
 
บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาศักยภาพดานการจัดการทองเท่ียวชุมชน
และนํามาสังเคราะหเปนรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนจากสภาพจริง และนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน โดย
ใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research methodology) โดยการศึกษาเอกสาร การวิจัย
ภาคสนาม และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา (participation action research and 
development) มีการเก็บขอมูลจากพื้นที่ชุมชน การวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปสูการหารูปแบบ
ความคิด (concept model) ในการดําเนินการจัดการทองเท่ียวชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี  
 

3.1  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาศักยภาพชุมชนดานการทองเท่ียวโดยเลือกชุมชนตนแบบหาพื้นท่ี
ในเขตภาคกลางท่ีมีการดําเนินการทองเท่ียวชุมชนริมน้ําซ่ึงไดแก 1) ชุมชนปลายโพงพาง  จังหวัด
สมุทรสงคราม 2) ชุมชนวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม 3) ชุมชนขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ  
4) ชุมชนตําบลบางน้ําผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ 5) ชุมชนตลาดนํ้าตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน เปนข้ันตอนท่ีนําเอา
ขอมูลเกี่ยวกับองคความรูและศักยภาพของทองถ่ินท่ีไปศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการจัดทํารูปแบบมาสังเคราะหสรางเปนรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนและนําไป
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองตรวจสอบความเหมาะสม 
 ข้ันตอนท่ี 3 นํารูปแบบการเรียนรูมาสรางแนวทางการจัดการทองเท่ียวชุมชนและคูมือ
นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรีและเปนผูนําทองถ่ิน
จํานวน 30 คน ดวยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีการประเมินประสิทธิผลกอนและ
หลังการเรียนรูในเรื่องการจัดการทองเท่ียวชุมชนกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง รวมท้ังการ
ประเมินผลชุมชนท่ีมีสวนรวมในการเรียนรู 5 ตําบลริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก ตําบลเชียงรากใหญ 
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ตําบลบานกระแชง ตําบลสามโคก ตําบลบางเตย และ ตําบลเชียงรากนอย อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี   
 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน เปน
ข้ันตอนในการนําผลการทดลองคูมือมาประเมินและพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียดในคูมือ
เพื่อใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติการไดจริง ดังภาพ  4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  4  สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นท่ี 1   

การเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชน การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ศึกษา 5 พ้ืนที่ตนแบบภาคกลาง 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

แบบประเมินผลผูนําทองถ่ินกอนและหลังเรียนรู 

ทดลองรูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเที่ยว 

ประเมินผลชุมชนที่เขารวมโครงการ 5 ชุมชน 

ขั้นท่ี 3   

ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสม 

กําหนดขั้นตอนรูปแบบ 

(ราง)โครงสรางรูปแบบการ
เรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน 

      สรางคูมือการเรียนรู 

   ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม 
             รูปแบบการเรียนรู 

ขั้นท่ี 2   

ตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ขั้นท่ี 4   
วิเคราะห สังเคราะห  ตรวจสอบ 

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการภาคสนาม นํารอง 5 ตําบล 
จัดการเรียนรู

ประเมินผล 

ประมวลผลแกไขปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณ 

จัดทําคูมือการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
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3.2  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 3.2.1  ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษาศักยภาพการเรียนรูการจัดการทองเที่ยว 
   1) ขั้นเร่ิมตน ขั้นระบุปญหา ปญหาเชิงพัฒนาในการวิจัยคร้ังนี้คือ  การเรียนรูใน
การวิเคราะหสภาพปญหาศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังความรูในการจัดกิจกรรมเพ่ือการทองเท่ียวท่ี
สอดคลองกับความตองการชุมชน จําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
    (1) การสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา เพื่อความรูความเขาใจในพ้ืนท่ี
เบ้ืองตน การสํารวจขอมูลชุมชนท่ีเปนความรูทองถ่ินท่ีเปนอัตตลักษณทองถ่ินเชนพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือท่ีสืบทอดท่ีกลมกลืนกับวิถีชีวิต ท่ีแสดงออกมาใน
รูปแบบตางๆ เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ บาน และที่พักที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมพื้นบาน 
อาหารพื้นบาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช การแสดงพื้นบานพ้ืนเมือง ปราชญชุมชน ส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑ
ภูมิปญญาท้ังดานหัตถกรรม อาหาร เกษตร สมุนไพร สาธารณูปโภค และปจจัยท่ีเกี่ยวของ เชน 
ไฟฟา น้ําดื่มน้ําใชการบริการทางสุขภาพและสุขอนามัยพื้นฐาน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ระบบขาวสารขอมูล ส่ิงอํานวยความสะดวก ขยะ น้ําเสีย เปนตน 
    (2) ศึกษาศักยภาพ อบต.ในดานการจัดการทองเท่ียวและความตองการของ
ชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียว   
   2) การปริทรรศนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ศึกษาวิเคราะหรูปแบบการเรียนรู
ชุมชนเพ่ือการจัดการทองเท่ียวจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยศึกษาในประเด็นท่ี
เปนองคความรูดาน 1) แนวคิดการเรียนรู 2) แนวคิดการจัดการความรู 3) แนวคิดดานการทองเท่ียว
ชุมชน 4) แนวคิดปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว และตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการศึกษาพื้นท่ี
ตนแบบท้ัง 5 แหง เพื่อหาความสัมพันธระหวางแนวคิดทฤษฏีกับการปฏิบัติจริงของการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน 
   3) การศึกษาภาคสนาม  ศึกษารูปแบบการจัดการทองเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ี
ตนแบบทั้ง 5 แหงเพื่อใหเขาใจบริบททางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการทองเท่ียวชุมชนและเปนการเก็บ
รวบรวมโดยการสัมภาษณระดับลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยมีรายละเอียดข้ันตอนในการ
ดําเนินการภาคสนามดังนี้ คือ 
    (1) คัดเลือกชุมชนตนแบบ เกณฑในการคัดเลือกชุมชนใชแนวทางของ 
สุภางค  จันทวานิช (2537) คือเลือกพื้นท่ีสนามท่ีสามารถตอบปญหาท่ีตองการได ความเปนไปได
ของพื้นท่ีคือไมใหญเกินไป ความซับซอนของปรากฏการณในชุมชน ความสะดวกในแงท่ีตั้ง      
การเดินทางสะดวก ความปลอดภัย และมีหลักเกณฑเพิ่มเติมดังนี้ 
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      - เปนพื้นท่ีชุมชนมีการจัดการทองเท่ียว โดยชุมชนเปนเจาของ กิจกรรม
เปนไปตามวิถีชีวิตของชุมชน รายไดเปนของชุมชน การวางแผนรวมกันปฏิบัติรวมกันภายใตกรอบ  
ความคิดดังกลาวตองผานการตรวจสอบ  
      - เกณฑดานรูปแบบการศึกษาเพ่ือการจัดการทองเท่ียวโดยการมีสวน
รวมในการวางแผนจัดการและคนสวนใหญไดรับประโยชน การสรางเครือขายการเรียนรู โดย
เนื้อหาสาระสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีและสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี ความตองการ ภูมิปญญา
วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีชุมชน ท้ังในดานฐานการเรียนรู ฐานองคความรู ฐานกิจกรรมการเรียนรู 
      - เกณฑการเรียนรูของผูนําทองถ่ินท่ีเปนแกนสําคัญท้ังเครือขายของ
เครือขายการเรียนรูในระดับผูนําโดยการสะทอนกระบวนการ วิธีการจัดการโดยผูนําทองถ่ิน  
      - เกณฑดานความคงอยูของโครงการท่ีสามารถเขาไปศึกษาภาคสนาม             
      - เกณฑในการดําเนินกิจกรรมโดยชุมชน  มีแหลงประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม 
         พื้นท่ีมีการจัดการทองเท่ียวชุมชนในเขตภาคกลางท่ีจัดการทองเท่ียว
ริมน้ํา และเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกไดแก หมูบานปลายโพงพางและตลาด
น้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดนํ้าวัดลําพญา 
จังหวัดนครปฐม ตลาดน้ําบางนํ้าผ้ึง จังหวัดสมุทรปราการ และตลาดน้ําตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
ตามปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสังคมและปจจัยการทองเท่ียว 
    (2) ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในลักษณะจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหนึ่ง 
(snowball technique) โดยการสอบถามชาวบานท่ีจัดการทองเท่ียววาใครมีสวนสําคัญในการกอเกิด
โครงการทองเท่ียวชุมชนอยางละเอียด จนไดผูใหขอมูลหลัก แลวจึงมีการสัมภาษณคนอ่ืนๆ ดวย
การแนะนําเช่ือมโยงตอไปอีก จนขอมูลซํ้ากันเกิดเปนแบบแผนท่ีสามารถนําไปสรางรูปแบบเชิง
ทฤษฎี จากนั้นสรางมโนทัศนจากขอมูลดังกลาวแลวเช่ือมโยงกับมโนทัศนตางๆ ตามท่ีปรากฏใน
ขอมูลเหลานั้น สรางเปนสมมติฐานช่ัวคราว เพื่อจะตัดสินใจวาสมมติฐานนั้นไดรับการพิสูจน
หรือไม การเก็บขอมูลทั้ง 5 พื้นที่จึงดําเนินการไปเหมือนกัน จนผูวิจัยแนใจไดวาแมจะวิเคราะห
ขอมูลเพิ่มข้ึนอีกก็ไมชวยในการปรับเปล่ียนมโนทัศนและขอสรุปเชิงทฤษฎีของรูปแบบท่ีมีอยูได 
ซ่ึงก็หมายถึงจุดอ่ิมตัว (theoretical saturation) กระบวนการเก็บขอมูลจึงยุติ ดังนั้น จํานวนผูให
ขอมูลจึงไมใชตัวกําหนดกระบวนการเก็บขอมูล หากแตความสมบูรณของมโนทัศนและทฤษฎีท่ี
ถูกสรางข้ึนมาจากขอมูลท่ีเปนปรากฏการณของส่ิงที่ตองการศึกษาที่เปนหัวใจสําคัญของการเก็บ
ขอมูล ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของกับปรากฏการณท่ีศึกษาจึงมีหลายลักษณะ อันไดแก ผูนําทองถ่ิน คน
จัดการทองเท่ียว ผูขายของในพื้นที่และนักทองเท่ียว 
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    (3) การดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (indept interview) ในการวิจัยครั้งนี้
เปนวิธีการพูดคุย ซักถามแบบตัวตอตัวระหวางผูใหขอมูลกับผูวิจัย ซ่ึงผูวิจัยอาศัยแนวคําถามท่ี
กําหนดข้ึนอยางครอบคลุม รอบดาน ตรงประเด็นการวิจัย อันจะนํามาซ่ึงขอมูลท่ีมีความลุมลึก 
ละเอียดชัดเจน สามารถสะทอนความเปนจริงท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยในคร้ังนี้ ท้ังท่ีเปนเร่ือง
เกี่ยวบริบทท่ัวไปของชุมชน  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียว  ปจจัยดานการเรียนรู  ขณะเดียวกัน
ผูวิจัยตองมีความไวในการที่จะสังเกตสถานการณรอบดาน พฤติกรรมของผูใหขอมูล 
     เม่ือสัมภาษณผูใหขอมูล 1 พื้นท่ีแลว ไดนํามาวิเคราะหขอมูลทันทีเพ่ือ
สรางมโนทัศน (concept) และจัดหมวดหมู (categorize) ตอจากนั้นจึงไดเก็บขอมูลจากพื้นท่ีตอไป 
และทุกคร้ังท่ีไดขอมูลมาจะตองตรวจสอบ (verify) กับขอสรุปเดิมท่ีไดมา และเม่ือเก็บรวบรวมท้ัง 
5 พื้นที่พบวาขอมูลถึงจุดอ่ิมตัวทางทฤษฎี (theoretical saturation) (Strauss and Corbin, 1990) 
   4) การจัดกลุมสนทนา นอกจากจะเปนการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
ผูวิจัยจึงใชวิธีการศึกษาความคิดเห็นของกลุมดวยวิธีการจัดกลุมสนทนาท่ีชุมชนจะใชช่ือเรียกวา 
การจัดเวทีประชาคม  ประเด็นการจัดการทองเที่ยวชุมชน ผูเขารวมประชุม ท้ังท่ีเปนผูนําทองถ่ิน  
ผูจัดการทองเท่ียว  ผูคาขาย  และปราชญของชุมชน โดยผูวิจัยในฐานะที่มีประสบการณในการจัด
เวทีประชาคม  เปนผูดําเนินการสนทนา (moderator) โดยการถามคําถามและกํากับการสนทนาให
เปนไปตามแนวทางท่ีจะศึกษาดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง ไมตึงเครียด เพื่อใหผูรวมสนทนากลุม
รูสึกเปนอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและรวมการสนทนากลุมอยางเต็มใจ เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจน
ตรงกับประเด็นที่จะศึกษาและละเอียดท่ีสุดในเวลาที่กําหนด  ซ่ึงเปนการแสดงประเด็นท่ีดําเนินการ  
แบงกลุมสนทนา กลุมละ 6 คน ทุกคนตางแสดงความคิดเห็นโดยมีผูชวยนักวิจัยเปนผูจดบันทึกคํา
สนทนา (note-taker) จดบันทึกในแผนกระดาษคลิ๊ปชารท จนสามารถได จุดแข็ง จุดออน และ
แนวทางที่จะรวมแกไขตอไปจากชุมชนตนแบบทั้ง 5 พื้นท่ี 
  5) การสังเกตการณของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยพรอมดวยผูเช่ียวชาญไดทําการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินการจัดการทองเที่ยวชุมชนท้ัง 5 พื้นท่ีตนแบบ ไดแก ดร.โฉมยง  โตะทอง ,  
นายสัตวแพทยสมชัย วิเศษมงคลชัย ,  ดร.กุลวรา พิมลทรัพย  และผูวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  การวิจัยภาคสนามใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยทํา 
การศึกษาคนควาและนํามาสรุปมีจุดมุงหมายท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไมปรากฏในเอกสาร โดย 
เฉพาะเหตุการณ  ความรูทองถ่ินท่ีซอนอยูในบรรทัดฐาน  พฤติกรรมการกระทําท่ีมาจากวัฒนธรรม  
ชาติพันธุมอญ  ภูมิปญญาและสภาพความเปนจริงของชุมชน  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมายืนยันกับเอกสาร
และขอมูลท่ีมีอยู  ซ่ึงจะทําใหภาพของการศึกษาชุมชนชัดเจน ดังนี้คือ 
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    (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (observer as participant) และสังเกตแบบไมมี
สวนรวม  (non participant observation)  เพื่อเก็บขอมูลกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน  และพฤติกรรม
การรวมกลุมของชุมชน         
    (2) การสนทนากลุม (focus group discussion) เพื่อศึกษาสภาวะพ้ืนฐานทาง
ชุมชนวิธีการ  และสรางความสัมพันธระหวางผูนําชุมชน  วัด  ชาวบาน  และการสนทนากลุมยอย
กับประชากรที่สนใจท่ัวไปเปนการสนทนาตามธรรมชาติไมเปนทางการ เพ่ือศึกษาสภาวะพ้ืนฐาน
ชุมชนและขอมูลศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน จุดออน จุดแข็ง และแนวทางในการแกไขปญหาของ    
การจัดการทองเท่ียวชุมชน 
    (3) แบบบันทึกภาคสนาม (field  note) ใชบันทึกการสังเกตแบบมีสวนรวม 
และแบบไมมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ตลอดจนขอมูลจากการสัมภาษณจากผูรู (Key 
informant) ภายในโดยการสโนวบอลล (snowball) ชุมชนในตําบล 
    (4) แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi structured interview) ใชสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (in depth interview) กับผูทรงภูมิปญญาพ้ืนบานและผูนําชุมชน ดานประวัติศาสตร
ชุมชน ศิลปะ  ประเพณี  และวิถีชีวิตชุมชนการประชาคมชุมชนเพื่อแสดงพลังชุมชนในการแสดง
ศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น การประชาคมเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรคปญหาและ
แนวทางปรับปรุง 
    (5) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นการดําเนินงาน  
    สรุปประเด็นการศึกษาและวิธีการเก็บขอมูลพื้นท่ีแสดงในตาราง 5  
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ตาราง  5  แสดงประเด็นการศึกษา กลุมเปาหมายและวิธีการเก็บขอมูล 
 

วิธีการเก็บขอมูล 
ประเด็นท่ีศึกษา กลุมเปาหมาย 

สังเกต สัมภาษณ ประชุม เอกสาร 
ลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร แหลงโบราณคดี
ที่ใชเปนแหลงทองเที่ยว 
จุดทองเที่ยวหลัก / รอง การกําหนดแหลง
ทองเที่ยววิธีการจัดการเขาชมแหลงทองเที่ยว 
ฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว 

ชาวชุมชน ผูนํา 
นักวิชาการ 

เจาหนาที่  อบต. 

แบบไม
มีสวน
รวม 

แบบ
สัมภาษณ 

 ขอมูล 
แผนพับ 

วัฒนธรรมด้ังเดิม  

ชาติพันธุมอญ การต้ังถ่ินฐาน  การนับถือศาสนา
วัฒนธรรม  ประเพณี พิธีกรรม คติความเช่ือ 
อาหาร 

ชาวบาน ผูนํา 
ผูรูภายนอก 

แบบไม
มีสวน
รวม 

แบบ
สัมภาษณ 

 ขอมูล 
แผนพับ 

ลักษณะสังคมแบบพหุนิยมบทบาททางเพศ 

การเรียนรูรวมกันในกติกาชุมชน เครือขาย
ความสัมพันธสมาชิก การมีสวนรวมของชุมชน  
การจัดระเบียบสังคมใหม ( เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กายภาพ ) 

ชาวบาน ผูนํา 
นักวิชาการ 

แบบไม
มีสวน
รวม 

แบบ
สัมภาษณ 

กลุม
สนทนา 

ขอมูล 
แผนพับ 

กิจกรรมการทองเที่ยว  
ภูมิสถาปตย เสนทางการทองเที่ยว 
เอกลักษณจําเพาะ ขีดความสามารถในการ
รองรับ การบริหาจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
ชาวบาน         
ผูนํา   

นักทองเที่ยว 

แบบไม
มีสวน
รวม 

แบบ
สัมภาษณ 

กลุม
สนทนา 

ขอมูล 
แผนพับ 

การวางแผนการทองเที่ยว 
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน 
การจัดต้ังองคกร การพัฒนาผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานายความสะดวก 
พัฒนาองคความรูทองถ่ินทองเที่ยว 

ชาวบาน   ผูนํา 
นักทองเที่ยว 

 

 แบบ
สัมภาษณ 

กลุม
สนทนา 

เอกสาร 
อบต. 

กระบวนการเรียนรู 
ฐานการเรียนรู กระบวนการเรียนรู กิจกรรมการ
เรียนรู และการพัฒนาองคความรูทองถ่ิน
ทองเที่ยวชุมชน 

ชาวบาน  
นักวิชาการ 

ปราชญชุมชน 

แบบไม
มีสวน
รวม 

แบบ
สัมภาษณ 

กลุม
สนทนา 

รายงาน 
แผนพับ 
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  การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล  
                         การทดสอบความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูล  โดยผูวิจัยพิจารณาขอมูล
เดิมท่ีไดทําการศึกษาเอกสาร  ขอมูลพื้นท่ีทดลองวาสอดคลอง  มีการตรวจสอบและวิเคราะห  ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยใชวิธีการแบบสามเสา  (triangulation) 
สามประเภทคือ  ตรวจสอบสามเสาดานวิจัย (investigator triangulation) หมายความวาเปล่ียนตัว
ผูตรวจสอบขอมูล  เชน  จากนักวิจัยเปนชาวบานหรือนักศึกษาท่ีรวมงาน ตรวจสอบดานวิธีรวบรวม
ขอมูล  (methodological triangulation)  คือใชวิธีการรวบรวมขอมูลท้ังการสัมภาษณ สังเกต อาน
เอกสารควบคูกันไปแลววิเคราะหวาเวลา สถานท่ีและแหลงบุคคลตางกัน ขอมูลจะตรงกันหรือไม 
   2) จัดการรวบรวม แยกแยะจัดแจง แบงหมวดหมูและพิจารณารูปแบบองค
ความรูท่ีควรจะเปนหลังจากตรวจสอบขอมูลแลวจะทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุป โดยใช
การวิเคราะหแบบนิรนัย (deductive analysis) และ/หรือการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล 
(constant comparison) และเขียนสรุปโดยใชโครงสรางทางความคิดเรื่องการวิเคราะหระบบ  
(systems analysis: context, input, process, output) ในกรณีท่ีวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล 
ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหตามลําดับข้ันตอนท่ี สุภางค  จันทวานิช (2531, หนา 138-141) เสนอไว 
ส่ีข้ันตอน กลาวคือ 
    (1) เปรียบเทียบเหตุการณ (incidents) ประเภทตางๆ 
    (2) ประมวลประเภทขอมูลและคุณลักษณะ (properties) เขาดวยกัน 
    (3)  ขยายวงการเปรียบเทียบแลวเลือกเฟนเหตุการณท่ีเปนกุญแจสําคัญ 
    (4)  สรางขอสรุป 
   
                     แผนแบบการวิจัย  
                     เปนการกําหนดแผนแบบการวิจัยตามแบบการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  
ในลักษณะของ the one shot , non experimental case study design  ซ่ึงแสดงไดดวย ไดอะแกรม  ดัง
ภาพ 5 (ประกอบ  คุณารักษ, 2531, หนา 33) 

          
ภาพ  5  แสดงแผนแบบการวิจัยศักยภาพชุมชน 

S
0 

     X 
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             เม่ือ                           หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีเลือกมาศึกษา 
                          X              หมายถึง  เนื้อหาสาระตางๆท่ีศึกษา 
                            0              หมายถึง  คะแนนท่ีไดรับจากการศึกษาเนื้อหาสาระตางๆ  
   
                   การกําหนดนิยามปฏิบัติการ ผูศึกษาไดกําหนดรายช่ือตัวแปรและคํานิยามที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้  ดังรายละเอียดตาราง 6 ดังนี้ 
 
ตาราง  6  นิยามปฏิบัติการตัวแปรชุดท่ีหนึ่ง ดานศักยภาพการทองเท่ียว 
 

ตัวแปร 
มโนภาพ ท่ัวไป 

ตัวแปรกลุม 
เฉพาะ 

ตัวแปรยอย 

 
คํานิยาม 

ตัวแปรชุดท่ีหนึ่ง  
ตัวแปร
ตน 1 

  ศักยภาพ 
การวางแผน 
การจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน 

ลักษณะทาง
กายภาพ   

อาณาเขตที่แสดงถึงเอกลักษณสิ่งแวดลอมเฉพาะถ่ินที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต โดยคํานึงถึง การต้ังถ่ินฐาน  
ปฏิสัมพันธของผูคนรอบตัว   

  การกระจาย
รายไดทาง
เศรษฐกิจการ
ทองเที่ยว 

ชุมชนเปนเจาของกิจกรรมในการทองเที่ยวไดแก  สินคา
มาจากภูมิปญญา  การจางงาน การลงทุน มีหุนสวนที่มา
จากชุมชน มีอํานาจการตอรอง มีหุนสวนรวมกับภาค
ธุรกิจ  

     ชาติพันธุ กลุมคนกลุมยอยที่อพยพเขามาอยูในดินแดนของกลุมคน
ที่มีวัฒนธรรมใหญ จนเกิดการยอมรับในวัฒนธรรมใหม 
แตในขณะเดียวกัน ยังมีรากเหงาเดิมมีกิจกรรมรวมกันที่มี
เอกลักษณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมประเพณี  
ภาษา พิธีกรรมทางศาสนา ที่อยูอาศัย อาหาร   เปนตน 

  มรดกทาง
วัฒนธรรม   

คุณคาสิ่งดีงามทางปรัชญา ความคิดความเช่ือวัฒนธรรม 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ประวัติศาสตร   ที่อยูอาศัย การต้ังถ่ินฐาน ที่อนุรักษทอด
จากอดีตถึงปจจุบันทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 

 

S 
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ตาราง  6  (ตอ) 
 

ตัวแปร 
มโนภาพ ท่ัวไป 

ตัวแปรกลุม 
เฉพาะ 

ตัวแปรยอย 

 
คํานิยาม 

  การนับถือศาสนา
ความคิดความ
เช่ือของชุมชน    

การยอมรับนับถือศาสนา ความคิดความเช่ือชุมชนทั้ง
พิธีกรรม ตํานานท่ีผนึกกําลังความรวมมือเปนประเพณี 
รวมทั้งการเดินทางเพ่ือแสวงบุญของคนไทย  

  บทบาททางเพศ การกระทําทางสังคมทั้งเพศหญิงเพศชาย ความเช่ือที่
แตกตางกันทางเพศตอการดํารงชีวิต การกําหนดบทบาท
และกิจกรรมทางเพศที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว การมี
สวนรวมในการวางแผน  

ตัวแปรตน 
2 

การจัดการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน 

การจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน  

รูปแบบ  ขั้นตอนการวางแผน  การจัดการ  การติดตาม
ประเมินผลการทองเที่ยวชุมชนในดานตางๆ ทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวก  แหลงทองเที่ยว  การตลาดการทองเที่ยว     

ตัวแปร
ตาม 

ผลผลิตการ
เรียนรูการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน 

สาระการเรียนรู    ความรูในการจัดการทองเที่ยวชุมชน องคประกอบ
ภายนอก ภายใน   กระบวนการวางแผนและดําเนินการ
ขั้นตอนตางๆ   

    กิจกรรม 
  การเรียนรู    

การดําเนินการกิจกรรมในลักษณะกระบวนการกลุม 
การปฏิบัติจริงในกิจกรรมการทองเที่ยว การหาทางออก
รวมแกปญหาในกิจกรรมการทองเที่ยว 

      ฐาน 
   การเรียนรู 

แหลงทรัพยากรทองเที่ยว ปราชญทองถ่ิน   ผูนําทองถ่ิน 

 
   จากการศึกษาเอกสารและการสํารวจพื้นท่ีทําใหสามารถระบุความสําคัญ การเก็บ 
ขอมูล เพื่อใหเกิดความสอดคลองระหวางปญหา การปริทรรศนวรรณกรรม และการศึกษาขอมูล
ภาคสนาม  ผูวิจัยสรุปข้ันตอนท่ี  1 ดังภาพ  6 
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ภาพ  6  สรุปข้ันตอนการศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวชุมชน 
 
 3.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูโดยการประมวลขอมูลจากการเก็บขอมูลภาคสนามชุมชน
ตนแบบท้ัง 5 พื้นท่ี เพื่อใหไดรูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับบริบทและมีความเปนไปไดสูง         
ผูศึกษายกรางรูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชน โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาเอกสาร
และขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม ดังมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
   1) สังเคราะหรูปแบบการวางแผนการทองเท่ียวชุมชน (conceptual  model) มี
ข้ันตอนดังนี้ 
    (1) นําขอมูลภาคสนามมาเรียบเรียงและสังเคราะหประเด็นของการสราง
รูปแบบ โดยพิจารณาจากการศึกษาชุมชนตนแบบท้ัง 5 พื้นท่ี โดยเร่ิมจากการแบงเนื้อหาออกเปน
หนวยยอยๆ  หรือหมวดหมูดวยกระบวนการกําหนดมโนทัศน (coding process) โดยเริ่มจาก
การใหมโนทัศนและจัดหมวดหมูใหกับขอมูล ซ่ึงในการกําหนดมโนทัศนนั้นจะอาศัยคุณสมบัติ 
(property) ที่มีความผันแปรไดในระดับตางๆ (dimentional range) ของขอมูลแตละหนวย แต
ละหมวดหมู หนวยยอยตางๆ นั้นเขาดวยกันเพื่อกําหนดเปนมโนทัศนหลัก (axial coding) ที่จะ
นําไปสูการสรางรูปแบบเชิงทฤษฎีตอไป (theory model) ทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลจะพิจารณา
ความเท่ียงตรงความนาเช่ือถือไดของขอมูล 
    (2) นําขอมูลภาคสนามเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 
    (3) รางรูปแบบการเรียนรูการทองเท่ียวชุมชน 3  ประการ คือ 

  สรุปบันทึก 

ขอมูลศักยภาพ 

การสังเกตของ  
ผูเช่ียวชาญ 

  ระบุสภาพปญหา 

  ปริทรรศนวรรณกรรม 

ศึกษาภาคสนาม 

  ปรับปรุง 

    จัดกลุมสนทนา 
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     ก) ภาพรวมสาระการทองเท่ียวชุมชน ท้ังปจจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวของการ
ทองเท่ียว  ปจจัยการจัดการทองเท่ียว  และการวางแผนทองเท่ียวชุมชน 
     ข) ภาพการเรียนรู  ฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรู  และกิจกรรมการ
เรียนรู 
     ค) ภาพองคประกอบหนุนเสริม  การมีสวนรวมและเครือขายการเรียนรู                       
   2) ขั้นตอนการปฏิบัติรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียว (action model) 
จากการเก็บขอมูลพื้นท่ีในภาคสนามในข้ันตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดนําขอมูลข้ันตอนการสรางการเรียนรู
การจัดการทองเท่ียวมาวิเคราะห โดยการจัดหมวดหมูของขอมูล และเช่ือมโยงทางทฤษฎีการวาง 
แผนโดยอาศัยการตีความ แลวกําหนดข้ันตอนในการสรางการเรียนรู จากนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจ 
สอบแบบสามเสา  (triangulations)  ดังนี้ 
    (1) นําข้ันตอนการสรางการเรียนรูลงไปทําแบบสอบถาม (checklist) กับ
ชุมชนตนแบบทั้ง  5  พื้นท่ี  (แบบสอบถามดังภาคผนวก)   
    (2) ทําการตรวจสอบจากงานทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับดานการ
เรียนรูการจัดการทองเท่ียว จํานวน 18 ฉบับ  
   3) การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน   
หลังการสรางรูปแบบการเรียนรู นําไปประเมินความสอดคลองเหมาะสมดังนี้ 
    (1) ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสรางการเรียนรูการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชน จํานวน 6 ทาน ไดแก ดานรูปแบบการเรียนรูชุมชน (นายบัณทร ออนคํา , นาย
ปฏิภาณ  จุมผา) ดานการทองเท่ียว (ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล , นายขจร วีระใจ) ดานการวางแผน
ทองเท่ียวชุมชน  (ดร.ปรีดี โชติชวง , นส.กนิษฐา สุวัตธกุล)                       
    (2) แบบประเมินความสอดคลองของสวนประกอบ เปนแบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคาสามระดับคือสอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการ
วิเคราะหความสอดคลอง ไดแก  
     ก) โครงรางรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน (concept 
model) 
     ข)  โครงรางข้ันตอนการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน (action 
model)  
     ค) คูมือการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
     ง) แบบประเมินประสิทธิผลกอนและหลังการทดลอง 
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    (3) การประเมินความสอดคลองของสวนประกอบการเรียนรู  วิเคราะหโดย
หาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective congruence หรือ IOC) โดยนําผลการตอบ
ผูเช่ียวชาญมาเปนน้ําหนักคะแนน ดังนี้    
    มีความเห็นวา สอดคลอง กําหนดคะแนนเปน    1 
            มีความเห็นวา    ไมแนใจ กําหนดคะแนนเปน    0 
            มีความเห็นวา      ไมสอดคลอง     กําหนดคะแนนเปน  - 1 
   จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาเฉล่ียโดยใชสูตรดังนี้          

IOC                =     ∑  R 
                                                                      N 
 เม่ือ IOC    แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 

       ∑ R  แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
                     N        แทน      จํานวนผูเช่ียวชาญ  
   หากผลการคํานวณที่ไดในแตละหัวขอมีคา 0.5 ขึ้นไปถือวาผานเกณฑการ
ประเมินแตในท่ีนี้จะแยกเปนระดับ ดังนี้ 
   0.50-0.69  อยูในระดับ ปานกลาง 
   0.70-0.89  อยูในระดับ มาก 
   0.90-1.00  อยูในระดับ มากท่ีสุด 
    (4) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในสวนท่ีบกพรองกอนนําไปทดลองใช’ 
   4) การตรวจสอบขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการ
เรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน ข้ันตอนและคูมือการเรียนรูการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการในตางประเทศ  ไดแก  
    (1) การสัมมนาและรายงานผลการวิจัย  เรื่อง “LEARNING HOW TO  
PLAN COMMUNITY TOURISM : A MODEL PROCESS FOR LOCAL COMMUNITIES IN 
THAILAND  ณ. Holland IC Congress in Haarlem.  มหาวิทยาลัย  In Holland University  ประเทศ
เนเธอรแลนด  เมื่อวันท่ี 3  พฤษภาคม  2549 โดยมีวิทยากรท่ีรวมวิพากษ  ไดแก  
     Proffesor. Edvinson of Lund University and Dr Sullivan of ICMG, 
California who are the creators of the Intellectual Capital movement. A community of practice of 
the IC Centres  Profesor 
     Dr. Daniel Andriessen, Director and Drs. Marien v d Boom, Research 
Specialist in IC and Culture at the intellectual Capital Research Centre at In Holland University 
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     Dr. Charles Savage, President of Knowledge Era Enterprises and Co-
creator of the Arab Knowledge and Economy Association: http://www.akeame.com/   
    (2) การจัดการสัมมนารูปแบบและข้ันตอนการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียว
ชุมชนเทียบเคียงการจัดการทรัพยสินทางปญญาในยุโรป  ณ. Scottish Intellectual Asset Centre in 
Glasgow www.ia-centre.org.uk on community development. เมือง  Glasgow ประเทศอังกฤษ  เม่ือ
วันท่ี  14  พฤษภาคม  2549  โดยมีวิทยากรรวมวิพากษ ไดแก  
     Dr.Gordon  McConnachie Chairman of IAC 
     Mr. Iain McCoull, Director of Scottish Enterprise, the Government 
body responsible for helping small companies and communities take advantage of the Knowledge 
Economy. 
     Mr. Calum Davidson, Director of Highlands and Islands Enterprise, the 
Government body responsible for economic development in rural upland Scotland) 
    (3) การเขารวมสัมมนาและนําเสนอการจัดการความรูของชุมชนทองถ่ิน ณ
World Bank Congress on the IC of Communities I Paris ประเทศฝร่ังเศส  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2549  โดยมีวิทยากรรวมวิพากษ คือ Professor Ahmad Bounfour, Chair of IC Research, University 
of Paris Sud, France และ Dr. Gordon McConnachie Chairman of IAC, Mr. Iain Russell CEO     
of IAC,   
    (4) การวิพากษเปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยดวยเศรษฐกิจ
พอเพียงกับแนวทางการพัฒนาชุมชนในประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยมี
วิทยากรวิพากษ ไดแก  Dr.Helene Tinti of Paris Region Development studying creation of 
development in France based on ecological and socially sustainable principles 
 
 3.3.4 ทดลองใชนํารอง (Pilot study) แบบจุลภาค (Micro scale) นํารูปแบบและ
ข้ันตอนไปทดลองใชกับชุมชนท่ีมีการจัดการทองเท่ียวเทศบาลราชคราม อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จัดเวทีชาวบานจํานวน 20 คน เพื่อแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการเรียนรูการ
จัดการทองเท่ียวชุมชน พบวาควรเพิ่มรูปภาพและใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจของชุมชน ซ่ึงผูวิจัย
ไดนํามาปรับปรุง แกไข เพื่อจะไดรูปแบบซ่ึงพรอมท่ีจะนําไปใชทดลอง 
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  สรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน ภาพ 7 ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ภาพ  7  สรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 
 3.2.3 การทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
 ข้ันตอนการทดลองใชรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน เพื่อหาประสิทธิผล
ของรูปแบบโดยการนําไปสูการทดลองปฏิบัติ 
   1) การเลือกกลุมเปาหมาย ผูวิจัยไดใชกลุมเปาหมายหลักท่ีเปนนักศึกษาเอก
พัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  กลุมท่ีเปนผูนําทองถ่ิน  
จํานวน  30  คน ท่ีอยูในกระบวนการเรียนรูท้ัง 20 ข้ันตอน นอกจากนี้ในการวิจัยคร้ังนี้จําเปนตองใช
พื้นท่ีทดลองในการศึกษารวมกับชุมชน  จึงมีกลุมเปาหมายรองอีก 2  กลุมในแตละพื้นท่ี ท้ัง  5 ตําบล 
คือกลุมผูใหขอมูลหลักซึ่งประกอบดวย  ผูนําชุมชน  ชาวบานผูสูงอายุ  สตรี  และเยาวชนที่มี
สวนในการจัดการทองเท่ียวชุมชน  และกลุมนักทองเท่ียว  และการเขารวมในการจัดเวทีประชาคม 
ดังตาราง  7 
 
 
 
 
 

  รูปแบบการเรียนรู
การจัดการทองเท่ียว 

ปฏิบัติการนํารอง 

  (pilot study) 

 สังเคราะหขอมูลและจัดประเด็น 

ปฎิบัติการหารูปแบบ (model action) 

ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ 

  ปรับปรุง 

    การตรวจสอบ
ขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 
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ตาราง  7  แสดงการคํานวณข้ันตํ่าขนาดกลุมท่ีใชในการทดลองพ้ืนท่ี 
 

ตําบล หมูบาน ประชากร ผูใหขอมูลหลัก เวทีประชาคม 
เชียงรากใหญ คลองน้ําออม 788 25 100 
บานกระแชง คลองบานกระแชง 702 25 22 
สามโคก บานสามโคก 587 25 27 
บางเตย ลําลาบ 289 16 95 
เชียงรากนอย ศาลาแดง 217 14 26 
                               รวม 3371 150 270 

 
ท่ีมา  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, 2552) 
 
   2) การเลือกพื้นท่ีปฏิบัติการ พื้นท่ีในการทดลอง ไดเลือกพื้นท่ีริมแมน้ําเจาพระยา
เปนพื้นท่ีใชในการทดลอง ไดแก ชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาสายเกา  จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา
ศักยภาพและความเปนไปได 5 ตําบล ไดแก ตําบลเชียงรากใหญ ตําบลบานกระแชง ตําบลสามโคก  
ตําบลบางเตย  ตําบลเชียงรากนอย  ที่มีลักษณะกายภาพที่มีความสัมพันธกัน เรียงรายอยูบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาตอเนื่องกัน  มีกิจกรรมท่ีแตกตางกันท่ีตองเช่ือมตอเปนโปรแกรมการทองเท่ียว
ของชุมชน อีกท้ังแตละชุมชนมีความสัมพันธคอนขางใกลชิดกัน  อีกทั้งการเลือกพื้นที่นํารอง
เพื่อทําการศึกษาเพื่อใหผูวิจัยสามารถควบคุมรายละเอียด ความเขาใจตอการเรียนรูของกลุมเปาหมายหลัก
แบบปฐมภูมิมากกวาแบบทุติยภูมิ  
   3) แผนแบบการทดลอง ในการทดลองผูวิจัยเลือกการวิจัยแบบกึ่งทดลอง  
(quasi experimental design) โดยมีแบบแผนการทดลองแบบมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
(one group pretest - posttest design)  ท่ีมีการปรับปรุง  treatment 1 คร้ัง แสดงไดดวยไดอาแกรม
ดังนี้  (ประกอบ คุณารักษ, 2531, หนา 33)  
                       

          
ภาพ  8  แสดงแผนแบบการทดลองรูปแบบการเรียนรู          

S                                                     O1X
’
102   
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 เม่ือ           S      หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีเลือกมาศึกษา 
                                X’

1      หมายถึง treatment ท่ีใชในการทดลอง (สาระการเรียนรู วิธีการ
จัดการ กิจกรรมการเรียนรู ) และการ treatment  คร้ังท่ี 1 
                01    หมายถึง   คะแนนการทดสอบกอนการทดลองเมื่อปรับปรุง 
treatment  
                                 02    หมายถึง คะแนนการทดสอบหลังการทดลองคร้ังท่ี 1 และกอน
การทดลองปรับปรุง treatment 
 
   4) ตัวแปรหรือประเด็นท่ีศึกษา  มี  2  ลักษณะดังนี้  
    ตัวแปรตน (independent  variables) 
                               -  รูปแบบการเรียนรูการวางแผนการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
                       ตัวแปรตาม (dependent varibles)       
                               - ประสิทธิผลการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชน 
 
ตาราง  8  นิยามปฏิบัติการตัวแปรชุดท่ีสอง ดานรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียว 
 

ตัวแปร  
มโนภาพ ท่ัวไป 

ตัวแปรกลุม 
เฉพาะ 

ตัวแปรยอย 

 
คํานิยาม 

   ตัวแปรชุดท่ีสอง  
ตัวแปร
ตน 

   รูปแบบ 
  การเรียนรู 

คูมือการเรียนรู กระบวนการสรางการเรียนรู  3  องคประกอบ 
ไดแก  ฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กจิกรรม
การเรียนรู  การจัดการทองเที่ยวชุมชน   

ตัวแปร
ตาม 

 ประสิทธิผล ผลการสราง
รูปแบบการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรูกอนและหลังการทดลอง             
การตรวจสอบ  การปรับปรุงแกไข   

 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



81 
 

  5) การพัฒนาเคร่ืองมือ 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูนําทองถ่ิน โดยใชวัดผลการเรียนรูของผูนําทองถ่ินกอนท่ีจะเขารวมกระ 
บวนการและหลังจากเขารวมกระบวนการเรียนรู ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามนี้ข้ึนมาจากนํา
ตัวช้ีวัดองคกรแหงการเรียนรูของซอรลาและลียเนช (Chawla and Renesch) และตัวช้ีวัดศักยภาพ
การจัดการทองเท่ียวชุมชน โดยการสัมมนารวมกับวิทยากร ดังนี้ 1) นายขจร วีระใจ (ผูอํานวยการ
ฝายบริการทองเที่ยว กระทรวงพัฒนาสังคม) 2) นายปฏิภาณ จุมผา (ผูอํานวยการภาคการพัฒนา
องคกรชุมชนและแผนชุมชนภาคกลาง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 3) ดร.โฉมยง โตะทอง หัวหนา
ติดตามประเมินผลการทองเที่ยวชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  
2549 เม่ือสรางเคร่ืองมือแลวเสร็จไดทําการตรวจสอบโดย 1) ดร.โฉมยง โตะทอง มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบุรี 2) ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังมีรายละเอียดของ
เคร่ืองมือดังนี้  
    (1) สวนประกอบของแบบสอบถามกลุมเปาหมายกอนและหลังการเรียนรู
การจัดการทองเท่ียวชุมชน ซ่ึงประกอบดวย 
     สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยภูมิหลังของผูนําทองถ่ิน แบบเลือกรายการ 
(check list)  จํานวน  6  ขอ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ศาสนา อาชีพ                                      
     สวนท่ี  2  คําถามแบบแบบประเมินคา  (rating scale)  จํานวน  8  ดาน 
                                      2.1 ดานความสัมพันธของผูนําท่ีมีในชุมชน  จํานวน  14  ขอ    
                                      2.2   ดานลักษณะผูนํา  จํานวน  10  ขอ 
                                      2.3   ดานความสัมพันธของสมาชิกชุมชน  จํานวน  8 ขอ   
                                      2.4   ดานศักยภาพพื้นฐานของชุมชน  จํานวน  20  ขอ  
                                      2.5   ดานศักยภาพการทองเท่ียวชุมชน  จํานวน  15  ขอ   
                                       2.6   ดานการวางแผนทองเท่ียว  จํานวน  15  ขอ   
                                       2.7   ดานการจัดการทองเท่ียวชุมชน  จํานวน  20  ขอ 
                                       2.8   ดานผลประโยชนในชุมชน  จํานวน  20  ขอ   
     โดยขอคําถามท้ัง 8 ดานลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating  scale) แบบ 5 ระดับ ตามแนวทางการสรางแบบวัดของลิเคอรท (likert) คือ 
                                      มากท่ีสุด = 5 คะแนน 
                                      มาก  = 4 คะแนน 
                                      ปานกลาง = 3 คะแนน 
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                                      นอย    = 2 คะแนน 
                                      ไมใช  = 1 คะแนน    
                        (2) เกณฑการวัดผล ไดกําหนดเกณฑการวัดผลดานความสัมพันธของผูนําท่ี
มีในชุมชน ดานลักษณะผูนํา ดานความสัมพันธของสมาชิกชุมชน ดานศักยภาพของชุมชน ดาน
ศักยภาพทองเท่ียว  ดานการวางแผน  การจัดการทองเท่ียว และดานผลประโยชนในชุมชนตอการ
ทองเท่ียว กําหนดเกณฑวัดผลของคาเฉลี่ยแตละดานตามหลักการของประคอง  กรรณสูตร (2542, 
หนา 108) ดังนี้ 
                                ระดับสูง  หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  4.21 - 5.00 
                                 ระดับคอนขางสูง     หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  3.41 - 4.20 
                                 ระดับปานกลาง  หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  2.61 - 3.40 
                                 ระดับคอนขางตํ่า     หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  1.81 - 2.60 
                                 ระดับตํ่า             หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.80                    
                         (3) การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบคุณภาพ  
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  (content validity)  ของแบบสอบถามดําเนินการโดยใหผูเชี่ยวชาญ
เปนผูพิจารณาเนื้อหาในขอคําถามของแบบสอบถามและไดดําเนินการนําไปทดสอบ (pre-test) กับ     
ผูนําทองถ่ิน จํานวน 30 คน นําขอมูลท่ีไดมาทดสอบความเช่ือม่ัน (reliability)โดยการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) และใชวิธี coefficient alpha  cronbach  method ไดคา 
ความเช่ือม่ัน  ดังนี้ 
                               ดานความสัมพันธของผูนําท่ีมีในชุมชน มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .920   
                               ดานลักษณะผูนํา    มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .919   
                               ดานความสัมพันธของสมาชิกชุมชน    มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .919   
                               ดานศักยภาพของชุมชน    มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .920   
                               ดานศักยภาพการทองเท่ียว มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .919   
                               ดานการวางแผน     มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .919   
                               ดานการจัดการ   มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .919   
                               ดานผลประโยชนในชุมชน   มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .920   
                               กระบวนการเรียนรูโดยรวมท้ัง  8 ดาน  มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .920   
   6) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
    (1) การวิเคราะหขอมูล  ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะหขอมูลโดย
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ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ สวนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเนื้อเร่ือง 
(content  analysis)   
    (2) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
     -  คาความถ่ี  (frequency) และคารอยละ (percentage) เพื่อแจกแจง
ความถ่ีในการจัดลําดับช้ันของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
     -  คาเฉล่ีย  (mean)  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  
เพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจายของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
                                  -  คา  t-test  paired  เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูกอนและหลัง 
   7) การประเมินประสิทธิผลประชาชนในพ้ืนท่ีนํารอง  นอกจากการวัดประสิทธิ   
ผลของกลุมตัวอยางผูนําทองถ่ิน จํานวน 30 คน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามลงไปเก็บกับชุมชนท่ี
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทองเที่ยวชุมชนท่ีรวมโครงการท้ัง  5 ตําบลท่ีเกี่ยวของตอกิจกรรมการ
ปฏิบัติการ ไดแก ตําบลเชียงรากใหญ ตําบลบานกระแชง ตําบลสามโคก ตําบลบางเตย ตําบล    
เชียงรากนอย  ดังนี้ 

    (1) การสรางเคร่ืองมือ โดยการสราง และแบบสอบถามประกอบดวย 

     สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยภูมิหลังของชุมชน แบบเลือกรายการ 
(check  list) จํานวน 6 ขอไดแก เพศ อายุ อาชีพ ตําบลที่อยู 
     สวนท่ี 2  เปนคําถามแบบแบบประเมินคา (rating scale) 5 ดาน 
                                  2.1 ดานการสรางเครือขาย   จํานวน  10  ขอ   
                                     2.2    ดานการมีสวนรวม  จํานวน  10 ขอ 
                                     2.3 ดานการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม  จํานวน 15 ขอ   
                                    2.4 ดานการจัดการทองเท่ียวชุมชน  จํานวน 15 ขอ  
                                  2.5 ดานผลประโยชนท่ีชุมชนไดรับ  จํานวน 10 ขอ    
     โดยขอคําถามท้ัง  5  ดานลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale)  แบบ  5  ระดับ  ตามแนวการสรางแบบวัดของลิเคอรท  (likert)  ดังนี้       
                                     มากท่ีสุด     = 5 คะแนน 
                 มาก = 4 คะแนน 
                ปานกลาง = 3 คะแนน 
                 นอย = 2 คะแนน 
       ไมใช =           1 คะแนน 
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    (2) เกณฑการวัดผล การวัดประสิทธิผลในดานการสรางเครือขาย ดานการมี
สวนรวม ดานการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม ดานการจัดวางแผนทองเท่ียวชุมชน ดานผลประโยชน
ท่ีชุมชนไดรับ ดานผลกระทบท่ีไดรับ โดยกําหนดเกณฑการวัดผลคาเฉล่ียแตละดานตามหลักการ
ของ  ประคอง  กรรณสูตร (2542, หนา 108) 5 ระดับ  ดังนี้  
     ระดับสูง  หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  4.21 - 5.00 
                                 ระดับคอนขางสูง     หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  3.41 - 4.20 
                                 ระดับปานกลาง  หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  2.61 - 3.40 
                                 ระดับคอนขางตํ่า     หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  1.81 - 2.60 
                                 ระดับตํ่า              หมายถึงคะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.80                    
    (3) การทดสอบแบบสอบ  ไดตรวจสอบคุณภาพ  ความเที่ยงตรงดานเน้ือหา 
(content  validity)  ของแบบสอบถาม  ดําเนินการโดยใหผูเช่ียวชาญเปนผูพิจารณาเนื้อหาในขอ
คําถามของแบบสอบถามและไดดําเนินการนําไปทดสอบ  (pre-test)  กับชุมชน  20  คน  นําขอมูลท่ี
ไดมาทดสอบความเช่ือม่ัน (reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) และ
ใชวิธี  coefficient  alpha  cronbach  method  ไดคาความเช่ือม่ันรวมเทากับ  .73   
    (4) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
                                  - การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณใชสถิตพรรณนา (descriptive statistics) ในการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS/PC 
                                  - สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
                                         (1) คาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage)  เพื่อแจกแจง
ความถ่ีในการจัดลําดับช้ันของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
                                         (2)  คาเฉล่ีย (mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
เพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจายของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
                                         (3)   คา  t-test  paired  เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูกอนและหลัง 
   8)  การปฏิบัติการภาคสนาม ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษาวิชาเอก
พัฒนาชุมชนภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ี
ผูวิจัยปฏิบัติการสอนจํานวน 30 คน และนักศึกษากลุมนี้มีบทบาทในชุมชนพ้ืนท่ีท่ีเลือกปฏิบัติการ
ทดลองภาคสนามโดยใหกลุมตัวอยางเรียนรูเปาหมายหลักในการปฏิบัติการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
20 ข้ันตอนโดยมีการประเมินความรูกอนเริ่มการเรียนรูและเม่ือเสร็จกิจกรรมการเรียนรูทุกข้ันตอน
จึงไดมีการประเมินประสิทธิผลการเรียนรูอีกคร้ังหนึ่ง มีการจัดทําแบบบันทึกขอมูล การสัมภาษณ  
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และแบบประเมินผลการเรียนรูของกลุมเปาหมายหลักคือนักศึกษาและกลุมเปาหมายรองคือกลุมคน
ในพื้นท่ีท่ีนักศึกษาลงไปปฏิบัติการ  
   9) การเก็บและการวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหเนื้อเร่ือง 
(content  analysis)  ในการดําเนินการทดลองกับกลุมเปาหมายหลักจํานวน 30 คน และกลุมผูให
ขอมูลหลักท้ัง 5 ตําบล นับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพราะเปนการเขาถึงปรากฏการณท่ีตองการศึกษา
ทดลอง ดังนั้นกลุมเปาหมายหลักจึงทําหนาท่ีในการนัดหมายกับพื้นท่ีเวลาเขาสูพื้นท่ีจริงโดยเตรียม
แนวคําถาม (guideline) แบบไมเปนทางการ โครงสรางที่เปนปลายเปด (semi-unstructure open-
ended) เพื่อใหผูถูกถามไดแสดงความคิดเห็นหรือบอกเลาปรากฏการณและความนึกคิดตางๆได
เต็มท่ี ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับลักษณะกายภาพ  ประวัติหรือตํานานของชุมชน รวมท้ังบริบทชุมชน
ดานตางๆ หรือจากเอกสารหรือคําบอกเลาของคนในชุมชน ดังนั้นการเลือกผูใหขอมูลหลักในลักษณะ 
ลูกบอลกล้ิงบนหิม (snowball)  เพ่ือจะไดขอมูลตรงตามปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  ซ่ึงยอมสงผล
ตอความสมบูรณความถูกตองของเนื้อหาท่ีจะดําเนินตอไปในการใช  การเขาสูสนามดวยการประสานงาน
และความรวมมือระหวางนักศึกษากับผูนําทองถ่ินและชาวบานท่ีมีความคุนเคยกันจึงทําหนาท่ีเปน

ผูชวยนักวิจัยท่ีทําใหงานช้ินนี้ไดขอมูลเพื่อพิสูจนประสิทธิผลไดอยางราบร่ืน   
  ดังนั้นเม่ือมีการสัมภาษณพูดคุยกับชาวบานท่ีเปนไปดวยความเปนกันเองและออก
รสชาติในยามที่ไดพูดคุยในส่ิงท่ีชาวบานรู เชน การทําอาหารมอญ  ตํานานประเพณีตางๆ ของมอญ  
เปนตน ไมเพียงแตคําพูดท่ีพร่ังพรู  แววตา  ทาทาง  รอยยิ้มลวนประสานแสดงความเปนตัวเองท่ีไม
มีอะไรปดกั้น จึงเปนตัวบทสําคัญในการวิเคราะหวิจัย และบางสวนของบทสนทนาพูดคุยไดถูก
คัดลอก เพื่อสะทอนใหเห็นทัศนะและความรูของชาวบานในบางตอนของการนําเสนอผลการวิจัย มี
การตรวจสอบขอมูลซํ้ากับชาวบานเปนกลุมบางเปนรายบุคคลถึงประเด็นคําถามตามกรอบกับชาวท่ี
ไมใชผูใหขอมูลหลัก และนํามาปรับปรุงคําถาม และวิธีการเก็บขอมูลใหมีความเหมาะสม และ
เปนไปอยางราบร่ืนและครบถวน    
  นอกจากการจัดเวทีชาวบานท่ีผูวิจัยกําหนดข้ันตอนของรูปแบบ ท้ัง 5 ตําบลโดยการ
ประสานกับผูนําทองถ่ิน ผูใหญบาน ยังเขารวมประเพณีตางๆ ของชาวบานโดยกลุมนักวิจัย ผูชวย
นักวิจัย เพ่ือตรวจสอบขอมูลและการสรางความคุนเคยกับชาวบานโดยผูวิจัยไดติดตามผลการเก็บ
ขอมูลและอาศัยการคิดเชิงวิเคราะหของกลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบ และการมองเห็นถึงความ
เกี่ยวพันระหวางมโนทัศนของรูปแบบ (conceptual model) การเทียบเคียงกรณีศึกษา (best practice) 
ท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหไวตั้งแตข้ันท่ี 1 และข้ันท่ี 2 ของการวิจัย  ดังนั้นการไดมาซ่ึงการเก็บขอมูลของ
กลุมเปาหมาย จึงเปนท้ังการแสดงถึงผลการเรียนรูในเชิงคุณภาพตอประสิทธิผลของการเรียนรูได
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อยางดี เปนการการยืนยันวา มโนทัศนของรูปแบบไดถึงจุดอ่ิมตัว (Concept saturation) สามารถ
สรุปเปนภาพข้ันตอนการทดลองรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภาพ 9  ข้ันตอนการทดลองรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 
 3.2.4 ขั้นตอนท่ี 4  การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
   1) สังเคราะห/วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดลองรูปแบบการเรียนรูการจัด การ
ทองเท่ียวชุมชน  กระเรียบวนการเรียนรู 20 ข้ันตอน ผูวิจัยพบวาใชเวทีการเร ียนรู 7 เวที จึงไดถอด
บทเรียนการนําเสนอผลจากเวทีการเรียนรูท้ัง 7 เวที 20 ข้ันตอน  
   2) การปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูในการดําเนินการข้ันตอนนี้เปนการประเมิน
หลังการทดลองสรางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชปรับปรุงองค 
ประกอบตางๆ ของรูปแบบในสวนท่ียังมีขอบกพรอง เม่ือปรับปรุงจะไดเผยแพรรูปแบบการเรียนรู
การจัดการทองเท่ียวชุมชน 
   3) นํารูปแบบที่มีการปรับปรุงปรึกษาผูเชี่ยวชาญ โดยการจัดเวทีแสดงความ
คิดเห็นการสนทนากลุมยอยโดยผูเช่ียวชาญ (experience focus group discussion) เม่ือไดข้ันตอน
การเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนจากการทดลอง ผูวิจัยไดนําเสนอผูเช่ียวชาญ เพ่ือขอความคิด 
เห็นโดยใชวิธีการอภิปรายกลุม (group discussion) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

พัฒนารูปแบบการเรียนรู  
การจัดการทองเท่ียว 

ปฏิบัติการนํารอง 
(pilot study) 

เลือกกลุมตัวอยางทดลองการเรียนรู 

เลือกพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม 

การออกแบบการทดลองและพัฒนา 

  ปรับปรุง 

ปฏิบัติการภาคสนาม 
กลุมตัวอยาง 20 ข้ันตอน 
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เชิงทฤษฎี ความเปนรูปธรรมและความเปนไปไดเบ้ืองตนในทางปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ
ดังนี้ 
    - ดานการทองเที่ยวชุมชน 
     ดร.โฉมยง  โตะทอง หัวหนาประเมินวิจัยทองเท่ียวชุมชน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ  
     ดร. ปรีดี โชติชวง รองปลัดกระทรวงกีฬาและการทองเท่ียว 
     นายขจร วีระใจ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาบริการทองเท่ียว กระทรวงกีฬา
และการทองเท่ียว 

- ดานการจัดการชุมชน 
     นายปฏิภาณ  จุมผา  ผูอํานวยการภาคกลางและการวางแผนชุมชน  สถาบัน
พัฒนาองคกรกรชุมชน 
     นส.กนิษฐา  สุวัตธกุล  หัวหนางานวางแผน  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   
   4) นําเสนอเพื่อการวิพากษปรับปรุง ผูศึกษาไดเรียบเรียงขอมูลในการปฏิบัติ 
การภาคสนามมาเรียบเรียงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ตั้งแตการศึกษาศักยภาพชุมชนตนแบบท่ีมี
การจัดการทองเที่ยวชุมชนริมแมน้ํา การสรางรูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชน ดวย
การนําปจจัยจากชุมชนตนแบบท่ีมีการจัดการทองเท่ียวชุมชน 5 พื้นท่ีในเขตภาคกลาง การทดลอง
รูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชนในเขตพื้นท่ีริมแมน้ําเจาพระยา ในเขตจังหวัด
ปทุมธานีนํารอง 5 ตําบล  เพื่อวัดประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูการวางแผนทองเท่ียวชุมชน 
การตรวจสอบความสอดคลอง ในเอกสารงานวิจัยผูศึกษาไดนําเอกสารการวิจัยใหผูเช่ียวชาญตรวจ 
และวิพากษ และปรับแกไข เปนเอกสารสมบูรณ การนําเสนอผลการวิจัยจัดกระทําในรูปแบบการ
บรรยายท่ีเนนการใหรายละเอียด (thick description) เพื่อส่ือใหเห็นภาพรวมของปรากฏการณและ
รายละเอียดท่ีแสดงถึงองคความรูในการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน  
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 สรุปข้ันตอนการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชนตามภาพ10 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ภาพ 10  สรุปข้ันตอนการปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 

3.3  กรอบระยะเวลาในการดําเนินการ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆดังท่ีกลาวมาแลว 
ตั้งแต ป พ.ศ.2547 เปนตนมา ดังรายละเอียดข้ันตอนตามเวลาดังกลาวดังน้ี  
 
ตาราง  9   แสดงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
1. การคัดเลือกและการศึกษาพืน้ท่ีตนแบบ มิถุนายน-ตุลาคม 2547 
2.1 การสังเคราะหรูปแบบ theory model มิถุนายน 2547 
2.2 การสังเคราะหรูปแบบ action model พฤศจิกายน 2547  
2.3 การลงภาคสนามพื้นท่ีตนแบบเพ่ือสัมภาษณ

ข้ันตอนการใชรูปแบบ 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2547 

2.4 การตรวจสอบรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ ธันวาคม 2547 

องคความรูการจัดการ 

ทองเท่ียวชุมชน 

นําเสนอเพื่อการ

วิพากษปรับปรุง 

สังเคราะห/วเิคราะหขอมูล 

ท่ีไดจาการทดลองรูปแบบ 

นําผลที่ไดจากการทดลองไป 

ปรับปรุงในข้ันตอนปฏิบัติ 

           ปรึกษาผูเช่ียวชาญ 

  ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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ตาราง  9  (ตอ) 
 

ขั้นตอนท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
2.5 การจัดเวทีสัมมนาผูเช่ียวชาญวิพากษรูปแบบ 9 ธันวาคม 2548 
2.6 การสรางคูมือเพ่ือการใชรูปแบบการเรียนรู ธันวาคม 2547-มกราคม 2548 
3 การทดลองรูปแบบการเรียนรูการจัดการทองเท่ียว มกราคม 2548-  

3.1 เวทีการเรียนรู 1 การจัดเวทีเสวนาผูนําชุมชน มกราคม  2548 
3.2 เก็บขอมูลภาคสนามรวมกับกลุมทดลอง มกราคม – สิงหาคม 2548 
3.3 เวทีประชาคมศักยภาพชุมชน 5 ตําบล กุมภาพันธ –กรกฎาคม 2548 
3.4 เวทีเรียนรูการทบทวนศักยภาพชุมชนเพื่อทองเท่ียว สิงหาคม- กันยายน 2548 
3.5 การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการทองเท่ียวชุมชน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2548 
3.6 เวทีเรียนรูและทบทวนความเปนไปไดตอการ

จัดการทองเท่ียว 
ธันวาคม 2548 

3.7 เวทีการรางแผนการทองเท่ียวชุมชน ธันวาคม 2548 
3.8 การทดลองปฏิบัติการจัดการทองเท่ียวชุมชน ธันวาคม 2548 
3.9 การยกรางแผนกลยุทธการทองเท่ียว  มกราคม 2549 
3.10 การอบรมผูนําเท่ียวทองถ่ิน มกราคม 2549 
3.11 การทบทวนแผนปฏิบัติการทองเท่ียว กุมภาพันธ  2549 
3.12 นําผลการวิจัยนําเสนอประเทศเนเธอรแลนด  

อังกฤษ 
เมษายน- พฤษภาคม 2549 

3.13 เวทีถอดบทเรียนการเรียนรูการทองเท่ียวชุมชน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2549 
3.12 เขียนเอกสารงานวิจัย  พ.ศ. 2550-2551  
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