=ม

ตัวอย=างโดยใชJสูตรการคำนวณกรณีไม=ทราบขนาดของประชากร โดยใชJสูตรของ Cochran ดังน้ี 

  n  =  1.96²0.50(1-0.50) 

              (0.05)² 

    =  384 

 จากการคำนวณตามสูตรขJางตJนสามารถกำหนดกลุ=มตัวอย=างไดJ 384 คน เพ่ือใชJอJางอิง

ถึงกลุ=มนักท=องเท่ียวท่ีเดินทางมาท=องเท่ียวในชุมชน และเพ่ือใหJบรรลุวัตถุประสงคOการวิจัยผูJวิจัยจึง

กำหนดการเก็บขJอมูลวิจัยจากแบบสอบถามเปUนจำนวน 400 คน  
 2. ชาวบJานในชุมชนท่ีมีการจัดการท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี ไดJแก= ชุมชน

กุฎีจีน ใชJการสุ=มตัวอย=างแบบเฉพาะเจาะจงโดยสัมภาษณOประธานชุมชน และชาวบJานในชุมชนท่ีมี

ส=วนร=วมในการจัดการท=องเท่ียวโดยชุมชน จำนวน 4 คน 

 

2.2 การสร:างเคร่ืองมือท่ีใช:ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามนักท=องเท่ียวท่ีเดินทางมาท=องเท่ียวในชุมชน เก่ียวกับลักษณะการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบไป

ดJวย 4 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 ขJอมูลท่ัวไปของผูJตอบแบบสอบถาม ไดJแก= เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดJเฉล่ีย แบบสอบถามมีลักษณะเปUนแบบเลือกคำตอบ และแบบปลายเปuด 

  ตอนท่ี 2 ขJอมูลการท=องเท่ียว ไดJแก= ประสบการณOในการเดินทางไปยังแหล=ง

ท=องเท่ียวชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และรายช่ือแหล=งท=องเท่ียวท่ีเคยเดินทางไป 

แบบสอบถามมีลักษณะเปUนแบบเลือกคำตอบ และแบบปลายเปuด  

  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล=ง

ท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ=งออกเปUน 7 ดJาน ไดJแก= จุดมุ=งหมายของ

กิจกรรม การเลือกกิจกรรม การเตรียมสถานท่ีและอุปกรณOในการดำเนินกิจกรรม วิธีดำเนินกิจกรรม 

ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล=นหรือทำกิจกรรม และ
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การสรุปและประมวลผลกิจกรรม โดยเปUนขJอคำถามปลายปuดมาตราส=วนประมาณค=า (Rating Scale) 

5 ระดับ มีเกณฑOการใหJคะแนนดังน้ี 

   มากท่ีสุด  มีค=าเท=ากับ 5 

   มาก  มีค=าเท=ากับ 4 

   ปานกลาง มีค=าเท=ากับ 3 

   นJอย  มีค=าเท=ากับ 2 

   นJอยท่ีสุด มีค=าเท=ากับ 1 

  เกณฑOเทียบระดับความคิดเห็น แปลความหมายของค=าเฉล่ียท่ีไดJโดยใชJเกณฑOการ

ประเมินค=าเฉล่ีย ดังน้ี  

  ค=าเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู=ในระดับนJอยท่ีสุด 

  ค=าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู=ในระดับนJอย 

  ค=าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู=ในระดับปานกลาง 

  ค=าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู=ในระดับมาก 

  ค=าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู=ในระดับมากท่ีสุด 

  ตอนท่ี 4 ขJอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในแหล=ง

ท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมีลักษณะเปUนแบบปลายเปuด  

 2. แนวทางการสัมภาษณOชาวบJานในชุมชนท่ีมีการจัดการท=องเท่ียวโดยชุมชนเก่ียวกับ

สภาพป{ญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร แบ=งออกเปUน 7 ดJาน ไดJแก= จุดมุ=งหมายของกิจกรรม การเลือกกิจกรรม การเตรียม

สถานท่ีและอุปกรณOในการดำเนินกิจกรรม วิธีดำเนินกิจกรรม ความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรม 

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล=นหรือทำกิจกรรม และการสรุปและประมวลผลกิจกรรม  

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัย 

 1. นำเสนอแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณOท่ีผูJวิจัยสรJางข้ึนนำเสนอต=อ

ผูJทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยมีเกณฑOท่ีใชJในการตัดสินคือ 

ค=าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) ดังน้ี  

 ใหJคะแนน  +1 คะแนน ถJารูJสึกแน=ใจว=าขJอคำถามวัดจุดประสงคOน้ัน 

 ใหJคะแนน   0   คะแนน ถJารูJสึกไม=แน=ใจว=าขJอคำถามวัดจุดประสงคOน้ัน 

 ใหJคะแนน  -1  คะแนน ถJารูJสึกแน=ใจว=าขJอคำถามไม=ไดJวัดจุดประสงคOน้ัน 

 จากน้ันจึงรวมคะแนนของผูJทรงคุณวุฒิท้ังหมด แลJวนำมาหาค=าเฉล่ีย ถJาไดJค=าเฉล่ีย

มากกว=าหรือเท=ากับ 0.50 ข้ึนไป แสดงว=า ขJอคำถามมีความตรงตามเน้ือหาเพราะวัดตามวัตถุประสงคO
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ไดJจริง ในทางตรงกันขJามถJาค=าเฉล่ียต่ำกว=า 0.50 แสดงว=า ขJอคำถามไม=ไดJวัดตามจุดประสงคOหรือขาด

ความตรงตามเน้ือหา ตJองตัดท้ิงหรือแกJไข 

 2. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลJวไปทดลองใชJ (Try out) กับกลุ=มท่ีไม=ใช=กลุ=มตัวอย=าง 

จำนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค=าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

 3. แนวทางการสัมภาษณO ทำการทดลองสัมภาษณOกับกลุ=มท่ีไม=ใช=กลุ=มตัวอย=าง โดยขJอ

สัมภาษณOสามารถตอบไดJตรงตามวัตถุประสงคOของการวิจัย และตรวจสอบความเขJาใจเน้ือหาของผูJถูก

สัมภาษณO 

 

 2.3 การเก็บรวบรวมข:อมูล 

 1. แบบสอบถามนักท=องเท่ียวท่ีเดินทางมาท=องเท่ียวในชุมชน เก่ียวกับลักษณะการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูJวิจัยทำการ

เก็บรวบรวมขJอมูลดJวยตนเองกับนักท=องเท่ียวท่ีไดJเขJาร=วมกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียว

ชุมชนมาแลJว ในระหว=างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 

 2. แนวทางการสัมภาษณOชาวบJานในชุมชนท่ีมีการจัดการท=องเท่ียวโดยชุมชน เก่ียวกับ

สภาพป{ญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ผูJวิจัยทำการเก็บรวบรวมขJอมูลโดยการสัมภาษณOดJวยตนเอง ในช=วงเดือนสิงหาคม 

2562 

 

 2.4 การวิเคราะหIข:อมูล 

 1. แบบสอบถามนักท=องเท่ียวท่ีเดินทางมาท=องเท่ียวในชุมชน เก่ียวกับลักษณะการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูJวิจัยไดJนำ

ขJอมูลท่ีไดJมาจากขJอคำถามปลายปuดมาตราส=วนประมาณค=า (Rating Scale) 5 ระดับ มาวิเคราะหO

โดยใชJสถิติค=าเฉล่ีย รJอยละ ส=วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนำขJอมูลท่ีไดJมาจากขJอคำถามปลายเปuดมา

รวบรวมลักษณะการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

 2. แนวทางการสัมภาษณOชาวบJานในชุมชนท่ีมีการจัดการท=องเท่ียวโดยชุมชนเก่ียวกับ

สภาพป{ญหาในการจัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหOเน้ือหา (Content Analysis) พิจารณาประเด็นสภาพป{ญหาการ

จัดการกิจกรรมนันทนาการในแหล=งท=องเท่ียวชุมชน พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
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 ข้ันตอนท่ี 3 (รLาง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทLองเท่ียวโดยชุมชน

ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ในข้ันตอนการ (ร=าง) รูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชน

ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูJวิจัยดำเนินตามข้ันตอนดังต=อไปน้ี  

 3.1 ร=างรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหOขJอมูลในข้ันตอนท่ี 1และข้ันตอนท่ี 2 

 

 ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการทLองเท่ียวโดย

ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 ในการประเมินรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชนใน

พ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูJวิจัยดำเนินการโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูJทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดในการดำเนินการดังน้ี  

 4.1 ผูJทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความคิดเห็นเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ

กิจกรรมนันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในข้ันตอนน้ี 

มีจำนวน 5 คน ประกอบดJวย ผูJทรงคุณวุฒิทางดJานนันทนาการ การท=องเท่ียว และการท=องเท่ียวโดย

ชุมชน  

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชJในการวิจัยเปUนแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ท่ีผูJวิจัยสรJางข้ึนเพ่ือใชJ

เก็บรวบรวมขJอมูล แบ=งออกเปUน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในดJานความเหมาะสมของรูปแบบ มีลักษณะ

เปUนขJอคำถามปลายปuดมาตราส=วนประมาณค=า (Rating Scale)  5 ระดับ มีเกณฑOการใหJคะแนนดังน้ี 

   มากท่ีสุด  มีค=าเท=ากับ 5 

   มาก  มีค=าเท=ากับ 4 

   ปานกลาง มีค=าเท=ากับ 3 

   นJอย  มีค=าเท=ากับ 2 

   นJอยท่ีสุด มีค=าเท=ากับ 1 

 เกณฑOเทียบระดับผลการประเมิน แปลความหมายของค=าเฉล่ียท่ีไดJโดยใชJเกณฑOการ

ประเมินค=าเฉล่ีย ดังน้ี  

  ค=าเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง มีผลการประเมินอยู=ในระดับนJอยท่ีสุด 

  ค=าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลการประเมินอยู=ในระดับนJอย 
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  ค=าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลการประเมินอยู=ในระดับปานกลาง 

  ค=าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีผลการประเมินอยู=ในระดับมาก 

  ค=าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีผลการประเมินอยู=ในระดับมากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขJอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปUนลักษณะคำถามปลายเปuด 

 4.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความเหมาะสม โดยนำเสนอต=อผูJทรงคุณวุฒิ

จำนวน 3 ท=าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค=าดัชนี IOC 

(Index of item Objective Congruence) 

 4.4 การเก็บรวบรวมขJอมูล โดยดำเนินการเก็บรวบรวมขJอมูลโดยตรงกับผูJทรงคุณวุฒิ  

 4.5 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการ

ท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูJวิจัยไดJนำขJอมูลท่ีไดJมาจากขJอคำถามปลาย

ปuดมาตราส=วนประมาณค=า (Rating Scale) 5 ระดับ มาวิเคราะหOโดยใชJสถิติค=าเฉล่ีย รJอยละ ส=วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑOการนำผลการประเมินมาปรับปรุง คือ การนำรายการท่ีผลการ

ประเมินต่ำกว=า 3.51 มาปรับปรุงพัฒนา และยอมรับรายการท่ีผลการประเมินมากกว=า 3.51 และนำ

ขJอมูลท่ีไดJมาจากขJอคำถามปลายเปuดมาปรับปรุง และกำหนดเปUนรูปแบบการจัดการกิจกรรม

นันทนาการสำหรับการท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามขJอเสนอแนะของ

ผูJทรงคุณวุฒิ  

 4.6 สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล ขJอเสนอแนะ รูปแบบ การจัดการนันทนาการสำหรับการ

ท=องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในรายงานวิจัยและเผยแพร=ต=อไป 

 




