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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยเร่ือง   “ความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชน               
มีสวนรวม : กรณีศึกษา หมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม” เปนการ
วิจัยในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงความ
เปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวม ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดัง
หัวขอตอไปนี้ 
 

 ประชากร 1.
  

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกในหมูบานปางมะโอ หมูที่ 9 ตําบลแมนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และบานบริวารยอยอีก 7 บาน จํานวน 191 คน ดังนี้ 
 (1) บานปางกลาง ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 (2) บานปางใหม ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 (3) บานปางใน ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 (4) บานปางสามสบ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 (5) บานปางหวยเฮี้ย ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 (6) บานปางหก ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 (7) บานปางหวยแกง ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากประชากรในชุมชนบานปางมะโอที่มีอายุ 15 – 70 ป ไดแก    
นักเรียน นักศึกษา ชาวบาน กลุมสมาชิกตางๆของชุมชน สมาชิกขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) และผูใหญบาน 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นดังตัวอยางในภาคผนวก ข
 โดยเปนแบบสอบถามที่ ผูวิจัยใชสัมภาษณกลุมตัวอยาง แบบสอบถามจะประกอบดวยชุดคําถาม
ปลายปด (Close ended Question) คําถามแบบเลือกตอบ และชุดคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 คําถามเกี่ ยวกับขอมูลทั่ วไปสวนบุคคล  ประกอบดวย  เพศ  อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได จํานวน 6 ขอ 
 สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับศักยภาพและความพรอมของชุมชนในการเปนธุรกิจที่พัก
แบบโฮมสเตย ประกอบดวย ความพรอมในดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกของ      
หมูบาน และความพรอมในดานสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในตัวบานที่จะเปน   
ที่พักแบบโฮมสเตย จํานวน 17 ขอ 
 สวนที่ 3 คํ าถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นเกี่ ยวกับธุรกิ จที่พักแบบโฮมสเตย  
ประกอบดวย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย ความรวมมือในธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย ผลดีของการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย และผลเสียของการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบ
โฮมสเตย   จํานวน 25 ขอ 
 สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยของ
ชุมชน จํานวน 11 ขอ 
 
3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 
 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย

โดยชุมชนมีสวนรวม 
 3.2 สํารวจความตองการของประชาชนในหมูบานตอการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย

โดยชุมชนมีสวนรวม  ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปปรึกษาหารือกับแกนนําชุมชนจัดเวทีชาวบานและ          
Focus Group ในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับชุมชนหมูบานปางมะโอที่เกี่ยวของกับศักยภาพในการจัดตั้ง
ธุรกิจโฮมสเตยในหมูบาน 
 3.3 กําหนดโครงสรางของแบบสัมภาษณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยเปน      
แบบสัมภาษณประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย
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โดยชุมชนมีสวนรวมในหมูบานปางมะโอ  และสรางขอคําถามที่ เปนคําถามปลายเปดและ            
แบบสัมภาษณ ดังตัวอยางในภาคผนวก ก 
 3.4 นําแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับประชาชนบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม โดยทําการสนทนากลุม (Focus Group) จํานวน 15 คน เพื่อนําแนวการตอบแบบ
สัมภาษณของการสนทนากลุม (Focus Group) ไปสรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 
 3.5 นําแนวการตอบแบบสัมภาษณของประชาชนบานปางมะโอมาสร างเปน

แบบสอบถามชุดคําถามปลายปดแบบเลือกตอบเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (ภาคผนวก ข) 
 3.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Pilot Test) กับประชาชนในชุมชนบานปางมะโอ 
จํานวน 50 คน (คิดเปน รอยละ 26 ของประชากรทั้งหมด) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ         
แบบสอบถาม ความถูกตองเที่ยงตรง ความเหมาะสม ความชัดเจนในคําถามและขอบกพรองตางๆ 
เชน ดานเนื้อหา การใชภาษา เปนตน รวมทั้งดาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดตั้ง
ธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยในชุมชนบานปางมะโอ  
 3.7 นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใชกับประชาชนในชุมชนบานปางมะโอจํานวน       
50 คน มาตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) ของมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ไดคาความเชื่อมั่นของขอมูลแบบสอบถามอยูระหวาง 0.70 - 0.74         
ซ่ึงยอมรับไดในงานวิจัยเชิงสํารวจ เนื่องจากคาความเชื่อมั่นที่พึงประสงคโดยทั่วไป คือระหวาง 
0.70 ถึง 0.90 (Kidder and Judd,1986 ; Judd, Smith and Raidder,1999 ; Garson,2001) 
 3.8 ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริง
กับผูตอบแบบสอบถามที่เหลืออีก 98 คน จากการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability Analysis) ของมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ไดคาความเชื่อมั่นของขอมูล 
แบบสอบถามเทากับ 0.70 และจากการเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability 
Analysis) ของมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชวิธีการหาความเชื่อมั่น โดยการแบงครึ่ง
กลุมประชากร (Half – Reliability) (Garson,2001) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคา 
ใกลเคียงกัน จึงนับไดวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงและเชื่อมั่นได 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นซ่ึงดําเนินการดวยตัวผูวิจัยเอง 
ในชุมชนหมูบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่                   
1 พฤศจิกายน 2547 – วันที่ 31 มีนาคม 2548 
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5.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล และคํานวณหาคาสถิติ ดังนี้ 
 5.1 คาสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (f) รอยละ 
(%) คาเฉลี่ย (μ) 
 5.2 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของชุมชนบานปางมะโอ
ในความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
 5.3 วิเคราะหขอมูลในสวนของบริบทชุมชน ความพรอมของชุมชนในการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตยโดยชุมชนมีสวนรวมดวยวิธีการสํารวจจาก

สภาพความเปนจริงของชุมชน 
 
6. เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม 
 
 6.1 เกณฑการใหคะแนน 
 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม ในคําตอบที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  ของ Likert (Rating Scale) 5 ระดับ เปนการวัดระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม กําหนดน้ําหนักคะแนนการตอบตามวิธีการคํานวณน้ําหนักเฉลี่ย  (Arbitrary 
Weighted Method) โดยสรางแบบวัดเปนระดับการยอมรับ ดังนี้  
  
 
 ระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาคะแนนเทากับ 5  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นดวย มีคาคะแนนเทากับ 4  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นเฉยๆ หรือปานกลาง มีคาคะแนนเทากับ 3  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นไมเห็นดวย มีคาคะแนนเทากับ 2  คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาคะแนนเทากับ 1  คะแนน 
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 6.2 การคํานวณน้ําหนักเฉล่ีย (Weighted Mean Score : WMS) 
 การวัดระดับความคิดเห็นมีประเด็นคําตอบอยู 5 คําตอบ การคํานวณน้ําหนัก          
คาเฉลี่ยของตัวแปรที่การวัดโดยใหระบบคะแนน คือ (Thanupon,1986 : 44 อางใน สุรินทร บุญชู , 
2541 : 28) 
 
 
   WMS   =    5f1+4f2+3f3+2f4+1f5

        TNR 
 

เมื่อ WMS =   น้ําหนักเฉลี่ย 
 f1    =   จํานวนผูตอบ   เห็นดวยมากที่สุด 
  f2    =   จํานวนผูตอบ   เห็นดวย 

f3     =   จํานวนผูตอบ   เฉยๆ 
f4     =   จํานวนผูตอบ   ไมเห็นดวย 
f5     =   จํานวนผูตอบ   ไมเห็นดวยมากที่สุด 

 
 
 6.3 การแปลผลคะแนนเฉลี่ย 
 การกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ย ดําเนินการ ดังนี้ 
 
 

ชวงกวางอันตรภาคชั้น  (Class Interval)  =      Rang 
      k 
     =    Xmax – Xmin 
         k 
 

 Rang     =   พิสัย 
 Xmax   =    คะแนนสูงสุด 
 Xmin    =    คะแนนต่ําสุด 
 k          =    จํานวนชั้น 
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กําหนดให     คะแนนสูงสุด      =   5 
      คะแนนต่ําสุด      =   1 

 จํานวนชั้น           =   5 
 

ชวงกวางอันตรภาคชั้น = 5 – 1 
        5 
    = 0.80 
 
 

 6.4 การแปลผลชวงคะแนน 
 การแปลผลชวงคะแนน โดยกําหนดเกณฑระดับการยอมรับจากคาคะแนนเฉลี่ย     
ดังนี้ (ศันศนีย,2538 : 22  อางใน สุรินทร บุญชู , 2541 : 28) 
 
 
 คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิ่ง  
 คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็น เห็นดวย

 คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็น เฉยๆ หรือปานกลาง
 คาคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็น ไมเห็นดวย

 คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็น ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

 
 
 หลังจากผูวิจัยดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีที่ไดเสนอไปแลวนั้น จึงได
ทําการวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอไวในบทตอไป 
 

 
 
 

 


	 
	บทที่ 3 
	 การวิจัยเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์โดยชุมชน               มีส่วนร่วม : กรณีศึกษา หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการวิจัยในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 
	1. ประชากร 
	 (1) บ้านปางกลาง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
	 
	2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ ความร่วมมือในธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ ผลดีของการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ และผลเสียของการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์   จำนวน 25 ข้อ 
	3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
	 ระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วย มีค่าคะแนนเท่ากับ 2  คะแนน 


	 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง  


