บทที่ 3
ระเบียบวิธกี ารวิจัย
3.1 แนวทางการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษาเกี่ยวกับ ขอจํากัด และอุปสรรคในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยในพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรี โดยทําการแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน
1) การคนหาเอกลักษณทองถิ่นทางดานกายภาพของแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย
เรือ นไทยริ ม น้ํ า เรื อ นไทยทองถิ่ น ตัว อย า งที่พั ก อาศัย เพื่ อ รองรับนั ก ท อ งเที่ ย ว และมรดกทาง
วัฒนธรรมภายในแหลงทองเที่ยว
2) การวิเคราะหความตองการและขอจํากัดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบ
โฮมสเตย เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
3.2 ตัวแปรการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรตน
ปจจัยที่สง เสริมใหเกิดการทองเทีย่ วแบบโฮมเสตย แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย ทีพ่ กั
อาศัย กิจกรรมการทองเที่ยว และสภาพแวดลอม
3.2.2 ตัวแปรตาม
การทองเทีย่ วรูปแบบโฮมสเตยที่สอดคลองกับทรัพยากรทางการทองเที่ยวในพื้นที่
3.3 ประชากรและการสุมตัวอยาง
3.3.1 ประชากร
เนื่องจากการเก็บขอมูลประกอบดวยการเก็บขอมูลทางกายภาพซึ่งเปนตัวกําหนด
ศักยภาพ และคุณคาความสําคัญของพื้นที่ รวมทั้งศึกษาความตองของผูเขาไปใชพื้นที่ทองเที่ยว
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เกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย ดังนั้นประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2
กลุม ไดแก
1) ผูที่เขาไปใชงานพื้นที่ทองเที่ยวริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ประกอบดวยผูที่พักอาศัยใน
ชุมชน และนักทองเที่ยว ภายในพื้นที่ศึกษา 3 พื้นที่ ประกอบดวย
กลุมพื้นที่ศึกษาที่ 1 ตลาดริมน้ําดอนหวาย
กลุมพื้นที่ศึกษาที่ 2 ชุมชนบานทาพูด
กลุมพื้นที่ศึกษาที่ 3 ชุมชนริมน้ําตลาดใหม
2) อาคาร สิ่งปลูกสราง ในพื้นที่ศึกษา 3 พื้นที่ และบริเวณตอเนื่อง โดยใชแบบสํารวจ
ในการเก็บขอมูลในเรื่องความสําคัญของพื้นที่
3.3.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ผูที่อยูในพื้นที่ของแหลงทองเที่ยวริมฝงแมน้ํา
นครชัยศรี สามารถแยกไดเปนผูพักอาศัย และนักทองเที่ยว โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดไดมาจากการ
สุมตัวอยาง แบบไมคํานึงถึงความนาจะเปนในการสุม (non - probability sampling) ในลักษณะการ
สุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
การออกแบบสอบถามโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม คือ ผูพักอาศัยในชุมชน และ
นักทองเที่ยว การประมาณกลุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane คือ
N

=

n

1 + Ne2
เมื่อ

n = ขนาดกลุม ตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ขนาดของความคลาดเคลื่อน

1) กลุมผูพักอาศัย กลุมพักอาศัยภายในแหลงทองเที่ยว 3 พื้นที่ประกอบดวย จํานวน
ประชากรที่อาศัยอยูในหมูที่ 2 ตําบลบางระทึกจํานวน 954 ครัวเรือน จํานวนประชากรที่อาศัยอยู
ในหมูที่ 7 ตําบลไรขิงจํานวน 1,291 ครัวเรือน และ จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในหมูที่ 9 ตําบลทา
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ตลาด 290 ครัวเรือน รวม 3 พื้นที่ มีประชากร(N) ทั้งหมด 2535 ครัวเรือน และขนาดของความ
คลาดเคลื่อน (e) เทากับ 0.05
2535
= 350 ชุด
1 + 2535(0.05)2
โดยผูศึกษาไดทําแบบสอบถาม 370 ชุด เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
โดยแบงสัดสวนตามจํานวนประชากรของชุมชน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่คาํ นวณไดจําแนกตามพืน้ ที่ศึกษา
สําหรับแบบสอบถามฉบับที่ 1
พื้นที่ศึกษา
หมูที่ 2 ตําบลบางระทึก
หมูที่ 7 ตําบลไรขิง
หมูที่ 9 ตําบลทาตลาด
รวม

จํานวนครัวเรือน
จํานวน
รอยละ
954
38
1,291
51
290
11
2,535
100

จํานวนตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
136
37
190
51
44
12
370
100

2) กลุมนักทองเที่ยว
จากขอมูลทางสถิติป 2548 จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวภายในแหลง
ทองเที่ยวริมน้ํานครชัยศรีจากองคการบริหารสวนตําบลบางระทึก และตําบลไรขิง จะไดจํานวน
ประชากรนักทองเที่ยว(N) เทากับ 1,441,159 คน และขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เทากับ
0.05 เนื่องจากจํานวนนักทองเที่ยวในชุมชนริมน้ําตลาดใหมคอย ๆ ลดลงจนกระทั่งไมมีกิจกรรม
การทองเที่ยวในชวงป 2550 ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลนักทองเที่ยวได ดังนั้นผูศึกษาจึงทําการ
เก็บขอมูลเฉพาะนักทองเที่ยวภายในพื้นที่ศึกษาสองพื้นที่ไดแก ชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย และ
ชุมชนบานทาพูด
1,441,159
1 + 1,441,159 (0.05)2

= 400 ชุด
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ตารางที่ 3.2
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่คาํ นวณได จําแนกตามพืน้ ที่ศึกษา
สําหรับแบบสอบถามฉบับที่ 2
พื้นที่ศึกษา
หมูที่ 2 ตําบลบางระทึก
หมูที่ 7 ตําบลไรขิง
รวม

จํานวนครัวเรือน
จํานวน
รอยละ
1,225,159
85
216,413
15
1,441,572
100

จํานวนตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
340
85
60
15
400
100

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการสัมภาษณประกอบดวย กลุมผูบริหารแหลง
ทองเที่ยวจํานวน 3 คน และผูพักอาศัยภายในชุมชนจํานวน 13 คน
3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4.1 แบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ฉบับ ไดแก
1) แบบสอบถามสําหรับผูที่พักอาศัย แบบสอบถามสําหรับผูที่พักอาศัยอยูในพื้นที่
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ประกอบดวยขอมูล 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูทําแบบสอบถาม ประกอบดวยสภาพสังคม และ
เศรษฐกิจ
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอองคประกอบที่สะทอนเอกลักษณทองถิ่นและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงแมน้ํานครชัยศรี โดยวัดระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับองคประกอบ
การทองเที่ยว
สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝง
แมนํา้ นครชัยศรี
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ตองการใหแกไข แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี
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2) แบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวแบบสอบถามสําหรับนักทองเที่ยวอยูในพื้นที่
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ประกอบดวยขอมูล 6 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูทําแบบสอบถาม ประกอบดวยสภาพสังคม และ
เศรษฐกิจ
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงแมน้ํานครชัยศรี เกี่ยวกับ
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวในการรองรับนักทองเที่ยว
สวนที่ 3 การใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบที่สะทอนเอกลักษณทองถิ่นและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝงแมน้ํานครชัยศรี โดยวัดระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
องคประกอบการทองเที่ยว
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี
สวนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่พักอาศัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในรูปแบบ
โฮมสเตยในริมฝงแมน้ํานครชัยศรี ประกอบดวย เรือนไทย เรือนในสวนหรือเรือนทองถิ่น เรือนหอง
แถวไม และบานสมัยใหม
สวนที่ 6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ตองการใหแกไข แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝง
แมน้ํานครชัยศรี
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ประกอบดวย
1) ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงาน บทความสิ่งพิมพ และรายงานวิจัยที่มีความ
เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม
2) กําหนดโครงสรางของขอคําถามสําหรับการสรางแบบสอบถามสําหรับผูที่พัก
อาศัยในพื้นที่ และนักทองเที่ยวภายในพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
3) นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเนื้อหา (content validity)
4) วิเคราะหแบบสอบถาม ปรับเปลี่ยนและลําดับคําถามตามความเหมาะสมและ
นําไปทดลองสอบถามเบื้องตน
5) ทําการวิเคราะหคําตอบจากการทดลองแบบสอบถามเบื้องตน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของคําถามในแบบสอบถาม
6) แกไขจากการทดลองแบบสอบถามเบื้องตน แลวจึงดําเนินการหาคุณภาพของ
เครื่องมือ หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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7) นํา มาปรับ ปรุ ง แก ไ ขและจั ดทํา เป น แบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ โดยสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชงานแหลง ทองเที่ย ว กิ จกรรมการท องเที่ยว และ
รูปแบบโฮมสเตยที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3.4.2 แบบสัมภาษณ
เนื้อหาของแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อ อายุ ที่อยู สถานภาพ อาชีพ
สวนที่ 2 ความตองการ และขอจํากัดในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
การทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย
แบบสัมภาษณในการวิจัยมีขั้นตอนในการสราง ดังตอไปนี้
1) ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ รายงาน บทความสิ่งพิมพ และรายงานวิจัยที่มีความ
เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม
2) กําหนดโครงสรางของขอคําถามสําหรับการสรางแบบสอบถามสําหรับผูที่พักอาศัย
ในพื้นที่ และนักทองเที่ยวภายในพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรี
3) นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเนื้อหา (content validity)
ของขอคําถาม
4) นํ า มาปรับ ปรุง แกไ ขตามขอ เสนอแนะของผู เ ชี ่ย วชาญ และจัด เปน แบบ
สัม ภาษณสํา หรับสัม ภาษณ โดยสัม ภาษณรายละเอีย ดตามมาตรฐานของการปรับปรุง ที่พัก
อาศัยรูปแบบโฮมสเตย
3.4.3 แบบสํารวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ทําการสํารวจสภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน การใช
พื้นที่ของชุมชน รูปแบบบานพักอาศัยของชุมชน โดยการบันทึกภาพถาย และทําการประเมินโดย
ผูศึกษา เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจตอการใชงาน
ของผูพักอาศัย และนักทองเที่ยว
แบบสํารวจในการวิจัยนําระบบการสํารวจคุณคาทางสถาปตยกรรมในสภาพแวดลอม
และระบบการบูรณาการแหลงมรดกวัฒนธรรมเขาสูกระบวนการวางแผน โดยนําเฉพาะสวนที่
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เกี่ยวของกับขอบเขตการวิจัย ศึกษาศักยภาพของพื้นที่เกี่ยวกับโครงสรางทางจินตภาพของพื้นที่
และองคประกอบของแหลงทองเที่ยว
3.5 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาดําเนินการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดานความตรงเชิง
เนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทาน และดานความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการวัดคาความ
สอดคลองภายใน (internal consistency) ดวยคา สัมประสิทธิ์ ( α : alpha coefficient) ตาม
แนวคิดของ ครอนบาค (cronbach) ซึ่งไดกําหนดเกณฑการพิจารณาคาความเที่ยงดังนี้
กรณีที่แบบสอบถามมีจํานวนคําถาม > 10 ขอ
คาความเที่ยงไมต่ํากวา 0.60 = มีคุณภาพเชื่อถือได
กรณีที่แบบสอบถามมีจํานวนคําถาม < 10 ขอ
คาความเที่ยงไมต่ํากวา 0.30 = มีคุณภาพเชื่อถือได
จากการทดสอบเครื่องมือ (try out) ดําเนินการกับประชากรที่มีลักษณะเชนเดียวกับ
ประชากรในการวิจัย ในพื้นที่ทองเที่ยวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามประกอบดวย ผูที่พักอาศัย
จํานวน 30 ชุด และนักทองเที่ยวจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือ และการใชภาษา
ของแบบสอบถามคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามเมื่อใชสูตรการหาความเชื่อมั่น
ตารางที่ 3.3
ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
เครื่องมือ

เนื้อหาใน
แบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับที่ 1 สวนที่ 2
สวนที่ 3
แบบสอบถามฉบับที่ 2 สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4

α

ผลการวิเคราะห

0.8903
0.8936
0.9363
0.9484
0.8418

มีความเที่ยงตรงสูงประมาณ รอยละ 89 = เชื่อถือได
มีความเที่ยงตรงสูงประมาณ รอยละ 89 = เชื่อถือได
มีความเที่ยงตรงสูงประมาณ รอยละ 93 = เชื่อถือได
มีความเที่ยงตรงสูงประมาณ รอยละ 94 = เชื่อถือได
มีความเที่ยงตรงสูงประมาณ รอยละ 84 = เชื่อถือได
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ผลจากตารางแสดงวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความเชื่อถือไดมากพอที่จะนําไปใช
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
3.6 การเก็บขอมูล
3.6.1 ขอมูลปฐมภูมิ
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพืน้ ทีท่ างกายภาพ
3.6.2 ขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารที่เกี่ยวของ
1) ขอมูลดานประวัติศาสตรความเปนมาของพืน้ ที่
2) ขอมูลทางสถิติทางการทองเทีย่ วของพืน้ ที่
3.7 การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความเปนมาทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และ
เศรษฐกิจ
2) วิเ คราะหขอ มูล เกี่ย วกับ ลัก ษณะทางกายภาพของพื้น ที่ทอ งเที่ย วริม ฝง แมน้ํา
นครชัย ศรีทั้ง ในดา นของลัก ษณะของสถาปต ยกรรมทอ งถิ่น เชน เรือ นไทยริม น้ํา วัด และ
รูปแบบการวางผังชุมชน เชน ลักษณะของชุมชนกับการใชพื้นที่สาธารณะ ตลาดริมฝงแมน้ํา
วัด เปนตน
3) วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการทองเที่ยว ขอจํากัด ทัศนคติของชุมชนที่มีตอการ
พัฒนาการทองเที่ยว
4) สรุป ผลการวิเ คราะห พรอ มทั ้ง เสนอแนวทางการปรับ ปรุง เพื ่อ พัฒ นา
สภาพแวดลอม ที่รวมถึงสถาปตยกรรมทองถิ่น การวางผังบริเวณ และการวางแผนชุมชน ให
สัมพันธกับการพัฒนา และฟนฟูคืนชีวิตแกพื้นที่ริมฝงแมน้ํานครชัยศรีเพื่อการทองเที่ยว
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3.8 วิธีการวิเคราะหแบบสอบถาม
1) การวิเคราะหขอ มูลโดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ดาน คือ ดานการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการใหนักทองเที่ยวเขาพักคางคืนรูปแบบโฮมสเตย
2) เทคนิคและสถิติที่ใช
ผู ศึ ก ษาใช เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ โ ดยวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามด ว ยโปรแกรม
สําร็จรูปทางดานสังคมศาสตร SPSS (statistical package for the social sciences) v.11
ประกอบดวย
คาเฉลี่ย (mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การวิเคราะหความแปรปรวน (independent-sample t-test)
3) วิเคราะหขอมูลความคิดเห็น และขอมูลเสนอแนะตาง ๆ ของผูใหสัมภาษณ ดวย
การวิเคราะหสังกัป (concept)
3.9 เกณฑในการวิเคราะหขอมูล
3.9.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
1) วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทางด า นสั ง คม และเศรษฐกิ จ ของผู ที่ ทํ า
แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลของผูพักอาศัย ไดแก อายุ เพศ อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายได
และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ ขอมูลนักทองเที่ยว ไดแก อายุ เพศ อาชีพ รายได และพาหนะที่
ใชในการเดินทางมาแหลงทองเที่ยว
2) วิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจในศั ก ยภาพของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการ
สอบถาม ได แก ความพึง พอใจของนัก ทอ งเที่ ย วตอ สิ่ง อํ า นวยความสะดวกต า ง ๆ ของแหล ง
ทองเที่ยว ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว ความเหมาะสมของแหลงทองเที่ยว
3) วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ส ะท อ นเอกลั ก ษณ ท อ งถิ่ น และ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ไดแก ความตองการในการ
ปรับปรุงองคประกอบการทองเที่ยว เพื่อสะทอนเอกลักษณทองถิ่นในมุมมองของผูอยูอาศัย และ
นักทองเที่ยว
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4) วิเคราะหกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย และ
ทางเลือกอื่น ๆ แกนักทองเที่ยว
5) วิเคราะหรูปแบบโฮมสเตยที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว โดย
ศึกษาจากทรัพยากรของชุมชนในการวิเคราะหแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดจากการสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ ไดแก ลักษณะโฮมสเตยที่นักทองเที่ยวตองการ มุมมองการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมผานที่พักอาศัยของชุมชน
การวิเคราะหขอมูลในขอ 1 และ 5 ใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล โดยใช
การเปนียบเทียบขอมูลในลักษณะรอยละ
การวิเคราะหขอมูลในขอ 2 ใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีเกณฑใน
การวัดระดับแบงเปน 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ 6 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีส่ ุด
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจ
ระดับ 4 หมายถึง คอนขางพึงพอใจ
ระดับ 3 หมายถึง คอนขางไมพึงพอใจ
ระดับ 2 หมายถึง ไมพงึ พอใจ
ระดับ 1 หมายถึง ไมพงึ พอใจมากที่สุด
ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนตามระดับความพึงพอใจ โดยใชคาเฉลี่ย
ในการแปลความหมาย ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
6.00 - 5.16
มีความพึงพอใจมากที่สุด
5.15 - 4.33
มีความพึงพอใจ
4.32 - 3.50
คอนขางพึงพอใจ
3.49 – 2.67
คอนขางไมพึงพอใจ
2.66 – 1.84
ไมพึงพอใจ
1.83 – 1.00
ไมพึงพอใจมากที่สุด
โดยใชสถิติในการวิเคราะหคาเฉลี่ยและรอยละ
การวิเคราะหขอมูลในขอ 3 และ 4 ใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล โดยมี
เกณฑในการวัดระดับแบงเปน 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ 6 หมายถึง มีความเห็นดวยมากทีส่ ุด
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ระดับ 5 หมายถึง มีความเห็นดวย
ระดับ 4 หมายถึง คอนขางเห็นดวย
ระดับ 3 หมายถึง คอนขางไมเห็นดวย
ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยมากที่สุด
ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนตามระดับความเห็นดวย โดยใชคาเฉลี่ย
ในการแปลความหมาย ดังนี้
ระดับความเห็นดวย
คะแนนเฉลีย่
6.00 - 5.16
เห็นดวยมากทีส่ ุด
5.15 - 4.33
เห็นดวย
4.32 - 3.50
คอนขางเห็นดวย
3.49 – 2.67
คอนขางไมเห็นดวย
2.66 – 1.84
ไมเห็นดวย
1.83 – 1.00
ไมเห็นดวยมากที่สุด
โดยใชสถิติในการวิเคราะหคาเฉลี่ยและรอยละ
3.9.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารชุมชน ผูพ ักอาศัย และนักทองเที่ยว
นําขอมูลการบริหารแหลงทองเที่ยวชุมชนมาวิเคราะหเกี่ยวกับรูปแบบที่พักอาศัย
สําหรับรองรับนักทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และวิธีการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวรูปแบบโฮมสเตยของชุมชน

