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บทที่ 1 

ความรู้เก่ียวกับการสาํรวจและวิจัยสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

การสํารวจและวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยัเป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัการค้นหาคําตอบโดยใช้หลกั

วิชาการมีทฤษฎีอ้างอิง หรือหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือได้ในการค้นหาคําตอบเพ่ือนําผลการวิจยัท่ีได้มา

ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งตา่งๆหรือนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายตา่งๆ  การสํารวจและวิจยั

หรือระเบียบวิธีวิจยัจงึเป็นวิชาท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในธุรกิจทกุประเภท หรือทกุ

อตุสาหกรรม โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่องเท่ียว    ในปัจจบุนัรายได้หลกัของประเทศตา่งๆมาจาก

การทอ่งเท่ียว จงึทําให้แตล่ะประเทศมุง่เน้นและชนูโยบายในการกระตุ้นเพ่ือเพิ่มจํานวน

นกัทอ่งเท่ียว ทัง้นีจ้งึต้องมีการสํารวจและวิจยั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการการทอ่งเท่ียว

และการบริการท่ีตรงกบัความต้องการนกัท่องเท่ียวเพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว ดงันัน้การสํารวจและ

วิจยัจงึมีความสําคญั โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้ความรู้จาก

ศาสตร์หลายๆด้าน เชน่ การจดัการ การตลาด สิ่งแวดล้อม วฒันธรรม ฯลฯ. 

1.1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการสํารวจและวจิยัทางด้านท่องเที่ยว 

การสํารวจและการวิจยัทางด้านการท่องเท่ียวส่วนใหญ่แล้วเป็นการวิจยัเก่ียวกบั

พฤตกิรรมมนษุย์จงึถกูจดัไว้ในกลุม่วิชาสงัคมศาสตร์แตถ้่าเป็นการวิจยัทางด้านทอ่งเท่ียวเพ่ือทํา

ให้เศรษฐกิจในชมุชนนัน้ๆดีขึน้ ก็จะเป็นการวิจยัทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิจยัทางด้านทอ่งเท่ียว

เป็นการวิจยัเพ่ือให้ได้ผลหรือวิธีการเพ่ือนํามาแก้ไขหรือปรับปรุงหรืออธิบายปรากฏการณ์ตา่งๆ ใน

การบริการ การตลาด การจดัการในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวเพ่ือประโยชน์ในการพฒันา ของ

ภาคสว่นตา่งๆท่ีเป็นองค์ประกอบในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวการวิจยัทางด้านการท่องเท่ียวเป็น

การวิจยัได้ทัง้เชิงปริมาณ หรือ เชิงคณุภาพ นอกจากนีก้ารวิจยัวฒันธรรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของ

การวิจยัทางด้านทอ่งเท่ียวได้เพราะการวิจยัวฒันธรรมเป็นการวิจยัท่ีอธิบายถึงสงัคมและ

วฒันธรรมซึง่กลุม่คนหรือผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบัแหลง่ท่องเท่ียวใดๆ ก็ตามก็สามารถเป็นประเดน็

ในการวิจยัได้ทัง้นัน้ซึง่ก็เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวทัง้สิน้   
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การทอ่งเท่ียว ถือเป็นอตุสาหกรรมประเภทของการให้บริการ อีกทัง้การท่องเท่ียว ยงัมี

ความเก่ียวเน่ืองทําให้เกิด อตุสาหกรรมประเภทตา่งๆ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ร้านขายของท่ี

ระลกึ ซึง่ก่อให้เกิด การจ้างงานในระดบัตา่งๆ ก่อให้เกิดการลงทนุ ดงันัน้อตุสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียวจงึถือวา่ เป็นอตุสาหกรรมท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศเป็นอนัดบัหนึง่ และเป็น

อตุสาหกรรมท่ีผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึน้   

1.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวมี3องค์ประกอบหลกัๆคือ  

1.2.1   แหล่งท่องเท่ียวแหลง่ทอ่งเท่ียว จดัเป็นอปุทานการทอ่งเท่ียว(Tourism Supply)  

แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทตา่งๆ เชน่  แหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาต ิแหลง่ท่องเท่ียววฒันธรรมประเพณี 

แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีให้ความบนัเทิง สวนเกษตร สวนสนกุ  ฯลฯ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย, 2540 ) 

1.2.2 บริการการท่องเท่ียวบริการท่ีรับรองการท่องเท่ียวเป็นอปุทานประเภทหนึง่เชน่ 

ท่ีพกัร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลกึ การขนสง่นกัท่องเท่ียว การแลกเปล่ียนเงินตรา ธนาคาร 

บริษัททวัร์ รวมทัง้บคุลากรท่ีให้บริการในภาคส่วนตา่งในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว  

1.2.3 ตลาดการท่องเท่ียวตลาดการทอ่งเท่ียว เป็นการแสดงออกของอปุสงค์ 

(Tourism Demand) คือกลุ่มคนซึง่มีความปรารถนาในการทอ่งเท่ียวจากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ เพ่ือ

เข้าร่วมในกิจกรรมการพกัผ่อนหยอ่นใจ หรือทํางานและพกัผอ่นในเวลาเดียวกนั   

 บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา กล่าวว่า การท่องเท่ียวมีองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 องค์ประกอบ คือ 

ทรัพยากรท่องเท่ียว ตลาดท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และทัง้ 4 

องค์ประกอบมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั (บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา,2558 หน้า 4) โดยทรัพยากร

ทอ่งเท่ียวต้องมีความพร้อมในการรองรับนกัทอ่งเท่ียว การตลาดทอ่งเท่ียวจะทําหน้าท่ีให้ข้อมลู

ขา่วสารและกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจ เพ่ือทอ่งเท่ียวเดนิทางไป และการเดนิทางไปยงัแหลง่

ทอ่งเท่ียวนัน้จะมีอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวมารองรับและอํานวยความสะดวก เชน่ ธุรกิจขนสง่
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ผู้ โดยสาร รถเช่า ธุรกิจท่ีพกัแรมธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจทวัร์และ

มคัคเุทศก์ ธุรกิจจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึ ธุรกิจการแลกเปล่ียนเงินตรา ตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นต้น    

องค์ประกอบการทอ่งเท่ียวเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์และสอดคล้องกนั การทอ่งเท่ียวเป็น

อตุสาหกรรมท่ีไมห่ยดุนิ่งและมีการแขง่ขนัตลอด และนอกจากนีก้ารองค์ประกอบการทอ่งเท่ียวยงั

ได้รับผลกระทบจากภาวะของโลกร้อนสง่ผลให้ธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์เปล่ียนแปลงไป ทําให้

แหลง่ทอ่งเท่ียวขาดความสมบรูณ์ของธรรมชาตจิงึทําให้เกิดปัญหานกัทอ่งเท่ียวลดน้อยลง เพ่ือให้

ทนักบัตลาดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและแก้ไขปัญหาตา่งๆในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวจงึต้องมี

การสํารวจและวิจยัทางด้านการทอ่งเท่ียวขึน้มาเพ่ือรองรับการพฒันาองค์ประกอบตา่งๆและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  

1.3 ความหมายของ การวจิยั 

 สชุาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ ให้ความหมายว่า การวิจยั  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ 

ความเข้าใจท่ีถกูต้องในสิ่งท่ีต้องการศกึษา  มีการเก็บรวบรวมข้อมลู  การจดัระเบียบ ข้อมลู  การ

วิเคราะห์และการตีความหมายผลท่ีได้จากการวิเคราะห์  ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้มาซึง่คําตอบอนัถกูต้อง (สุ

ชาต ิ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2540 หน้า 1) 

นนัทวนั  สชุาโตสรุป การวิจยั หมายถึง กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายาม

ค้นหาคําตอบ หรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม โดยใช้วิธี

การศกึษาอยา่งมีระเบียบและมีหลกัเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (scientific methods)  (นนัทวนั  สชุา

โต, 2537 หน้า 7) 

สินธะวา คามดษิฐ์ ให้ความหมายวา่ การวิจยั หมายถึง การศกึษา ค้นคว้าหาความรู้อยา่ง

เป็นขัน้ตอนและระบบ โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือ วิธีแหง่ปัญญา เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง

และความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ นําไปใช้ในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตมนษุย์และสิ่งแวดล้อม (สินธะวา คามดษิฐ์ 2556 หน้า 1) 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมาย การวิจยัว่า การค้นคว้าเพ่ือ

หาข้อมลูอยา่งถ่ีถ้วนตามหลกัวิชา  
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คาํถามท้ายบท  

1. จงอธิบายความหมายของการวิจยั 

2. จงอธิบายว่าการวิจยักบัชีวิตประจําวนัมีความเก่ียวข้องกนัอยา่งไร  

3. จงอธิบายถึงคณุลกัษณะของการวิจยัท่ีดีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

4. จงอธิบายถึงขัน้ตอนท่ีสําคญัในการวิจยั 

5. จงอธิบายถึงจรรยาบรรณนกัวิจยั 
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บทที่ 2 

ประเภทของการวิจัยทางด้านท่องเที่ยว 

 

ประเภทของการวิจยัจะมีหลายประเภทเพียงใดนัน้ขึน้อยู่กบัมิตท่ีิใช้ในการแบง่ประเภท 

เชน่ แบง่ตามลกัษณะ แบง่ตามวตัถปุระสงค์ แบง่ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ตามความมุง่

หมายในการวิจยั แบง่ตามวิธีการเก็บข้อมลู และแบง่ตามประโยชน์ในการนําผลวิจยัไปใช้ 

2.1 แบ่งตามลักษณะวธีิการ 

ประเภทของการวิจยัแบง่ตามวิธีการแบง่เป็น 4 ประเภทคือ 

2.1.1  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) คือการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง

ในอดีต โดยการบรรยายและอธิบายเหตกุารณ์ในอดีตในเชิงวิเคราะห์ อยา่งลกึซึง้กว้างขวาง และ

เห็นภาพรวมชดัเจน เชน่ การวิจยัเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทยในสมยัสโุขทยั การค้นหาข้อมลู 

หลกัฐานก็มีการหาข้อมลูจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีหลงเหลืออยู่ หรือ จากการบนัทกึด้วยภาพ

หรือตวัหนงัสือท่ีคนในสมยัอดีตบนัทกึไว้ ร่วมด้วย  

2.1.2 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) คือการวิจยัเก่ียวกบัสภาพ

ปัจจบุนั เป็นการวิเคราะห์และพรรณนาหรือบรรยายให้เห็นความเป็นจริงของเหตกุารณ์ตา่งๆท่ี

เกิดขึน้ เช่นการสํารวจความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมวดัพระแก้วเก่ียวกบัสิ่งอํานวย

ความสะดวกภายในวดั 

2.1.3 การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) คือการวิจยัท่ีผู้ วิจยัใช้วิธีการ

วิเคราะห์หลกัฐานท่ีรวบรวมได้เพ่ือแสวงหาคําตอบสําหรับปัญหาวิจยั เป็นการวิจยัท่ีมีกลุม่

เปรียบเทียบเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เชน่ การวิเคราะห์แนวโน้มนกัท่องเท่ียวสญัชาตจีินและ 

2.1.4 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) คือการวิจยัท่ีค้นหา

ความสมัพนัธ์เชิงเหตผุลของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยมีตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม หรือตวัแปร

แทรกซ้อนเข้ามาเก่ียวข้อง แล้วมีการควบคมุตวัแปรอิสระและสงัเกตความเปล่ียนแปลงของตวัแปร
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ตาม เชน่ การทดลองวิธีการส่ือสารข้อมลูในแหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีทําให้

นกัทอ่งเท่ียวเข้าใจและเพลิดเพลิน 

 

2.2 แบ่งตามวัตถุประสงค์ 

                ประเภทของการวิจยัแบง่ตามวตัถปุระสงค์แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

2.2.1 การวิจัยพืน้ฐาน (Basic Research) การวิจยัพืน้ฐานหมายถึง  การวิจยัเพ่ือ

ค้นหาความจริงของศาสตร์ในสาขาใดสาขาหนึง่ ความรู้หรือความจริงท่ีค้นพบนัน้ อาจจะเป็น

วิทยาการในระดบัลกึซึง้ เชน่ เป็นทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ของศาสตร์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

2.2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจยัประยกุต์หมายถึง 

การวิจยัท่ีนําผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ไขปัญหา อยา่งใดอย่างหนึง่ หรือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ตดัสินใจเพ่ือท่ีจะดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ เชน่ การวิจยัเพ่ือลดต้นทนุการผลิต การวิจยัเพ่ือ

แก้ไขภาวะเงินเฟ้อ การวิจยัเพ่ือเพิ่มผลผลิต 

 

2.3 แบ่งตามวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ประเภทของการวิจยัแบง่ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู  แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

2.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึงการวิจยัท่ีนํา

คณุลกัษณะของข้อมลูมาวิเคราะห์ซึง่การวิเคราะห์อาจไมต้่องใช้สถิตใินการวิเคราะห์ แตใ่ช้การ

บรรยายบอกลกัษณะข้อมลูมากกวา่การนําเสนอในรูปตวัเลข การวิจยัเชิงคณุภาพเป็นการหา

รายละเอียดตา่งๆ ของกลุม่ประชากรท่ีทําการศกึษา 

 

2.3.2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)หมายถึง การวิจยัท่ีนํา

ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขมาเป็นหลกัฐานยืนยนัความถกูต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปตา่งๆ ของเร่ืองท่ี

ทําการศกึษา  โดยใช้ความรู้ทางสถิตใินการวิเคราะห์ 

 

 



14 
 

อ.ดร.รัมภาภคั ฤกษ์วีระวฒันา 
 

คาํถามท้ายบท 

1. จงอธิบายประเภทตา่งๆของการวิจยัด้านทอ่งเท่ียว 

2. จงอธิบายถึงความแตกตา่งระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพกบัการวิจยัเชิงปริมาณ  

เอกสารอ้างอิง  

 บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ , (2549). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . 9th ed. กรุงเทพฯ: 

จามจรีุโปรดกัท์. 

วรรณี แกมเกต,ุ (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์. 2nd ed. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั . 

วลัลภ ลําพาย, (2547). เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ . 1st ed. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วชัราพร เชยสวุรรณ. (n.d.). การวิจยัฐานชมุชน(Community-Based Research). Retrieved 

January 1, 2558, from www.navy.mith/nnc/PDF/493_5.pdf 

สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์. (2546). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (12th ed.). กรุงเทพฯ: 

บริษัทเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จํากดั. 

อเนก ชิตเกษรและพรรณนชุ ไชยปินชนะ. (n.d.). การวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม. 

Retrieved January 1, 2558, from http://business.payap.ac.th/ba-km/km การวิจยัเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม.pdf 

วรัญญา ภทัรสขุ. (2545). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (pp. 9-11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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บทที่ 6 

ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

 

 ในบทนีจ้ะกล่าวถึงประชากรและการสุม่ตวัอย่าง การกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ซึ่ง

ผู้ วิจยัจําเป็นต้องเลือกการสุ่มและขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ีถกูต้องเพ่ือความนา่เช่ือถือของ

ผลการวิจยัท่ีได้  

6.1 ความหมายของประชากร 

ประชากร (Population)หมายถึง กลุม่ของสิ่งตา่งๆ ทัง้หมดท่ีผู้ วิจยัสนใจ ท่ีจะศกึษาหาคําตอบ 

อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไมมี่ชีวิตก็ได้ เชน่ การศกึษาความพงึพอใจและทศันคตขิองนกัทอ่งเท่ียว

ท่ีมาเย่ียมชมวดัพระแก้ว ประชากรคือ นกัทอ่งเท่ียวทกุคนท่ีมาเย่ียมชมวดัพระแก้ว  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุม่ของสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ประชากรท่ีผู้ วิจยั

สนใจและกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกมาสามารถนําไปคาดประมาณหรือสรุปถึงคณุลกัษณะของ

ประชากร  

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)หมายถึง กระบวนการเลือก “ตวัอยา่ง” จาก “ประชากร”เพ่ือให้ กลุม่

ตวัอยา่งเป็นตวัแทนของประชากรในการให้ข้อมลู และสามารถใช้ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง เป็น

ข้อมลูอ้างอิงสูป่ระชากรได้อยา่งสมเหตสุมผลเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความเท่ียงตรงภายนอกท่ีสงูขึน้ 

(ปาริชาต สถาปิตานนท์.2546:131อ้างใน ระเบียบวิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์: 159)     

การสุม่ตวัอย่างจงึจําเป็นสําหรับนกัวิจยัท่ีต้องเรียนรู้ วิธีการได้มาของกลุม่ตวัอยา่งจาก

ประชากรท่ีมีความเป็น ตวัแทนท่ีดี โดยในการดําเนินการสุม่กลุม่ตวัอยา่งจะมีวิธีการสุ่มท่ี

หลากหลายและนกัวิจยัต้องสามารถนํามาใช้ให้ สอดคล้องกบั คณุลกัษณะของประชากร 
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6.2 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

วิธีการสุม่ตวัอย่างมี2 วิธี ใหญ่ๆ คือ  

6.2.1 การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)  

6.2.2 การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)  

 

6.2.1 การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

เป็นการสุม่ตวัอยา่งท่ีเหมาะสําหรับการวิจยัเชิงสํารวจท่ีสามารถกําหนดขอบเขตประชากรได้

แนน่อนสามารถทําทะเบียนสมาชิกของประชากรได้ชดัเจน(ระพินทร์ โพธ์ิศรี2549: 41)สามารถ

แบง่ได้เป็น 5 วิธี 

1) การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

2) การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)  

3) การสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)  

4) การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling)  

5) การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) 

1) การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

การสุม่อย่างง่ายเป็นวิธีท่ีประชากรแตล่ะหนว่ยมีโอกาสถกูสุม่มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งเทา่ ๆ กนั  

วิธีจับสลาก (สําหรับประชากรท่ีไมใ่หญ่มากนกั)เชน่สุม่ตวัอยา่ง 25 คน จากนกัท่องเท่ียว ทัง้หมด 

500 คนทําได้โดยกําหนดหมายเลข ของนกัท่องเท่ียว 500คน เร่ิมจาก 0-499 ใสฉ่ลากหมายเลข

ทัง้หมด ในกลอ่ง แล้ว สุม่หยิบมาครัง้ละ1 ใบ แล้วใสฉ่ลากคืนลงไป ทําไปจนครบ 25 หมายเลข  
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คาํถามท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายของประชากร กลุม่ตวัอย่าง และ การสุม่ตวัอยา่ง 

2. จงอธิบายวิธีการสุม่ตวัอยา่งทัง้แบบใช้ความน่าจะเป็นและไมใ่ช้ความนา่จะเป็น  

3. จงอธิบายถึงวิธีการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 8 

วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือในการวิจัยทางด้านท่องเที่ยว 

 

ผู้ วิจยัควรมีความรู้เก่ียวกบัข้อมลูและเคร่ืองมือเพ่ือความแมน่ยําในการออกแบบเคร่ืองมือ

ในการวิจยัและการเก็บรวบรวมข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง  

8.1 ข้อมูล (Data) 

ข้อมลูคือข้อเท็จจริง โดยอาจอยูใ่นรูปท่ีเป็นตวัเลขหรือข้อความตวัอกัษร ซึง่เป็นความจริง 

และข้อมลูบางอยา่งสามารถวดัคา่ได้  เชน่ งบประมาณท่ีใช้ในการประสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเท่ียวในปี 

2557  ร้อยละของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติแตล่ะสญัชาต ิจํานวนของโรงแรมในกรุงเทพฯท่ีมี

สามารถรองรับนกัทอ่งเท่ียวจํานวน500 คนขึน้ไป  

8.2 ประเภทของข้อมูล  

ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary data)คือข้อมลูท่ีรวบรวมมาจากผู้ให้ข้อมลูโดยตรง มาจากแหลง่ต้นตอ่

หรือแหลง่กําเนิด ซึง่ยงัไมมี่ผู้ใดรวบรวมข้อมลูนีม้าก่อน เชน่ สมัภาษณ์ วดั สงัเกต สํารวจ  

ข้อมูล ทุตยิภูมิ (Secondary data)คือข้อมลูท่ีนํามาจากแหลง่ท่ีมีผู้ อ่ืนรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เชน่ 

รายงานประจําปีของธนาคาร ทะเบียนประวตั ิผู้ วิจยัสามารถนําข้อมลูประเภทนีม้าใช้เพราะมีผู้

รวบรวมไว้แล้ว  

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)คือ ข้อมลูท่ีสามารถวดัคา่เป็นตวัเลข สามารถนํามาใช้

เปรียบเทียบขนาดได้แนน่อน เชน่ คะแนนสอบ อาย ุนํา้หนกั จํานวนนกัท่องเท่ียวโดยเฉล่ียตอ่วนัท่ี

มาวดัโพธ์ิ เท่ากบั 400 คน  

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)คือข้อมลูท่ีไมส่ามารถวดัคา่เป็นตวัเลขได้ เช่น เพศ 

สถานภาพ ประเทศ ศาสนา หรือ ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความคดิเห็น สําหรับระดบัความ
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คดิเห็นซึง่ตวัเลขท่ีใช้แทนเป็นเพียงคา่สมมตุ ิแทนระดบัความคิดเห็น เชน่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็น

ด้วย ไมมี่ความคดิเห็น ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง แทนด้วย 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดบั 

 

8.3 ขัน้ตอนของการรวบรวมข้อมูล  

การรวบรวมข้อมลูสามารถแบง่เป็นขัน้ตอนได้ 6 ขัน้ตอน 

1. การกําหนดข้อมลูและตวัชีว้ดั ข้อมลูท่ีเก็บมีอะไรบ้าง มีอะไรเป็นตวัชีว้ดัข้อมลูซึง่ดไูด้จาก

วตัถปุระสงค์  สมมตฐิาน ขอบเขตในการศกึษา 

2. กําหนดแหลง่ข้อมลู จะเก็บข้อมลูจากท่ีใด จากใคร สุม่ตวัอยา่งมากเพียงพอไหม 

3. เลือกวิธีการเก็บข้อมลู จะเก็บด้วยวิธีการใดจงึจะได้ข้อมลูท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

4. สร้างหรือหาเคร่ืองมือ ถ้ามีเคร่ืองมือของผู้ อ่ืนท่ีดีเราสามารถนํามาปรับใช้ได้ ถ้ายงัไมมี่

ต้องสร้างเคร่ืองมือตามแนวคดิและทฤษฎีท่ีสนนัสนนุ  

5. ทดลองใช้เคร่ืองมือ นําเคร่ืองมือท่ีได้ไปทดลองใช้เพ่ือทดสอบว่ามีคณุภาพใช้จริงได้ไหม 

6. ออกเก็บข้อมลูจริง( บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ 2549:6) 

8.4 การแบ่งกลุ่มการวดัของตัวแปร  

จากบทท่ี 4 เราได้เรียนเก่ียวกบัระดบัการวดัของข้อมลูหรือตวัแปรมาแล้วซึง่จะมี อยู่ 4 ระดบัดงันี ้

1. การวดัระดบันามมาตรา (Nominal Scale)  

 2. การวดัระดบัอนัดบัมาตรา (Ordinal Scale) 

 3. การวดัระดบัชว่งมาตรา (IntervalScale) 

 4. การวดัระดบัอตัราส่วนมาตรา (Ratio Scale)  

ในบทนีเ้ราสามารถ แบง่กลุม่การวดัของตวัแปรได้ดงันี ้ 
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คาํถามท้ายบท 

1. จงอธิบายถึงข้อมลูคืออะไรและประเภทของข้อมลู                    

2. จงอธิบายขัน้ตอนของการรวบรวมข้อมลู 

3. จงอธิบายถึงการจดัการข้อมลู 

4. จงทดสอบเคร่ืองมือ โดย ใช้ดชันีความสอดคล้อง IOC  

เอกสารอ้างอิง 

การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั. (n.d.). Retrieved January 1, 2558, from 

www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/10.pdf 

นภาภรณ์ จนัทรศพัท์และคณะ. (2550). วิธีการวิจัยเบ้ืองต้น (8th ed.). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 

บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ , (2549). เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย 

. 6th ed. กรุงเทพฯ: จามจรีุโปรดกัท์. 

มนสั สวุรรณ, (2544). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ . 1st ed. กรุงเทพฯ: 

โอ.เอส. พริน้ติง้ เฮ้าส์. 

วรัญญา ภทัรสขุ. (2545). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (pp. 9-11). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อนรัุกษ์  โชติดลิก.การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   
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บทที่ 9 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติ ิ

สถิต ิเป็นเทคนิควิธีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัโดยตรง ผู้ วิจยัสามารถนําสถิตมิาประยกุต์ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู บรรยายลกัษณะของข้อมลู และสรุปอ้างอิงจากกลุม่ตวัอย่างไปยงัลกัษณะของ

ประชากร นกัวิจยัจงึจําเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานทางสถิต ิเพ่ือใช้ในการออกแบบข้อมลู วิเคราะห์ 

และสรุปข้อมลู  

9.1 ประเภทของสถติพิืน้ฐานที่ใช้ในการวจิยั 

สว่นใหญ่แล้วสถิตท่ีิใช้ในการวิจยัมี 2 ประเภท (เอกสารประกอบการสอนนีจ้ะอธิบายรายละเอียด

ของสถิติบรรยายเป็นหลกัเท่านัน้)  

1 สถิตบิรรยาย (Descriptive Statistics)เป็นสถิตท่ีิศกึษาหาคําตอบเชิงตวัเลข เพ่ือบรรยาย

ลกัษณะของข้อมลู โดยสถิติประเภทนีไ้มส่ามารถนําไปอ้างอิงยงัประชากรได้ เป็นสถิตท่ีิบอก

ลกัษณะของข้อมลูเทา่นัน้ เช่น การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ สดัสว่น อตัราสว่น เปอร์เซ็นไทล์ การ

หาคา่เฉล่ีย การวดัการกระจาย การวดัการแจกแจง เชน่ ความโดง่ ความเบ้  

2 สถิตอ้ิางอิง(Inferential Statistics)เป็นท่ีศกึษาเก่ียวกบัข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือประมาณ 

คาดคะเน เปรียบเทียบ หาความสมัพนัธ์ แล้วนําไปอ้างอิงและสรุปไปยงัประชากรเปา้หมาย ซึง่

สถิตท่ีิใช้สรุปอ้างอิงนัน้จะเก่ียวข้องกบั ทฤษฎีความนา่จะเป็นและการสุม่ตวัอยา่ง การประมาณคา่

ของประชากร การทดสอบสมมตฐิาน (ศริิชยั กาญจนวาสี 2547: 5) 

9.2 สถติพิรรณนาหรือบรรยาย (Descriptive Statistics) 

สถิตพิรรณนาส่วนใหญ่เป็นสถิตท่ีิใช้กบัตวัแปรตวัเดียว(Univariate Statistics) มีจดุมุง่หมายเพ่ือ

ใช้สรุปให้เห็นสภาพของประชากรหรือกลุม่ตวัอย่างวา่เป็นอยา่งไร (สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ 2546: 

416) สถิติตวัแปรตวัเดียว สามารถใช้กบั  

– ตวัแปรประเภทกลุม่ 

- ตวัแปรประเภท อนัดบั 
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- ตวัแปรประเภทชว่ง 

- ตวัแปรประเภทอตัราส่วน 

การแจกแจงความถ่ี คือการยอ่ การย่อยข้อมลูท่ีมีมากให้เป็น กลุม่ เป็นรายการ และผลจากการ

แจกแจงความถ่ีสามารถนําเสนอในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย เชน่ ข้อความบรรยาย ตาราง กราฟ 

แผนภมูิใช้ได้กบัตวัแปรประเภทกลุม่ตวัแปรประเภท อนัดบัตวัแปรประเภทชว่ง 

การแจกแจงความถ่ี(Frequency Distribution) 

จํานวนร้อยละของนกัศกึษาสาขาการจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จําแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 

ชัน้ปี จํานวน ร้อยละ 

1 250 32 

2 200 26 

3 175 23 

4 145 19 

รวม 770 100 

ตวัอยา่งการอา่น คือ นกัศกึษาสาขาการจดัการอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวและบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จําแนกตามชัน้ปีพบวา่สว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี1 

(ร้อยละ32) รองลงมาเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี2(ร้อยละ26)และ   ชัน้ปีท่ี3 (ร้อยละ23)ตามลําดบั 

และมีเพียงร้อยละ19เป็นชัน้ปีท่ี4  

คาํถามท้ายบท 

1. จงอธิบายประเภทของสถิตท่ีิใช้ในการวิจยั                      

2. จงอธิบายถึงความแตกตา่งระหวา่งสถิตพิรรณนาหรือบรรยายกบัสถิตอ้ิางอิง 

3. ชดุข้อมลู  1, 5, 6, 4, 3, 3, 2  จงหา พิสยั มธัยฐาน ฐานนิยม คา่เฉล่ีย  

4. จงหาคา่ร้อยละของแตล่ะวดั จากตารางด้านลา่ง  

สถานท่ี จํานวนนกัทอ่งเท่ียว 

วดัอรุณ 250 
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วดัพระแก้ว 200 

วดัราชาธิวาส 175 

 

เอกสารอ้างอิง 

กลยัา วานิชย์บญัชา. (2554). สถติสิําหรับงานวิจัย (6th ed.). กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสารจํากดั. 

ยทุธ ไกยวรรณ์ , (2551). การเลือกใช้สถติท่ีิเหมาะสม. 1st ed. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จํากดั. 
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บทที่ 10 

การอ้างอิงและการจัดทาํบรรณานุกรม การเขียนและการเสนอรายงาน

ผลการวิจัย 

 

ในการค้นคว้าและเรียบเรียงงานวิจยัจะต้องมีการอ้างอิงเอกสารเพ่ือการยืนยนัและแสดง

หลกัฐานของการค้นคว้าวิจยัการอ้างอิงในท่ีนีห้มายถึงการอ้างอิงในเนือ้ความเพ่ือระบท่ีุมาของ

ความรู้ท่ีใช้ในการวิจยักําหนดให้ใช้การอ้างอิงแบบนามปีเพ่ือสะดวกแก่ผู้ วิจยัในการอ้างอิงและให้

เป็นแนวทางเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ 

10.1 ประโยชน์ของการมอ้ีางองิ 

10.1.1 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ท่ีผู้ อ้างอิงได้ใช้เป็นพืน้ฐานในงานของตน  การอ้างอิงจะ

เป็นท่ียอมรับว่า ผู้ เขียนไมไ่ด้ขโมยความคิดของผู้ อ่ืนและเป็นการเคารพกบังานของผู้ อ่ืน 

10.1.2 เพ่ือทําให้ผู้ วิจยัคนอ่ืนๆ สามารถหาร่องรอยกลบัไปยงัแหลง่ข้อมลูท่ีอ้างอิงและทําให้เขาได้

สารนิเทศเพิ่มเตมิเพ่ือใช้ในการค้นคว้าตอ่ไป 

10.2.  แนวทางการเขียนรายการอ้างองิ 

การเขียนให้ระบช่ืุอ – นามสกลุผู้แตง่ตามด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค (,) ปีท่ีพิมพ์เคร่ืองหมาย

มหพัภาคคู ่(:) และเลขหน้าท่ีอ้างอิงดงันี ้

(ช่ือผู้แตง่, ปีท่ีพิมพ์ :หน้าท่ีอ้างถึง)    ตวัอยา่ง (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2548 : 24) 

ถ้าเอกสารท่ีอ้างถึงไมป่รากฏช่ือผู้แตง่แตเ่ป็นเอกสารออกในนามสถาบนัหรือหนว่ยงานให้ระบช่ืุอผู้

แตง่เป็นช่ือสถาบนัหรือหนว่ยงานให้เขียนอ้างอิงหนว่ยงานระดบัสงูมาก่อนและถ้าสถาบนัเป็น

หนว่ยงานของรัฐให้ขึน้ต้นด้วยหนว่ยงานระดบักรมระดบักองรองลงมา 

ตวัอยา่ง (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์คณะบณัฑิตวิทยาลยั, 2549 : 12-23) 
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ถ้าเอกสารท่ีอ้างถึงไมป่รากฏช่ือผู้แตง่แตมี่ช่ือบรรณาธิการผู้รวบรวมหรือผู้ วิจารณ์ให้ระบช่ืุอเหลา่นี ้

แทน    ตวัอย่าง (จาด ใจดี, ผู้รวบรวม. 25507 : 37)   

ถ้าเอกสารท่ีอ้างอิงไมป่รากฏช่ือผู้แตง่ให้ระบช่ืุอเร่ืองหรือหนงัสือแทน 

ตวัอยา่ง (การท่องเท่ียวหรูหราของไทย, 2545 : 164) 

ถ้าอ้างอิงเอกสารหลายเร่ืองพร้อมๆกนัให้เขียนอ้างอิงตามลําดบัปีท่ีพิมพ์ให้ระบช่ืุอผู้แตง่เรียง

ตามลําดบัอกัษรคัน่ด้วยเคร่ืองหมายอฒัภาค (;) 

ตวัอยา่ง (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2551 : 39-48 ; จวน เกษมศรีและพิมล วงศาจาร,2549 : 120-

125) 

ถ้าเอกสารท่ีอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ให้ระบคํุาวา่ “n.d.” หรือ “ม.ป.ป.” แทนปีท่ีพิมพ์ 

  ตวัอยา่ง (จาด ใจดี, ม.ป.ป. : 23-47) 

2.วิธีการเขียนนามผู้แตง่ 

กรณีผู้แตง่เป็นคนธรรมดาไม่ต้องใส่คํานําหน้าช่ือโดยถ้าเป็นคนไทยให้ใสช่ื่อและช่ือสกลุถ้าเป็นชาว

ตา่งประเทศให้ใสเ่ฉพาะช่ือสกลุเทา่นัน้ 

ตวัอยา่ง (ยทุธ ไกยวรรณ, 2548 :128-132)   

(Brotherton, 2008 : 123) 

กรณีผู้แตง่มีฐานนัดรศกัดิห์รือบรรดาศกัดิใ์ห้ลงพระนามราชทินนามคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค

แล้วจงึลงสกลุยศกบัตําแหน่งหรือบรรดาศกัดิ์ 

ตวัอยา่ง (อนมุานราชธน, พระยา.2505,1-2) 

กรณีผู้แตง่มียศทางทหารตํารวจหรือมีตําแหนง่ทางวิชาการหรือมีคําเรียกทางวิชาชีพเชน่

นายแพทย์ทนัตแพทย์ไมต้่องใสย่ศหรือตําแหนง่ทางวิชาการหรือคําเรียกทางวิชาชีพนัน้ๆ 

ตวัอยา่ง (ประยทุธ์ จนัโอชา, 2545 : 256) 
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กรณีผู้แตง่ใช้นามแฝงให้ระบนุามแฝงหรือช่ือผู้แตง่ (ถ้ามี) ตามท่ีปรากฎในหน้าปกของหนงัสือนัน้ 

ตวัอยา่ง(ก. สรุางคนางค์, 2534: 26-35)  (กณัหา เคียงศิริ, 2534 : 26-35) 

กรณีหนงัสือแปลให้ลงช่ือผู้แตง่เดมิพร้อมระบวุา่เป็นงานแปลถ้าไมท่ราบช่ือผู้แตง่จงึ 

ระบช่ืุอผู้แปล 

ตวัอยา่ง (สมยศ นาวีการ, ผู้แปล, 2526 : 10) 

คาํถามท้ายบท 

1. จงอธิบายประโยชน์ของการมีอ้างอิง 

2. จงเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานกุรม 

เอกสารอ้างอิง  

ยทุธ ไกยวรรณ์ , (2551). การเลือกใช้สถติท่ีิเหมาะสม. 1st ed. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จํากดั. 

วรรณี แกมเกต,ุ (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์. 2nd ed. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั . 

วีรยา ภทัรอาชาชยั. (2539). หลักการวิจัยเบ้ืองต้น (3rd ed.). กรุงเทพฯ: บริษัท อินเตอร์-เทค 

พริน้ติง้ จํากดั. 

วนัทิพย์ สินสงูสดุ, (2549). การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย. 1st ed. 

กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์ช้างศกึษาวิจยั. 



การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

 หลงัจากการรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยัและทําการกําหนดรหสั

และลงรหสัของของตวัแปรแตล่ะตวัแล้ว ขัน้ตอนนีคื้อการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป

ชว่ยให้ผู้ วิจยัจดัการและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมีเป็นจํานวนมากได้โดยเฉพาะงานวิจยัท่ีมีหลายตวัแปรใน

แบบสอบถาม ในบทนีจ้ะกล่าวถึงขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม 

SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SPSS 

Statistics จากบริษัท IBM เพ่ือทดลองใช้การวิเคราะห์สถิตพิรรณนาและสถิติอ้างอิง 

10.1 การบันทกึข้อมูล 

 ก่อนท่ีจะบนัทกึข้อมลูในโปรแกรมสําเร็จรูป ผู้ วิจยัควรทําการลงเลขท่ีในแบบสอบถาม

เน่ืองจากในกรณีท่ีมีแบบสอบถามเป็นร้อยเป็นพนัชดุ ถ้าหากภายหลงัพบว่ามีการบนัทกึข้อมลู

ผิดพลาดผู้ วิจยัสามารถกลบัมาตรวจทานในชดุท่ีเป็นปัญหาได้ถกูต้อง โดยการลงเลขท่ีแบบสอบถาม

จะเร่ิมท่ี 1 และจํานวนหลกัของเลขท่ีแบบสอบถามจะเทา่กบัจํานวนขนาดตวัอยา่งหรือแบบสอบถามท่ี

ได้รับกลบัมา เชน่ ขนาดตวัอยา่ง 400 จงึควรกําหนดไว้ 3 หลกั ดงันัน้แบบสอบถามชดุท่ี 1 จะมีเลขท่ี

แบบสอบถาม 001(กลัยา วานิชย์บญัชา,2555:35) การตัง้เลขท่ีของแบบสอบถามและการปอ้นเลขท่ี

หรือชดุของแบบสอบถามจะทําให้ผู้ วิจยัค้นหาแบบสอบได้ง่ายในกรณีท่ีผู้ วิจยั ลืมปอ้นข้อมลูหรือไมไ่ด้

คีย์ข้อมลูชอ่งใดช่องหนึง่ แล้วมาพบภายหลงัจากปอ้นข้อมลูหมดแล้ววา่คีย์ข้อมลูไมค่รบ    

 

 

         เลขท่ี/ชุดท่ี 

 001 

แบบสอบถามการพฒันากลยทุธ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตลาดนํา้และเส้นทางท่องเท่ียวทางนํา้ 

ในเขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 



คาํชีแ้จง  แบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    ตอนท่ี 

2สํารวจโอกาสการมาเท่ียวซํา้ท่ีตลาดนํา้ในเขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ    ตอนท่ี 3ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ตอนท่ี 1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเคร่ืองหมาย √หน้าคําตอบท่ีตรงกบัความ

เป็นจริง) 

1. เพศ     1. หญิง             2. ชาย       

2. อาย ุ          1. ต่ํากวา่ 20 ปี           2. 20-30  ปี           3. 31-40 ปี            4. 41-50 ปี        

   5. 51 ปีขึน้ไป   

3. การศกึษา            1. มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่          2. อนปุริญญาหรือเทียบเทา่     

     3. ปริญญาตรี    4. สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ    1. นกัศกึษา  2. ข้าราชการ    3. พนกังานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

    4. ลกูจ้าง  5. ธุรกิจสว่นตวั              6. อ่ืนๆ...................................... 

5. จํานวนครัง้ท่ีเดนิทางมาเย่ียมชม ตลาดนํา้แหง่นี ้ 

                             1. ครัง้แรก              2. 2-3 ครัง้             3. 4-5 ครัง้          4. 6 ครัง้ขึน้ไป  

6. ท่านพกัท่ีใด             1. บ้านของทา่นหรือบ้านญาตภิายในกรุงเทพฯ  

   2. โฮมสเตย์/รีสอร์ท/โรงแรม ภายในกรุงเทพฯ       3. โฮมสเตย์/

รีสอร์ท/โรงแรม จงัหวดัอ่ืนๆ โปรด ระบ.ุ........................................... 

       4. บ้านของทา่นหรือบ้านญาต ิจงัหวดัอ่ืนๆ โปรด ระบ.ุ........................................... 
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ตอนท่ี 2สาํรวจโอกาสการมาเท่ียวซํา้ท่ีตลาดนํา้บางน้อย 

7. จากสภาพโดยรวมในปัจจบุนัของตลาดนํา้ท่ีท่านเย่ียมชมอยูข่ณะนี ้ท่านคิดว่าทา่นจะมาเท่ียวซํา้

ไหม 

1. มา         2. ไมม่า        3. ไมแ่นใ่จ   

8. การมี ตํารับอาหารจากวตัถดุบิ ในพืน้ท่ี เชน่ ไอศครีมแก้วมงักร ไอศครีมกล้วย ไอศครีมมะพดู  ผกั

ทอดสญุญากาศ  แยมมะพดู  สามารถทําให้ท่านอยากกลบัมาตลาดนํา้แหง่นีอี้ก  

         1. มา          2. ไมม่า        3. ไมแ่นใ่จ   

9. การมีท่ีพกัแบบโฮมสเตย์ท่ีสอดคล้องกบัวิถีท้องถ่ิน  เขตตลิ่งชนั สามารถทําให้ทา่นอยากกลบัมา

ตลาดนํา้แหง่นีอี้ก 

    1. มา          2. ไมม่า        3. ไมแ่นใ่จ   

10. การมี ส่ือวีดทิศัน์และส่ือออนไลน์เพ่ือสง่เสริมการตลาด สามารถทําให้ทา่นอยากกลบัมาตลาดนํา้

แหง่นีอี้ก 

       1. มา          2. ไมม่า        3. ไมแ่นใ่จ   

11. ทา่นสนใจเส้นทางนํา้ไหว้พระ 9 วดัในเขตตลิ่งชนั(ตามภาพด้านลา่ง)หรือไม ่1.วดัโพธ์ิ(ตลิ่งชนั) 2.

วดัจําปา  3.วดักระจงั 4. วดัทอง 5. วดัสมรโกฏิ 6. วดัมณฑป 7.วดัชา่งเหล็ก  8.วดัตลิ่งชนั 9.วดั

มะกอก 

 1. สนใจ   2. ไมส่นใจ  3. ไมแ่นใ่จ   

12. การมี ไกด์บุ๊ก แนะนําสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ โดยเฉพาะเส้นทางทอ่งเท่ียวทางนํา้ 9 วดัในเขตตลิ่ง

ชนั(ตามภาพด้านลา่ง)  วดัโพธ์ิ(ตลิ่งชนั)  วดัจําปา  วดักระจงั  วดัทอง วดัสมรโกฏิ วดัมณฑป วดั

ชา่งเหล็ก วดัตลิ่งชนั วดัมะกอก   สามารถทําให้ทา่นอยากกลบัมาตลาดนํา้แหง่นีอี้ก  
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          1. มา          2. ไมม่า        3. ไมแ่นใ่จ   

13. การมีแผนท่ีแนะนําสถานท่ีทอ่งเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวก ตา่งๆ ในสถานท่ีทอ่งเท่ียวในเขต

ตลิ่งชนั สามารถทําให้ทา่นอยากกลบัมาตลาดนํา้แหง่นีอี้ก  

          1. มา          2. ไมม่า        3. ไมแ่นใ่จ   

14. การมีจิตสํานึกอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชมุชนริมนํา้ ของชาวบ้านในเขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 

สามารถทําให้ทา่นอยากกลบัมาตลาดนํา้แหง่นีอี้ก 

1. มา       2. ไมม่า    3. ไมแ่นใ่จ   

ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัตลาดนํา้ท่ีท่านกําลงัเย่ียม

ชม………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

จากบทท่ี8สถิตบิรรยายหรือพรรณนาประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ สดัส่วน 

อตัราสว่น การวดัการกระจาย ผู้ วิจยัควรเลือกการใช้สถิติให้ถกูต้องเพ่ือการบนัทกึและวิเคราะห์ข้อมลู

ในโปรแกรมสําเร็จรูปได้อยา่งถกูต้องจากข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามด้านบนข้อมลูจะเป็นระดบันาม

มาตรา สามารถใช้การหาคา่ร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตารางแจกแจง

ความถ่ี  

ขัน้ตอนท่ี 1การบนัทึกข้อมลู ประกอบด้วยการสร้างแฟ้มข้อมลู การบนัทึกข้อมลู  



 
          รูปท่ี 10.1 การสร้างแฟ้มข้อมลู 

ผู้ วิจยัจะต้องนําตวัแปรในแบบสอบถามมาใส่โปรแกรมสําเร็จรูปตามรหสัท่ีลงไว้ในแบบสอบถาม เม่ือ

เปิดโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS for window เจอหน้าจอแล้วจะพบ Data ViewTab( ตามรูปท่ี10.1)ซึง่

เอาไว้บนัทกึข้อมลูในแตล่ะชดุแบบสอบถามและVariable View 

Data ViewTab 

Variable View Tab 


