
บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการวิธีวิจัย 
 

งานวิจัยการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของต าบล
ท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่การประเมินระดับความส าคัญของทุนทาง
วัฒนธรรมในต าบลท่าคา รวมทั้งเพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมซึ่งสามารถด าเนินการได้ด้วยชุมชนเอง ประกอบกับการด าเนินการวิจัยนี้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนด าเนินการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย(ดูภาพที่ 3.1)  

3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการวิจัย (target population and sampling 
units) 

3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง (sampling) 
3.3 การรวบรวมข้อมูล (data collection) 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 
3.5 การสรุปและเสนอแนะผลการวิจัย (conclusion and recommendations)  

 
3.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการวิจัย 
 

3.1.1 การก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
  การวิจัยครั้งนี้ต้องการน าผลการประเมินทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ ทางปะวัติศาสตร์ ทางวิทยาการ และทางสังคม สู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าในต าบลท่าคา และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว คือ ประชากรเป้าหมายหลัก ซึ่งแบ่งได้เป็นสองกลุ่มประกอบด้วย 
  1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท่าคา ได้แก่ สมาชิกของกลุ่มผู้น าชุมชนอย่างเป็น
ทางการ กลุ่มผู้มีความรู้ของชุมชน และกลุ่มชาวบ้านโดยทั่วไปของต าบลท่าคา กลุ่มแรกเป็น
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ผู้เกี่ยวข้องด้านนโยบายการพัฒนาในต าบลท่าคา กลุ่มที่สองเป็นผู้มีความรู้ด้านวัฒนธรรมรวมทั้ง
เป็นที่เคารพและเป็นผู้น าอย่างไม่เป็นทางการของชุมชน และกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ใกล้กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม การก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ดังกล่าวน าไปสู่จ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพต่อไป  
  2) นักท่องเที่ยวชาวไทย คือ กลุ่มเป้าหมายหลักในปัจจุบันที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลท่าคา ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเข้ามาเที่ยวที่ตลาดน้ าท่าคา รวมทั้งนั่งเรือดูการผลิตน้ าตาล
มะพร้าวและเยี่ยมบ้านก านันจัน เพราะนอกจากสมาชิกในท่าคาแล้ว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาหรือนุรักษ์วัฒนธรรมในต าบลท่าคาเช่นกัน ดังนั้นความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ควรได้รับการพิจารณาก่อนการก าหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวว่าควร
ไปในทิศทางใด โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเพื่อน าไปสู่การรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณต่อไป 
 
 3.1.2 การก าหนดพื้นที่ในการท าวิจัย 

การก าหนดพื้นที่ในการท าวิจัยน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมิน
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมของต าบลท่าคาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายของการวิจัย ดังนั้นพื้นที่และสถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมจากการประเมิน
ของสมาชิกในชุมชนท่าคาจึงถูกก าหนดเป็นพื้นที่และสถานที่ในการท าวิจัย ประกอบด้วย ตลาด
น้ าท่าคา เตาตาล วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย บ้านก านันจัน เรือนไทยคุณทวีป 
และบริเวณคลองท่าศาลา จากการประเมินดังกล่าวสามารถก าหนดพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นที่ตลาดน้ าท่าคา เตาตาลครูศิริ และบ้านก านันจัน ซึ่งเป็นพื้นที่และ
สถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
 
3.2 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.2.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรเป้าหมายของงานวิจัยน้ีได้แก่ สมาชิกในชุมชนท่าคา และนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวในพื้นที่ท่าคา การสุ่มตัวอย่างของประชากรแต่ละกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย สามารถจ าแนกออกเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา
เที่ยวต าบลท่าคาในปีที่ผ่านมา จากตัวเลขประมาณการนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ท่าคาเมื่อปี 2552 อยู่
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ท่ี 165,600 คน (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา วันที่ 3 มีนาคม 2553) และ
น ามาเปรียบเทียบกับตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973:1089)(อ้าง
ถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544)ส่งผลให้การวิจัยครั้งนี้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
จ านวน 400 คนเพื่อใช้ในการรวบข้อมูลการประเมินระดับความส าคัญของวัฒนธรรมและกิจกรรม
การท่องเที่ยวในต าบลท่าคา 
  การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท่าคา 
ประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ กลุ่มผู้มีความรู้ของชุมชน และชาวบ้าน 
รวมประชากรทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การด าเนินการ
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างเริ่มต้นจากผู้น าและผู้มีความรู้ของชุมชน หลังจากนั้นได้รับการแนะน าให้เข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างคนต่อไปภายในประชากรกลุ่มนี้ เมื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจนได้ข้อมูลที่
ซ้ าและสอดคล้องกันจึงหยุดการเก็บข้อมูลซึ่งปรากฏขนาดกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในท่าคาจ านวน 14 คน 
 
 3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในพื้นที่ท่าคานี้แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในชุมชนท่าคา แม้ว่าการสุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มใช้
การสุ่มแบบไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (non-probability sampling)เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดี วิธีที่
ใช้ในการเลือกตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว
ไทยประยุกต์ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (convenience sampling) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างสมาชิกใน
ชุมชนท่าคาด าเนินการสุ่มด้วยวิธีแบบบอลหิมะ (snowball sampling) โดยเริ่มจากการสุ่มตัวอย่าง
จากสมาชิกในชุมชนท่าคาเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม และการ
ประเมินระดับความส าคัญ หลังจากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเครื่องมือเพื่อท าการสุ่มกับกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวต่อไป 
 
3.3 การรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยนี้ท าการเก็บรวบข้อมูลแบบผสมผสานทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดย
เริ่มจากการเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ทุนทางวัฒนธรรม จนน าไปสู่การรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างสมาชิกในชุมชนท่าค่าเพื่อประเมินความส าคัญของทุนทาง
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วัฒนธรรม และน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวในการประเมินความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมเช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ถูกสร้าง
ข้ึนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท้ังการ
รวบรวมจัดหมวดหมู่ทุนทางวัฒนธรรม และการประเมินทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ 
 
 3.3.1 การเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมทุนทางวัฒนธรรม  
  การด าเนินงานเพื่อรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมของต าบลท่าคา เบ้ืองต้นเริ่มจากการ
ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยท่ีเคยท ามาก่อนหน้านี้ การส ารวจพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทาง
กายภาพ อาทิ รายละเอียดและที่ตั้งสถานที่ส าคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ 
เช่น กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ในต าบลท่าคา  และการ
สัมภาษณ์เบื้องต้นแบบก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) กับกลุ่มผู้น าชุมชนอย่างเป็น
ทางการอันประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้มี
ความรู้ ได้แก่ กลุ่มครู กลุ่มเรือพาย กลุ่มท าน้ าตาลมะพร้าว กลุ่มศาสนา  เพื่อรวบรวมทุนทาง
วัฒนธรรมของต าบลท่าคา ตามวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งของการวิจัย  
  หลังจากการรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการด าเนินการจัด
หมวดหมู่ทุนทางวัฒนธรรม โดยแบ่งคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคาออกเป็นสี่ด้าน 
ได้แก่ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้านสังคม และคุณค่าด้าน
วิทยาการ เมื่อการจัดหมวดหมู่คุณค่าทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านเสร็จ การด าเนินการต่อไป คือ 
การเก็บข้อมูลจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมทั้งสี่
ด้านของต าบลท่าคาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
   
 3.3.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม 

การประเมินระดับความส าคัญของคุณค่าทางวัฒนธรรมในด้านประวัติศาสตร์ 
สุนทรียภาพ วิชาการ และสังคม แม้วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งสองกลุ่ม
เหมือนกันคือเพื่อประเมินระดับความส าคัญแต่เครื่องมือและวิธีการสุ่มตัวอย่างนั้นแตกต่างกัน โดย
เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ที่เกี่ยวข้องในต าบลท่าคาก่อน และถัดไปจึงรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ส าหรับการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนท่าคา ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (structured interview)ในการสอบถามเป็นรายบุคคล  การสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้น าชุมชน กลุ่มผู้มีความรู้ของชุมชน และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบใช้ค าถามปลายเปิดโดย
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องค์ประกอบของค าถามที่ตั้งขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อที่สองของการวิจัย คือ การประเมิน
คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับความส าคัญ
ของทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละด้าน และเหตุผลของระดับความส าคัญที่แตกต่างกัน โดยการ
สัมภาษณ์เริ่มจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และผู้น ากลุ่มเรือพาย หลังจากการ
สัมภาษณผ์ู้น าทั้งสองกลุ่มตัวอย่างได้แนะน าสมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่มเป้าหมายต่อไปจนได้ข้อมูล
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงหยุดการรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด  ซึ่งนักท่องเที่ยวเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามเอง (self-administered questionnaire) การแจกแบบสอบถามใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวกในสามพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาเยี่ยมชมได้แก่ บริเวณตลาดน้ าท่า
คา บ้านก านันจัน และเตาตาลบ้านครูศิริ การออกแบบแบบสอบถามนอกจากค านึงถึง
วัตถุประสงค์การประเมินระดับความส าคัญของคุณค่าทั้งสี่ด้านแล้วยังพิจารณาถึงการสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย ดังนั้นองค์ประกอบของค าถามใน
แบบสอบถามประกอบด้วยสามส่วนคือ  การประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมใน
ต าบลท่า กิจกรรมการท่องเที่ยว และข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมใช้ค าถามปลายปิด
(close-ended question) แบบมาตรวัดค่าระดับตัวเลข( numeric rating scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
10 ระดับ จาก 10 คือ ระดับส าคัญมากไปถึง 1 คือ ระดับส าคัญน้อย  เพื่อประเมินคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ของบ้านก านันจัน และตลาดน้ าท่าคา คุณค่าด้านสุนทรียภาพของวัดมณีสรรค์ วัด
เทพประสิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย และวิถีชีวิตริมน้ าของท่าคา คุณค่าด้านวิชาการของเรือนไทยบ้าน
คุณทวีป เตาตาล และตลาดน้ าท่าคา และคุณค่าด้านสังคมของวัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ ศาล
เจ้าแม่ต้ัวเนี้ย และตลาดน้ าท่าคา แต่การก าหนดความหมายของอัตราภาคชั้นมีเพียง 5 ระดับ คือ 
ระดับส าคัญมาก ระดับส าคัญค่อนข้างมาก ระดับส าคัญปานกลาง ระดับส าคัญค่อนข้างน้อย และ
ระดับส าคัญน้อย สามารถค านวณช่วงระดับความส าคัญแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น    =     ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – กับข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด 
                  จ านวนชั้น 
     = 10-1/5 
     = 1.8 
     
ซึ่งสามารถแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
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  คะแนนเฉลี่ย    ระดับความส าคัญ  
  1.00 - 2.80    ส าคัญน้อย 
  2.81 - 4.60    ส าคัญค่อนข้างน้อย  
  4.61 - 6.40    ส าคัญปานกลาง  
  6.41 - 8.20    ส าคัญค่อนข้างมาก 
  8.21 - 10.00    ส าคัญมาก 
  ส่วนที่ 2 กิจกรรมการท่องเที่ยว คือ ค าถามเพื่อศึกษาความเห็นของนักท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้ท่องเที่ยวในต าบลท่าคา รวมทั้งความเห็น
นักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวทั้ง 8 แบบ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ ประกอบด้วย  

การน่ังเรือชมวิถีชีวิตริมน้ า  
การเที่ยววัดเทพประสิทธิ์  
การเที่ยววัดมณีสรรค์  
การเที่ยวศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย  
การดูการท าน้ าตาลมะพร้าว ณ เตาตาลของชาวบ้าน  และ เตาตาลที่

เตรียมพร้อมส าหรับนักท่องเที่ยว 
 การเยี่ยมเรือนไทยบ้านก านันจัน  
การเที่ยวตลาดน้ าท่าคา 
การชมเรือนไทยบ้านคุณทวีป  

และเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวในต าบลท่าคา ค าถามที่ใช้ใน
แบบสอบถามเป็นทั้งแบบเปิด (open question) และแบบปปิด โดยค าถามแบบเปิดนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ระบุจ านวนตัวเลขเองน ามาใช้กับการศึกษาระยะเวลารวมที่
คาดว่าจะใช้ในการท่องเที่ยวในต าบลท่าคา ขณะที่ค าถามแบบปลายปิดโดยก าหนดให้มีสอง
ตัวเลือก คือ สนใจ และ ไม่สนใจ น ามาใช้เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวในต าบลท่าคาที่
นักท่องเที่ยวสนใจ 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยค าถามเพื่อศึกษาลักษณะของ
นักท่องเที่ยว โดยใช้ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และการศึกษา และลักษณะ
ทางจิตวิทยาของ Plog การต้ังค าถามใช้ค าถามปิดแบบมีตัวเลือกส าหรับข้อมูลนักท่องเที่ยวแบ่ง
ตาม เพศ การศึกษา และลักษณะทางจิตวิทยา ขณะที่ค าถามแบบเปิดใช้กับอายุของนักท่องเที่ยว 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ระบุตัวเลขอายุเองโดยไม่มีตัวเลือกให้ 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ท าไว้
ก่อนหน้านี้ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของทุนทางวัฒนธรรม
ซึ่งแบ่งได้เป็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสุนทรียภาพ คุณค่าด้านวิชาการ และคุณค่า
ด้านสังคม และน าผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ที่ได้นี้ไปเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ของข้อมูลกับวิธีการวิเคราะห์ผลการวิจัยในลักษณะอื่นต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งแบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบมีโครงสร้างใช้
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและแสดงเนื้อหา (data display and analysis) ซึ่งผลการวิจัยจากการ
วิเคราะห์นี้  ปรากฏในลักษณะของการสรุปเนื้อหาประกอบกับการน าเสนอผลการวิจัยในรูปของ
ตารางสรุปผล โครงข่าย แผนที่ทางความคิด  และแผนที่เส้นทาง  การรวบรวมข้อมูลทุนทาง
วัฒนธรรม และการประเมินระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมจากสมาชิกในชุมชนท่าคาได้
ใช้วิธีการวิเคราะห์และแสดงเนื้อหานี้เพื่อการแสดงผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวใช้การประมวลผลทางสถิติด้วย
โปรแกรม SPSS(Statistical Package for the Social Science)ซึ่งประกอบด้วยค าถามสามส่วน
ได้แก่  ส่วนที่หน่ึงคือค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการประเมินระดับความส าคัญทางวัฒนธรรม 
ส่วนที่สองเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว และส่วนที่สามคือค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว โดยการใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยจากข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการ
ท่องเที่ยว และข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ขณะที่ใช้ค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยว และอายุของนักท่องเที่ยว  รวมทั้งใช้ค่าเฉลี่ยใน การประเมินระดับความส าคัญทาง
วัฒนธรรมของสถานที่และพื้นที่ในท่าคาที่มีคุณค่าประกอบด้วย  
 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ได้แก่ บ้านก านันจัน ตลาดน้ าท่าคา  
 คุณค่าในด้านสุนทรียภาพได้แก่ วัดมณีสรรค์ วัดเทพประสิทธิ์ ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย และวิถี
ชีวิตริมน้ าของท่าคา  
 คุณค่าในด้านวิชาการ ได้แก่ เรือนไทยบ้านคุณทวีป เตาตาล และตลาดน้ าท่าคา  
 คุณค่าในด้านสังคม ได้แก่ วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ ศาลเจ้าแม่ต้ัวเนี้ย และตลาดน้ าท่าคา
 หลังการรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อจัดหมวดหมู่คุณค่าทั้งสี่ด้าน และการประเมินคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในท่าคาจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเสร็จแล้ว ผลการวิจัยที่ได้จากการ
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ประเมินคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวถูกน ามาจัดล าดับความส าคัญตามค่าคะแนนเฉลี่ย 
รวมทั้งน าผลที่ได้จากการจัดล าดับความส าคัญของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความ
เหมือนและความต่าง และน าไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมตามความเห็นที่
สอดคล้องกันของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการสรุปผลวิจัยต่อไป  
  
3.5 สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
 
 3.5.1 สรุปผล 
  หลังจากการจัดล าดับความส าคัญของสถานที่และพื้นที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม
ในแต่ละด้านแล้ว ถัดไปคือการน าผลจากการจัดล าดับของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมาเปรียบเทียบโดยการน า
ส่วนการประเมินคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกันของทั้งนักท่องเที่ยวและชุมชนมาเป็น
แนวทางในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงคุณค่าของท่าคาต่อไป 
  การทบทวนผลการวิจัย  เมื่อการสรุปผลเบื้องต้นได้ภาพเส้นทางที่ประกอบไปด้วย
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญในแต่ละด้านที่สอด คล้อง กับความต้องการของทั้งสองกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะถูกน ามารายงานเบื้องต้นในรูปแบบของรายละเอียดเนื้อหาการ
ประเมินระดับความส าคัญของวัฒนธรรม ภาพเครือข่ายเส้นทางที่เชื่อมโยงสถานที่รวมทั้งพื้นที่มี
ความส าคัญในทิศทางเดียวกันของทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวท่าคาเอง น าผลสรุปการวิจัย
เบื้องต้นไปปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในรูปของการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล 
   
 3.5.2 เสนอแนะ 
  หลังจากการรับฟังความคิดเห็น น าผลตอบกลับที่ได้มาปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว 
และท าการรายงานสรุป ข้อเสนอแนะการวิจัยที่ได้รับการปรับปรุงแล้วซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมในต าบลท่า
คาพร้อมกับการน าเสนอด้วยสื่อกราฟิก อาทิ รูป และแผนที่ รวมทั้งเสนอแนะองค์ประกอบอ่ืนของ
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ แนวทางการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
มรดกทางวัฒนธรรมของท่าคา การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว และการสื่อความหมาย
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การปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว
ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

-รวบรวมและจัดหมวดหมู่คุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเบื้องต้น โดย 

-การศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 

-การส ารวจพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพ 

-การสัมภาษณ์ผู้น า และผู้มีความรู้ของชุมชนเป็นรายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มี
 โครงสร้าง  

-ประเมินความส าคัญทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ทางปะวัติศาสตร์ ทางวิทยาการ 
และทางสังคม โดย การสัมภาษณ์ 

-ผู้น าและผู้มีความรู้ของชุมชนเป็นรายบุคคลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง 

-นักท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลด้วยแบบสอบถาม 

 

 

 

-ท าการเปรียบเทียบทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเหมือนกันของทั้งสองกลุ่มเป้าหมายมาสร้างเส้นทางท่องเที่ยว  
-น าผลการเปรียบเทียบ  มาก าหนดสถานที่หรือพ้ืนที่ที่มีคุณค่าบนแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ 

-รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านด้วยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อมาปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว 

-เสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ, บริหารนักท่องเที่ยว, การส่ือ

ความหมาย 

3.5) สรุปและเสนอแนะ

ผล 

ภาพที่ 3.1 แผนการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินงาน

วิจัย 

-ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ส าหรับข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม และระดับความส าคัญของ
คุณค่าทางวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ชุมชน 
-ใช้การวิเคราะห์โดยสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส าหรับข้อมูลระดับความส าคัญของคุณค่าทาง
วัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
 

3.3) รวบรวมข้อมูล 

3.4) วิเคราะห์ข้อมูล ระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่การ
สร้างเส้นทางท่องเที่ยว 

การสร้างต้นแบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

การประเมินคุณค่าทุนทาง

วัฒนธรรมของท่าคาทั้งสี่ด้าน 

การรวบรวม/จัดหมวดหมูทุ่นทาง

วัฒนธรรมของท่าคา 

3.2) กลุ่มตัวอย่าง 

-ชาวท่าคา(14)/นักท่องเที่ยวชาวไทย(400) 

-ต าบลท่าคา: ตลาดน้ า, บ้านก านันจัน และ
เตาตาลครูศิร ิ

3.1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที ่
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