
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิจัย





ความหมาย

RE + SEARCH  = ค้นใหม่ ค้นหาซ้้า

“การศึกษาความจริงของสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือ เพื่อ

พิสูจน์ข้อเท็จจริง หรือเพื่อศึกษาความรู้ แนวคิดเดิมที่เคยศึกษาหรือมีคนศึกษา

มาว่าถูกต้องหรือไม่”



ระเบียบวิธีวิจัย

METHOD  = วิธีการ

METHODOLOGY = ระเบียบวิธี

ต.ย.  “การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจองโรงแรมผ่าน 

Application ในกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม

จ้านวน 400 ชุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งชุดค้าถามประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วน

บุคคล พฤติกรรมผู้บริ โภค และหลักการตลาดออนไลน์  ผลปรากฏว่ า

................”



ประเภทของงานวิจัย



มุ่งเน้นความสัมพันธ์ปรากฎการณ์ เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการ ทดสอบ

และเกิดทฤษฎีใหม่

จ้าแนกตามวัตถุประสงค์

BASIC REARCH

มุ่งเน้นน้าผลวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ดังนี้

1.Action Research การวิจัยที่ใช้วิธีการหนึ่งในการปฏิบัติในระหว่างการ

วิจัย เพื่อน้าไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่

2.Research and Development เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการ โดยน้า

ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด

3.Evaluation Research โครงการที่ท้าขึ้นเพื่อประเมินผลส้าเร็จ

โครงการ

APPLIED RESEARCH
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มุ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือเป็นการศึกษาโดยนับความถี่

จ้าแนกตามลักษณะข้อมูล

QUANTITATIVE RESEARCH

เน้นข้อมูลที่ป็นลายลักษณ์อักษร มีลักษณะเชิง

คุณลักษณะ เป็นรายละเอียดของสภาพการณ์ ที่ไมใ่ช่

ตัวเลข

QUANLITATIVE RESEARCH
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วิจัยท่ีมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจากหลักฐานทางเอกสาร ต้ารา หนังสือ

ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ

จ้าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล

DOCUMENTARY RESEARCH

มุ่งเน้นการศึกษาปรากฎการณ์ด้วยตนเองโดยการสังเกต เพื่อให้

ได้ข้อมูลที่ตรงตามสมมติฐาน นิยมมากในศาสตร์จิตวิทยา

มานุษยวิทยา และศึกษาศาสตร์

OBSERVATIONAL RESEARCH
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เป็นงานวิจัยท่ีมีการควบคุมหรือก้าหนดตัวแปร ตลอดจนมีคัวแปรที่น้ามา

ทดลองนั้นอยู่ภายใต้ที่นักวิจัยเป็นผู้ก้าหนดขึ้น คล้ายกับการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์

*ในทางด้านสังคมศาสตร์สามารถท้าได้ แต่มีข้อจ้ากัดที่ค่อนข้างมาก

จ้าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล

EXPERIMENTAL RESEARCH

การวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่าย เวลาและบุคลากรในการเก็บข้อมูลมาก

CENSUS
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เน้นการสุ่มตัวอย่างประชากรที่น้ามาศกึษา โดยต้องสามารถใช้เป็น

ตัวแทนได้ ดังนั้นจึงต้องกระบวนการในสุ่มตัวอย่างเป็นอย่างดีและ

น่าเชื่อถือ

จ้าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล

SURVEY RESEARCH

มุ่งเน้นการศึกษาบุคคลหรือกลุ่มคนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลเชิงลึกของเรื่องที่ศึกษา เนื่องด้วยเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น

CASE STUDY
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เป็นการวิจัยโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ที่เก่ียวข้อง

กับงานวิจัย โดยมีพิธีกร ( Moderator) ท้าหน้าที่ในการซักถาม

หรือชักจูงให้ผู้ให้ข้อมูลตอบ

จ้าแนกตามวิธีการเก็บข้อมูล

FOCUS GROUP DISCUSSION

เป็นการศึกษาโดยใช้มติและค้าตัดสินของคณะผู้เช่ียวชาญ

DELPHI TECHNIQUE
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เป็นการวิจัยท่ีใช้เวลาเก็บข้อมูลช่วงสั้นๆ จึงได้มาซึง่สภาพการณข์อง

ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

จ้าแนกตามระยะเวลาของการเก็บข้อมูล

CROSS-SECTIONAL RESEARCH

เป็นการวิจัยท่ีติดตามการเปลี่ยนแปลงของเรื่องที่ศึกษาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ซึ่งมีหลักๆ 3 รูปแบบ คือ

1.TREND STUDY การศึกษาแนวโน้ม

2.COHORT STUDY การศึกษากลุ่มเดิม แต่ไม่จ้าเป็นต้องคนเดิม

3.PANEL STUDY การติดตามบุคคลเดิม

LONGITUDINAL RESEARCH
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งานวิจัยพื้นฐานที่มุ่งเน้นการค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เคยศึกษาแล้ว

หรือ ศึกษาแล้วแต่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ

จ้าแนกตามระดับอ้านาจในการอธิบาย

EXPLORATORY RESEARCH

งานวิจัยขั้นสูงกว่าการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น มุ่งเน้นการคาดการณ์

หรือการพยากรณ์ในอนาคต ที่อาจใช้ข้อมูลผลการศึกษท่ีค้นพบ

หรือขอ้มูลในอนาคตมาใช้ในการพยากรณ์ได้

PREDICTIVE RESEARCH
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เน้นการศึกษาเชิงพรรณาที่หาค้าตอบว่าเกิดอะไรขึ้น และอย่างไร

แต่จะไม่มุ่งเน้นอธิบายความเป็ฯเหตุเป็นผลของสิ่งทีศึกษา

จ้าแนกตามระดับอ้านาจในการอธิบาย

DESCRIPTIVE RESEARCH

เป็นงานวิจัยขั้นสูง มุ่งเน้นการอธิบายสาเหตุ และผลของปัญหาที่

ศึกษา

EXPLANATORY RESEARCH
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คุณลักษณะงานวิจัยท่ีดี



เริ่มจากผู้วิจัย ปัญหาวิจัยต้องชัด
จุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ชัด

ก้าหนดกระบวนการ

ชัดเจน

เครื่องมือวิจัยมี

ความน่าเช่ือถือ

ความซื่อสัตย์ของ

ผู้วิจัย

งานวิจัยมุ่งส่งเสริม 

พัฒนาและ

แก้ปัญหาสังคม

มีการวางแผนอย่าง

รอบคอบ



ข้ันตอนในการท้างานวิจัย







QUANTITATIVE

QUANLITATIVE





















 



   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  



 

      

   
   

   
     

      

     



  

 

 

 



 

   

   

 

 
 



 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

   

 

  

  

 



 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

 



การก าหนดรูปแบบการวิจยัและการเขียนโครงร่างวิจยั



การก าหนดรูปแบบการวิจัย

การก าหนดหรือออกแบบงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ท างานอนัน ามาซึ่งค าตอบของปัญหาวิจยัท่ีผู้ วิจัยได้ตัง้ไว้ ทัง้นี ้การวิจัย
เชิงปริมาณจะมีแบบแผนท่ีถกูก าหนดไว้อย่างชดัเจน ขณะท่ีการวิจยัเชิง
คณุภาพจะมีความยืดหยุ่นกว่า แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจยัทัง้เชิงปริมาณ
และคณุภาพมีบทบาทที่ควบคูก่นัไป



ขัน้ตอนในการวิจัย

การวิจยัเชิงปริมาณ

1.หาข้อมลู/พิจารณาหวัข้อและ
ค้นคว้าเอกสาร

2.ออกแบบการวิจยั โดยท าตาม
โครงร่างงานวิจยั

3.ด าเนินการวิจยั

4.เสนอผลการวิจยั

การวิจยัเชิงคณุภาพ

1.คิดค้นประเดน็ท่ีสนใจและถนดั

2.ค้นคว้าเอกสารและประเมิน
ความน่าเช่ือถือและความเป็นไปได้

3.มีเปา้หมายอย่างชดัเจนในการ
ท างานวิจยันัน้

4.หาวิธีการในการท างานวิจยัท่ี
เหมาะสม

5.จดัท ารายงานผลวิจยั



สิ่งที่ต้องพจิารณาในการออกแบบการวิจัย

1.การก าหนดปัญหา

2.การคดัเลือกแบบของการวิจยั

3.การเลือกตวัอยา่ง

4.การเก็บรวบรวมข้อมลู

5.การวิเคราะห์ข้อมลู

6.ประเภทของรายงาน

7.การประเมินภาพรวม



ประโยชน์ของการออกแบบการวิจัย

1.ผู้วิจยัสามารถวางแผนควบคมุตวัแปรได้
2.ช่วยก าหนดในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัได้
3.ช่วยให้เลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมกบังานวิจยัได้
4.ช่วยในการประเมินงบประมาณ แรงงานและเวลาท่ีท าได้
5.ช่วยในการประเมินผลวิจยัวา่มีความน่าเช่ือภือและถกูต้องหรือไม่



ประเภทของงานวจิยั



แบ่งตามลักษณะวธีิการ
1.การวิจยัเชิงประวตัิศาสตร์
2.การวิจยัเชิงพรรณนา
3.การวิจยัเชิงวิเคราะห์
4.การวิจยัเชิงทดลอง

แบ่งตามวัตถุประสงค์
1.การวิจยัพืน้ฐาน
2.การวิจยัเชิงประยกุต์

แบ่งตามวธีิการวเิคราะห์
ข้อมูล

1.การวิจยัเชิงคณุภาพ
2.การวิจยัเชิงปริมาณ

แบ่งตามความมุ่งหมายในการ
วจิัย

1.การวิจยัเพ่ือส ารวจหรือการวิจยั
เพ่ือค้นหา
2.การวิจยัเพ่ือคาดการณ์หรือการ
วิจยัเพ่ืออนาคต
3.การวิจยัเชิงอรรถาธิบาย



แบ่งตามวธีิการเกบ็ข้อมูล
1.การวิจยัเอกสาร
2.การวิจยัโดยการสงัเกต
3.การวิจยัเชิงทดลอง
4.การวิจยัโดยการท าส ามะโนครัว
5.การวิจยัโดยการท าตอ่เน่ืองระยะยาว
6.การวิจยัโดยการศกึษาเฉพาะกรณี

แบ่งตามประโยชน์ในการน าผลวจิัยไปใช้
1.การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
2.การวิจยัด าเนินงานหรือการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
3.การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม
4.การวิจยัชมุชน



ความแตกต่างของการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจยัเชิงคณุภาพ

1.มุ่งท าความเข้าใจในปรากฎการณ์

2.เน้นการพรรณนาและการมองแบบองค์
รวม

3.วิเคราะห์โดยการอปุมานเพ่ือสร้างกฎ
และทฤษฎี

4.มกัใช้ในสาขาสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์

การวิจยัเชิงปริมาณ

1.มุ่งเน้นความจริงที่คนทัว่ไปยอมรับ

2.เน้นวิธีวิเคราะห์และทดลองโดยอาศยั
สถิติ

3.มีวิธีขัน้ตอนการวิเคราะห์โดยการอนมุาน

4.สว่นใหญ่ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
ปัจจบุนัสงัคมศาสตร์ด้วยเช่นกนั



การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจยั

1.หวัข้อวิจยั
2.ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา
3.วตัถปุระสงค์ของการวิจยั
4.การทบทวนวรรณกรรม
5.กรอบแนวคิด
6.ขอบเขตงานวิจยั
7.ระเบียบวิธีวิจยั
8.ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ
9.งบประมาณท่ีใช้ในการวิจยั



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง



POPULATION ? 

หน่วยของทั้งหมดท่ีศึกษา ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ 

สิ่งของ พืช หรือส่ิงของใดๆ ที่ใช้ในการศึกษา



POPULATION
1.ประชากรเป้าหมาย (Target population)
2.ประชากรทั่วไป (General population)
3.ประชากรที่มจี านวนจ ากัด (Finite population)

4.ประชากรที่มีจ านวนไม่จ ากัด (Infinite population)



กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
ส่วนหนึ่งหรือหน่วยย่อยที่เลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด

ในงานวิจัย 
หน่วยย่อยที่เลือกมา เรียกว่า “กลุ่มตัวอย่าง” โดยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างนั้นมาจาก “การสุ่มตัวอย่าง”



การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)
วิธีการเลือกประชาการจากหน่วยย่อยหรือ

กลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกท่ีดีต้องเลือกให้
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มใหญ่



ปัจจัยในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ขนาด

ความ

แตกต่าง

อ านาจใน

การอ้างอิง



การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(Sampl size)
1.ลักษณะประชากร



ประเภทการสุ่มตัวอย่าง
1.การสุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าความน่าจะเป็น

1.1. Simple random sampling
-ทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่าเทียมกัน
-ต้องมีกรอบตัวอย่าง หรือบัญชีรายชื่อของประชากรทั้งหมด

วิธีการสุ่มแบบง่าย ดังน้ี

- การสุ่มโดยการจับฉลาก
- การสุ่มโดยตารางเลขสุ่ม
- การสุ่มโดยคอมพิวเตอร์



1.การสุ่มโดยการจับฉลาก
- ไม่ซับซ้อน และง่าย แต่อาจยากหากมีจ านวนประชากรมาก

2.การสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม 

3. 3.การสุ่มโดยคอมพิวเตอร์
- เหมาะกับการสุ่มตัวอย่างกลุ่มขนาดใหญ่



1.2. Systematic random sampling
-การสุ่มโดยการเลือกตัวอย่างจากอันตรภาคชั้นของการสุ่ม

โดยมีระบบดังนี้

1.  (I) = N I = อันตรภาคการสุ่ม
n N = จ านวนประชากรทั้งหมด

n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
2. สุ่มตัวเลขเริ่มต้นขึ้นมาหลงัจากหาค่า (I) ได้แล้ว
3. ก าหนดหมายเลขแรกและบวกกันตามอัตรภาคชั้นไปจนครบ



1.3 Stratified random sampling
-การสุ่มโดยแบ่งประชากรออกเป็นชั้นตามคุณลักษณะประชากร
- เหมาะกับงานวิจัยท่ีมนใจความแตกต่างของลักษณะประชากร
-กลุ่มตัวอย่างต้องไม่อยู่อย่างกระจัดกระจายเชิงภูมิศาสตร์ 



1.4 Cluster sampling
-การสุ่มโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบัติ และสุ่มเลือกจาก

ตัวอย่างที่ได้อีกครั้ง
- บางเรียกว่า “area sampling” หรือ “multi – stage cluster sampling”

เชียงใหม่

เชียงราย
พะเยา

แพร่

น่าน
อุตรดติถ์

แม่ฮ่องสอนล าปาง ล าพนู

กลุ่มตัวอย่าง



2.การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็น
2.1. Accidental sampling

-เป็นการสุ่มโดยไม่มีกฎเกณฑ์
-หรือเรียกอีกอย่างว่า “Convenience Sampling”
- ข้อดี สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ
- ข้อเสีย อ้างอิงเป็นกลุ่มประชากรได้ยาก

2.2. Quota Sampling
- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการก าหนดจ านวน + คุณสมบัติ ไว้เรียบร้อยแล้ว
- เป็นการก าหนดเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนจากการสุ่มโดยบังเอิญ
- อาจเกิดความล าเอียงในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างได้



2.การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าความน่าจะเป็น
2.3. Purposive sampling

- ผู้วิจัยเจาะจงหรือเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
- มีความเจาะจงมากกว่า Accidental sampling
- มักใช้ในการหากลุ่มตัวอย่างท่ีหาได้ยาก
- เหมาะกับการศึกษาเชิงคุณภาพ

2.4. Snowball Sampling
- เป็นการเลือกตัวอย่างแรกโดยผู้วิจัย และตัวอย่างแรกจะแนะน าต่อๆไป
- ใช้ในกรณีที่หาคนให้ข้อมูลยาก หรือพิเศษ
- ใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดไม่ได้



การก าหนดหวัข้อ วตัถปุระสงค์ 
ตวัแปรและสมมติฐาน



การก าหนดหวัขอ้วจิยั

ปัญหาทางวิชาการ

ปัญหาทางปฏิบัติ

ปัญหาที่ทางผู้วจิยัต้องการหาค าตอบ

ปัญหาที่ต้องการค้าหาเพ่ือน ามาแก้ไขเชิงปฏิบัติ

ปรากฎการณ์จริง

ขอ้เสนอแนะ
งานวิจยัในอดีต

การทบทวน
วรรณกรรม

ผูใ้หทุ้น



ปัจจยัในการก าหนดหวัขอ้วจิยั

1.ความส าคญัของปัญหา
ค านึงถึงผลกระทบวงแคบ-วงกว้างหรือเร่งด่วนหรือไม่

2.ความเป็นไปได้
พจิารณาตามความสามารถของผู้วจิัย ความเป็นไปได้ และมข้ีอมูล

เพยีงพอในการวจิัย
3.ความน่าสนใจและทนัต่อเหตุการณ์

หัวข้อตั้งอยู่ในความสนใจของสังคม
4.ความสนใจของผู้ทีท่ าวจิัย
5.การเสริมสร้างความรู้ใหม่

พจิารณาผลวจัิยว่าเกดิองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ไขปัญหา สังคมหรือไม่



วิธีท่ีช่วยก าหนดหวัข้อวิจยั

ก าหนด
แนวคิด

ตั้งค  าถาม
วิจยั

ก าหนดวตัถุ
ประ สงค์

ปัจจยัในการตั้งค  าถามวจิยั
สนใจจริงหรือไม่

มคีวามรู้พืน้ฐาน
หรือไม่

มเีคร่ืองมือวจิัย
หรือไม่

สมมติฐานชัด
หรือไม่

ปัญหามี
ความส าคญัหรือไม่

หัวข้อซ ้าซ้อน
หรือไม่



การตัง้ช่ือหวัข้อวิจยั
องค์ประกอบ ดงันี ้

1.สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
2.ลกัษณะการเก็บข้อมลู
3.ประชากรเปา้หมาย
4.ประเดน็ส าคญัในงานวิจยั

ตัวอย่างหวัข้อวิจัย...
- “การศึกษาความพงึพอใจในงานของพนักงานส่วนหน้าโรงแรมในจังหวัด
ระนอง”
- “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา 
หมู่บ้านบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม”



การก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจยั
เจตจ านงในการท าวิจยัซึ่งช่วยให้ผู้วิจยัด าเนินตามกรอบแนวคดิได้

สิ่งที่ต้องพจิารณา ดังนี ้
1.ประเดน็ต้องด าเนินการเพื่อให้ได้ค าตอบหรือค้นคว้าอะไร
2.วัตถุประสงค์ต้องเสริมกันเพื่อตอบวัตถุประสงค์สุดท้าย
3.ต้องมั่นใจว่าจะสามารถหาค าตอบได้ทุกข้อ
4.ต้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย

ตัวอย่างการตัง้วัตถุประสงค์...
ค าถาม : เม่ือประกาศลดราคาสินค้าแล้วยอดขายเป็นอย่างไร
OBJECTIVE : เพื่อวิเคราะห์ยอดขายสินค้าหลังการประกาศลดราคา

การเขียนวัตถุประสงค์ อาจเร่ิมด้วย
- เพื่อศึกษาปัญหา
- เพื่อศึกษาแนวโน้ม
- เพื่อวเิคราะห์ปัจจัย
- เพื่อเปรียบเทียบ
- เพื่อหาความสัมพันธ์



การก าหนดกรอบแนวคิด
แบบจ าลองแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ประหน่ึงเหมือนกับ

การสรุปทบทวนเอกสารที่น ามาใช้ในการวิจัย

ประโยชน์ของการก าหนดกรอบแนวคดิ
1.ท าให้ทราบถงึจ านวนตัวแปร   2.สามารถก าหนดสิ่งที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนและเลือกสถติไิด้
3.สามารถวางแผนเกบ็ข้อมูลได้   4.สามารถมองภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างกรอบแนวคดิ... “ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ.นครราชสีมา”
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ฯลฯ

องค์ประกอบการท่องเที่ยว
- ทรัพยากรท่องเที่ยว
- การบริการ
- กิจกรรมท่องเที่ยว
- การเข้าถงึแหล่ง
- ฯลฯ

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว



ตวัแปร

• ตวัแปรที่ขึน้อยู่
กบัตวัแปร
อิสระ

• ตวัแปรที่เกิดขึน้
ก่อนและท าให้
เกิดสิ่งท่ีตามมา

• เชิงคณุภาพ
ข้อมลู
ตวัหนงัสือ

• เชิง
ปริมาณ 
ข้อมลูเป็น
ตวัเลข ตวัแปร

ตอ่เน่ือง
ตวัแปรไม่
ตอ่เน่ือง

ตวัแปร
ตาม

ตวัแปร
อิสระ



ระดบัของตวัแปร 1.ขนาด
2.ความเท่ากันของช่วงคะแนน
3.ความมีศูนย์สมบรูณ์

Nominal 
Scale

Ordinal 
Scale

Interval 
Scale

Ratio 
Scale



การตัง้สมมตฐิานงานวจิยั

ประเภท

เชิงบรรยาย

เชิงสถิติ

แบบมี
ทิศทาง

แบบไม่
มีทิศทาง



งานวิจยัใดต้องตัง้สมมติฐาน
1.งานวิจัยเชิงปริมาณ

หากใช้สถติต้ิองตัง้สมมตฐิานทางสถติิ
หากไม่ได้ใช้สถติใิห้ใช้สถติบิรรยาย

2.งานวิจัยเชิงคุณภาพ
การส ารวจความคิดเหน็ การท านายแนวโน้มหรือ
อนาคตไม่ต้องตัง้สมมตฐิาน

การตัง้สมมตฐิานที่ดี ดังนี ้
1.ต้องเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร
2.ต้องมีความชัดเจนและสามารถทดสอบความสัมพนัธ์ได้
3.ต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4.ต้องมีทางเลือกและมีทศิทางในการทดสอบ
5.ต้องสามารถสรุปอ้างองิไปยังประชากรเป้าหมายได้



ประชากรและการสุม่

ตวัอย่าง



• กลุม่สิง่มชีวีติและไม่มชีวีติทัง้หมดทีใ่ชใ้นการ

วจิยั

• FINITE POPULATION และ INFINITE 

POPULATION

ประชากร

• กลุม่สิง่ตา่งๆทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของประชากรและ

สามารถน าไปคาดคะเนหรอืสรปุคณุลกัษณะ

ประชากรได ้
กลุม่ตวัอย่าง

• กระบวนการเลอืกตวัอย่างจากประชากรเพือ่ใช ้

เป็นตวัแทนในการใหข้อ้มูล
การสุม่ตวัอย่าง



วธิกีารสุม่ตวัอย่าง

Probability 

Sampling

• การสุม่

อย่างง่าย

• การสุม่

อย่างเป็น

ระบบ

• การสุม่

แบบแบ่ง

ช ัน้

• การสุม่

แบบ

แบ่งกลุม่

• การสุม่

Non-

Probability 

Sampling

• การเลอืก

ตวัอย่าง

แบบ

สะดวกสบา

ย

• การเลอืก

ตวัอย่าง

แบบเจาะจง

• การเลอืก

แบบโควตา้

• การเลอืก

แบบลกูโซ่

แบบ

ผสมผสาน

• การใชแ้บบ 

Probabili

ty 

Samplin

gและ 

Non-

Probabili

ty 

Samplin

g รว่มกนั



Probability 

Sampling1.การสุม่อย่างง่าย (Sample Random 

Sampling)

การสุ่มประชากรแตล่ะหน่วยงานใน

จ านวนเท่าๆกนั 

- จบัฉลาก  ส าหรบักลุ่มประชากรขนาด

เล็ก

- ตารางเลขสุ่ม ส าหรบักลุ่มประชากร

ขนาดใหญ่



2.การสุม่อย่างเป็นระบบ (Systematic 

Random Sampling)

การสุ่มโดยอา่นขา้มทลีะ n คน โดยใช้

สูตร

N

n

N = จ านวนประชากรท ัง้หมด

n = จ านวนกลุ่มตวัอย่าง3.การสุม่แบบแบ่งช ัน้ภูมิ

(Stratified Random 

Sampling)

ใชใ้นกรณีมปีระชากรที่

ตอ้งศกึษาในลกัษณะที่

หลากหลายแตกตา่งกนัในแตล่ะ

กลุ่มและสามารถแยกย่อยได้



4.การสุม่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling)

ใชใ้นกรณีไม่สามารถใชก้ารเลอืกแบบ

ง่ายไดเ้น่ืองดว้ยเหตุผลตา่งๆ การเลอืกแบบนีเ้ป็น

การแบ่งพืน้ทีห่รอืขอบเขตทางภูมศิาสตรเ์ป็น

หน่วยย่อย

5.การสุม่แบบหลายขัน้ตอน

(Multi – Stage Sampling)

การใชว้ธิกีารสุ่มต ัง้แต่ 2

วธิขีึน้ไปจาก 4 แบบทีก่ล่าวมา

ขา้งตน้



Non - Probability 

Sampling1.การเลอืกตวัอย่างแบบสะดวกสบาย(Convinience หรอื

Accidental Sampling)

การเลอืกโดยอาศยัความสะดวกของผูว้จิยัเป็นหลกั ไม่มี

กฎเกณฑแ์ละระเบยีบและไม่เจาะจงวา่ใคร อาท ิ“ความพงึพอใจของ

นกัท่องเทีย่วทีเ่ยีย่มชมในวดัพระแกว้”2.การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรอื

Judgmental Sampling)

การเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยการก าหนดคุณลกัษณะของกลุ่ม

ประชากรทีต่อ้งการจะเกบ็ขอ้มูลไวล้่วงหน้า
3.การเลอืกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling)

การเลอืกตวัอย่างโดยมกีารก าหนดสดัส่วน คลา้ยกบัแบบ

สะดวกสบายแตจ่ะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีห่ลากหลายประเภทมากกวา่

4.การเลอืกตวัอย่างแบบลูกโซ ่(Snowball Sampling)

การเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัใหผู้ใ้หข้อ้มูลบอกต่อหรอื

แนะน าไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสามารถใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานวจิยัจนไดจ้ านวนทีต่อ้งการ



การสุม่ตวัอย่างแบบ

ผสม
การก าหนดกลุ่มขนาด

ตวัอย่าง

1.การก าหนดประชากรในกรณีทีท่ราบจ านวน

ประชากรทีแ่น่นอน มวีธิกีารค านวน ดงันี้

ประชากรหลกัรอ้ย กลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย

รอ้ยละ 15-30

ประชากรหลกัพนั กลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย

รอ้ยละ 10-15

ประชากรหลกัหมืน่ กลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย

รอ้ยละ 5-10

ประชากรหลกัแสน กลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย

รอ้ยละ 1-5



2.การก าหนดประชากรโดยใชสู้ตร Taro 

Yamane

3.การก าหนดประชากรโดยใชสู้ตรของ Robert 

V. Krejcie



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ



Data
Primary Data = ปฐมภูมิ
Secondary Data = ทุติยภูมิ



การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทดลอง
-เดิมนิยมใช้กับวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และภายหลังจึงน ามาใช้กับ

ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยนักสังคมศาสตร์
-มุ่งทดสอบสมมติฐาน หรือค้นหาสาเหตุของพฤติกรรม
-เหมาะกับวิจัยที่หาเหตุผลว่าตัวแปรอิสระ เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดตัวแปร

ตามจริงหรือไม่



องค์ประกอบการทดลอง

ตัวแปรท่ีจะ

ทดลอง

กลุ่มทดลอง

หรือกลุ่ม

เปรียบเทียบ

การทดสอบ



ประเภทของการทดลอง
1.การทดลองแบบแท้จริง
2.การทดลองแบบกึ่งทดลอง



การเก็บรวบรวมขอ้มูล



ความหมายและประเภทของ

ขอ้มูลขอ้มูล คอื ขอ้เท็จจรงิในรปูของตวัเลขและ
ตวัอกัษรซึง่เป็นความจรงิและขอ้มูลบางอยา่งตอ้ง

สามารถวดัคา่ได ้ประเภทของขอ้มูล

1.ขอ้มูลปฐมภมู ิ(Primary Data) 

ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลโดยตรง

2.ขอ้มูลทตุยิภมู ิ(Secondary Data)

ขอ้มูลทีน่ ามาจากแหลง่ทีม่ผูีอ้ืน่รวบรวมไว ้

กอ่น

3.ขอ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantity Data)

ขอ้มูลทีส่ามารถวดัคา่เป็นตวัเลขได ้ และ

น ามาวดั

ระดบัของขอ้มูลหรอืตวัแปรได ้

4.ขอ้มูลเชงิคณุภาพ (Qualitative Data)

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถวดัคา่เป็นตวัเลขไดแ้ละ



ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

1.ก าหนดขอ้มูลและตวัชีว้ดัขอ้มูล

2.หากยงัไม่มเีคร ือ่งมอื ตอ้งสรา้ง

เคร ือ่งมอืในการเกบ็

ขอ้มูล

3.ทดลองใชเ้คร ือ่งมอื เพือ่หาคา่ความ

ตรงและความ

เทีย่ง หรอื IOC

4.จากนัน้จงึน าไปเกบ็ขอ้มูลตอ่ไป



ประเภทของการรวบรวมขอ้มูล
1.การรวบรวมขอ้มูลในพืน้ทีโ่ดยใชแ้บบสอบถาม

ขอ้ด ีคอื สามารถอธบิายขอ้สงสยัไดเ้มือ่ผูต้อบไม่

เขา้ใจ

ขอ้เสยี คอื ตอ้งใชท้นุทรพัยใ์นการลงพืน้ที่

ขอ้ควรระวงั คอื ขอ้จ ากดัในลงพืน้ทีแ่ละ

กลุม่เป้าหมาย

2.การรวบรวมขอ้มูลทางไปรษณีย ์

ขอ้ด ีคอื เก็บขอ้มูลในตน้ทนุทีค่อ่นขา้งต ่าและ

ผูต้อบมเีวลา

ในการตอบขอ้มูล ตลอดจนสามารถแสดงความ

คดิเห็นได ้

เต็มที่

ขอ้เสยี คอื ตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นทีอ่ยูแ่ละกลุม่

ประชากร ตลอดจนปัญหาในสว่นของค าถาม



ประเภทของการรวบรวมขอ้มูล

3.การรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามออนไลน์

ขอ้ด ีคอื ไม่ตอ้งใชเจา้หนา้ทีเ่ยอะ ไม่สิน้เปลอืง คนตอบ

กบัผูว้จิยัไม่พบปะกนั

4.การรวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกต

-การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม (Participant 

Observation)

-การสงัเกตแบบไม่มสีว่นรว่ม (Non-Participant 

Observation)

“หลกัการสงัเกต คอื ตอ้งมเีป้าหมายทีแ่น่ชดัในการ

สงัเกต”

5.การรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์

ค าถามแมม้กีารตัง้ไวอ้ยูแ่ลว้แตเ่ป้าหมายเนน้ในสว่นของ

ความ


