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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

ในการวิจัยนี้มุงศึกษาเรื่องปจจัยทางสังคม ผลกระทบ และ การมีสวนรวมของชุมชน ตอ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมองถึงภาพรวม
ของพื้นที่และชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหดียิ่งขึ้น และการศึกษาวจิยั
ในครั้งนี้ผูวิจัยเห็นวามีสวนชวยใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของชุมชน ในการตัดสินใจเลือก
แนวทางเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตอไป โดยผูวิจัยนั้นไดวางประเด็น
ของการศึกษาในพื้นที่ทั้งหมดของเกาะเกร็ด ที่อยูในการดูแลและรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ 
และประชาชนในพื้นที่ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกที่จะทําการศึกษาพื้นที่ทั้งหมดของเกาะเกร็ด เนื่องจากผูวิจัยมี

ภูมิลําเนาอยูที่อําเภอปากเกร็ดซึ่งใกลกันกับชุมชนเกาะเกร็ด และตองการเห็นการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมของเกาะเกร็ดที่มีศักยภาพในการพัฒนามากขึ้นและยั่งยืน จึงเลือก
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ทําการศึกษา  

3.1.1  กลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชหลักการ
โดยใชคาจากตารางสําเร็จรูปของยามาเน ( Yamane. 1960  อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท. 2546 : 198 
- 202 ) โดยประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้มีหนวยเปนครัวเรือนซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 1,190  ครัวเรือน 
จากการเทียบจากตารางจะอยูในชวงของประชากรระหวาง 1,000  ถึง 1,500  หนวย ก็จะไดจํานวน

ของกลุมตัวอยางในครั้งนี้เทากับ  316  ครัวเรือน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่  95  %  
 3.1.2 การสุมตัวอยาง จากกลุมตัวอยางที่ไดจํานวน 316 ครัวเรือน ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)โดยคํานวณจากกลุมตัวอยางของประชากรในชุมชนที่อาศัย
อยูบนเกาะเกร็ดนั้นไดมีการแบงออกเปน 7 หมูบาน ขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 

1) เมื่อไดขอมูลจํานวนประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูบนเกาะเกร็ด ซ่ึงในแตละ
หมูบานจะมีจํานวนครัวเรือนแตกตางกันไป 
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2) นํามาจําแนกเปนสัดสวนจํานวนครัวเรือนของแตละหมูบาน ขั้นตอนนี้จะ
ทราบจํานวนของกลุมตัวอยางวาในแตละหมูบานนั้นมีจํานวนเทาไร เปนการกําหนดกลุมตัวอยาง
แบบโควตา (Quota Sampling)  

3) ในแตละหมูบานไดนําจํานวนครัวเรือนแตละหมูบานมาทําการสุมตัวอยาง
แบบอยางงาย (Simple Random Sampling) คือการจับฉลากตามเลขที่บานของหมูบานนั้นๆ  
ขั้นตอนนี้จะไดเปาหมายของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตองการในการเก็บขอมูล ในกรณีที่การจับฉลาก
ตามเลขที่บานนั้น แลวไมมีเจาของบานอยู กลาวคือครัวเรือนนั้นไมสามารถที่จะใหขอมูลได  ผูวิจัย
มีความจําเปนตองปรับแผนเพื่อใหสามารถที่จะไดขอมูลมา โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยเขาไปเก็บขอมูลจากบานเลขที่ ที่อยูในหมูบานนั้น ซ่ึงตองไมซํ้ากับ
บานเลขที่จับฉลากอยู  

4)  ผูวิจัยสอบถามขอมูลจากตัวแทนครัวเรือนครั้งละ 1 คน 
3.1.3 การแบงขนาดของกลุมตัวอยาง จากจํานวนของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูบนเกาะ

เกร็ดมีจํานวนทั้งส้ิน 1,190 ครัวเรือน ผูวิจัยไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้จํานวน 316 
ครัวเรือน ซ่ึงไดแบงเปน 7 หมูบานโดยการจําแนกเปนอัตราสวนของครัวเรือนที่พักอาศัยของ
ประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตาราง 7  แสดงจํานวนของกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูลจําแนกตามหมูบาน 
 

หมูบาน จํานวนครัวเรือน สัดสวน (%) จํานวนกลุมตวัอยาง 

1. บานลัดเกรด็ 
2. บานศาลากุลนอก 
3. บานศาลากุลใน 
4. บานคลองสระน้ําออย 
5. บานทาน้ํา 
6. บานเสาธงทอง 

   7. บานโองอาง 

223 
240 
186 
103 
213 
144 
81 

18.7 
20.1 
15.6 
  8.6 
17.8 
12.1 
  6.8 

59 
64 
50 
27 
57 
38 

     21 

รวม 1,190        100    316 
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3.1.4  คุณลักษณะของประชากร 
1)  ประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะเกร็ดที่มีภูมิลําเนาตั้งอยูบนเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ซ่ึงมีอายุระหวาง 18 ปขึ้นไป 
2)  ผูนําชุมชนหรือเจาหนาทีเ่กี่ยวกับการดแูลพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒธรรม

ของตําบลเกาะเกร็ด  
กําหนดใหจํานวนครัวเรือนเปนตัวแทนประชากรตัวอยาง คือจํานวนครัวเรือนในตําบล

เกาะเกร็ด เทากับ 1,190 ครัวเรือน 

  
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาถึงผลกระทบ ปจจัยทางสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน ตอ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด ตามแนวคิดของการพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกัน 
เพื่อเปนประโยชนตอชุมชนในอนาคต ดังนั้นในขั้นตอนของการวิจัย ผูวิจัยมีความจําเปนตองให
ความสําคัญกับการศึกษาในเรื่องของความเปนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนไปพรอมๆกัน รวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาตอชุมชนดวย 

ผูวิจัยใชเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ   
3.2.1 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดมีการสรางเครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บขอมูล

โดยมีการรวบรวมขอมูลที่สําคัญตอการนํามาสรางเปนแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณดังนี้ 
 1)  ศึกษาจากเอกสาร ที่มีขอมูลเปนประโยชนตอการนํามากําหนดเปนหัวขอของ

คําถามในแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
2)  สอบถามแนวคิดขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ นักวชิาการ ในประเด็นคําถาม

ตางๆที่สําคัญตอการสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  
3)  ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหไดขอมลูที่ใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  
  4)  สอบถามปญหาที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ทําการวิจยัเพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นมา
กําหนดเปนประเด็นคําถามในแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ 
 5)  นําขอมูลที่ไดจากการรวมรวมมาสรางเปนประเดน็คําถาม ซ่ึงจะอยูใน
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  
   6)  ทําการปรับแกกับอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องของการกําหนดประเด็นคําถามที่
ถูกตองมากทีสุ่ด จากนั้นสงใหผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทานทําการตรวจสอบความ
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สอดคลอง ความตรงของเนื้อหา (Content Validity)   ของแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสงไป และรับ
กลับพรอมขอเสนอแนะที่ทางนักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิใหกลับมาแกไข ซ่ึงมีรายช่ือดังตอไปนี ้
  (1) ดร.สายฝน  เสกขุนทด  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เปนผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ 
  (2) อาจารยวิชัย   พงษโหมด  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร  และ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษา 

(3)  นางสมัย  หนูเปย ผูชวยผูใหญบาน หมู 1 ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เปนผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา 
   7)  การหาคาความเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือดังนี้  

(1) โดยวิธีการคํานวนหาคาความสอดคลองของคําถามและวัตถุประสงค 
(Item – Objective Congruence Index : IOC)   ซ่ึงไดเทากับ 0.97 

(2)  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out)  กับ ชุมชนตลาดศรีปากเกร็ดที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 20 คนแลว นําแบบสอบถามนั้นมาทําการทดสอบ
หาความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค  
(Cronbach ’s Coefficient Alpha) (สุวิมล  ติรกานันท. 2546 : 153)  ไดเทากับ  0.732  จึงนํา
แบบสอบถาม ไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางได 

3.2.2  เครื่องมือเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  โดยแบงสวนดังตอไปนี้ 
สวนที่ 1  คําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปดานตัวบุคคลที่อาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด 

ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาที่อาศัยอยูบนเกาะเกร็ด   
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด 

แบงออกเปน 4 สวนซึ่งแบงเปนหัวขอมีดังนี้คือ 
(1) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา 
(2) อาหารพื้นเมืองและเครื่องแตงกาย 
(3) ภาษา 
(4) ส่ิงของเครื่องใชที่ผลิตขึ้นในชุมชน 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงของการจัดใหเกาะเกร็ดเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งแบงออกเปน 4 ดานมีดังนี้คือ 

(1) ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 
(2) ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงดานสังคม 
(3) ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม 
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(4) ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม   
สวนที่ 4  

 (1) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเกร็ดในปจจุบัน 
3.2.3  แบบสัมภาษณ การสัมภาษณ ผูวิจัยไดเตรียมหัวขอในการสัมภาษณ โดยแยกเปน

ประเด็นดังนี้ 
1)  ประวัติความเปนมาของชุมชนเกาะเกร็ดจากอดีตถึงปจจุบัน 
2)  ลักษณะเดนทางดานวัฒนธรรมของชุมชน 
3)  ปจจัยทางสังคมที่มีสวนชวยในการรักษาวัฒนธรรมชุมชน 
4)  ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จัดใหเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเที่ยว 
5)  ผลกระทบความเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนา 
6)  ทิศทางหรือแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ดในอนาคตควร

เปนอยางไร 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสวนหนึ่ง 
และอีกสวนหนึ่งไดรับการชวยเหลือจาก พันจาอากาศเอกสรรค ชื่นพันธ ผูเปนเจาของรานทอดมัน
หนอกะลารสเด็ด ซ่ึงเปนคนในพื้นที่ของเกาะเกร็ด ในการที่จะชวยแจกแบบสอบถาม ซ่ึงเวลาของ
การเก็บขอมูลนั้นผูวิจัยไดใชเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548  โดยกลุม
ตัวอยางมีจํานวน 316 ครัวเรือน ซ่ึงแบง 7 หมูเปนอัตราสวนตามรายหมูบาน 

สวนในเรื่องของการสัมภาษณนั้นผูวิจัยไดมีการจัดทําเวทีชาวบาน เปนการสัมภาษณผูที่
อาศัยอยูบนเกาะเกร็ดไดแกชาวบาน  ผูที่มีตําแหนงทางสังคม  ตางๆ จํานวน 10 ทาน เปนการ
สัมภาษณกลุม  (Focus Group) ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ที่ผานมา สถานที่บริเวณที่ทําการ
ผูใหญบานหมู 1 ในประเด็นหัวขอที่ไดจัดเตรียมไวในเครื่องมือแบบสัมภาษณ  
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3.4  การวิเคราะหขอมูล  
  

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปดานตัวบุคคลที่อาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด 
สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด 
สวนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงของการจัดใหเกาะเกร็ดเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สวนที่  4   ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะเกร็ดในปจจุบัน 
3.4.1  สถิติที่ใชในการวิจัย 

1)  คารอยละ  
2)  การจัดลําดบัขอมูลจากมากไปหานอย 5 ลําดับ 
โดยในสวนที่ 1, 2,  และ 3 โดยใชคาความถี่รอยละในการวิเคราะหขอมูล เฉพาะ

ในสวนที่ 4 เทานั้นจะใชคาความถี่รอยละ และการเรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 ลําดบั 
3.4.2 การวิเคราะหขอมูล จากการสัมภาษณเกีย่วกับประวัติความเปนมา ปจจัยทางสงัคม 

ผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงตอวัฒนธรรมของการจัดใหเกาะเกร็ดเปนแหลงทองเทีย่วนัน้ นํามาทํา
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ดวยการนําเอาขอมลูทุกสวนที่ไดโดยวิธีการ จด
บันทึก บันทกึเสียงขณะการสัมภาษณกลุม (Focus Group) และเอกสารขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ นํามา
รวมกันวิเคราะหผล เพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 


