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บทที่ 8
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือในการวิจัยทางด้ านท่ องเที่ยว
ผู้วิจยั ควรมีความรู้เกี่ยวกับข้ อมูลและเครื่ องมือเพื่อความแม่นยําในการออกแบบเครื่ องมือ
ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง

8.1 ข้ อมูล (Data)
ข้ อมูลคือข้ อเท็จจริ ง โดยอาจอยูใ่ นรูปที่เป็ นตัวเลขหรื อข้ อความตัวอักษร ซึง่ เป็ นความจริง
และข้ อมูลบางอย่างสามารถวัดค่าได้ เช่น งบประมาณที่ใช้ ในการประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในปี
2557 ร้ อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละสัญชาติ จํานวนของโรงแรมในกรุงเทพฯที่มี
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจํานวน500 คนขึ ้นไป

8.2 ประเภทของข้ อมูล
ข้ อมูล ปฐมภูมิ (Primary data)คือข้ อมูลที่รวบรวมมาจากผู้ให้ ข้อมูลโดยตรง มาจากแหล่งต้ นต่อ
หรื อแหล่งกําเนิด ซึง่ ยังไม่มีผ้ ใู ดรวบรวมข้ อมูลนี ้มาก่อน เช่น สัมภาษณ์ วัด สังเกต สํารวจ
ข้ อมูล ทุตยิ ภูมิ (Secondary data)คือข้ อมูลที่นํามาจากแหล่งที่มีผ้ อู ื่นรวบรวมไว้ ก่อนแล้ ว เช่น
รายงานประจําปี ของธนาคาร ทะเบียนประวัติ ผู้วิจยั สามารถนําข้ อมูลประเภทนี ้มาใช้ เพราะมีผ้ ู
รวบรวมไว้ แล้ ว
ข้ อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data)คือ ข้ อมูลที่สามารถวัดค่าเป็ นตัวเลข สามารถนํามาใช้
เปรี ยบเทียบขนาดได้ แน่นอน เช่น คะแนนสอบ อายุ นํ ้าหนัก จํานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อวันที่
มาวัดโพธิ์ เท่ากับ 400 คน
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)คือข้ อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าเป็ นตัวเลขได้ เช่น เพศ
สถานภาพ ประเทศ ศาสนา หรื อ ระดับความพึงพอใจ ระดับความคิดเห็น สําหรับระดับความ
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คิดเห็นซึง่ ตัวเลขที่ใช้ แทนเป็ นเพียงค่าสมมุติ แทนระดับความคิดเห็น เช่น เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้ วย ไม่มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง แทนด้ วย 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ

8.3 ขัน้ ตอนของการรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูลสามารถแบ่งเป็ นขันตอนได้
้
6 ขันตอน
้
1.

การกําหนดข้ อมูลและตัวชี ้วัด ข้ อมูลที่เก็บมีอะไรบ้ าง มีอะไรเป็ นตัวชี ้วัดข้ อมูลซึง่ ดูได้ จาก

วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตในการศึกษา
2.

กําหนดแหล่งข้ อมูล จะเก็บข้ อมูลจากที่ใด จากใคร สุม่ ตัวอย่างมากเพียงพอไหม

3.

เลือกวิธีการเก็บข้ อมูล จะเก็บด้ วยวิธีการใดจึงจะได้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.

สร้ างหรื อหาเครื่ องมือ ถ้ ามีเครื่ องมือของผู้อื่นที่ดีเราสามารถนํามาปรับใช้ ได้ ถ้ ายังไม่มี

ต้ องสร้ างเครื่ องมือตามแนวคิดและทฤษฎีที่สนันสนุน
5.

ทดลองใช้ เครื่ องมือ นําเครื่ องมือที่ได้ ไปทดลองใช้ เพื่อทดสอบว่ามีคณ
ุ ภาพใช้ จริงได้ ไหม

6.

ออกเก็บข้ อมูลจริ ง( บุญธรรม กิจปรี ดาบริสทุ ธิ์ 2549:6)

8.4 การแบ่ งกลุ่มการวัดของตัวแปร
จากบทที่ 4 เราได้ เรี ยนเกี่ยวกับระดับการวัดของข้ อมูลหรื อตัวแปรมาแล้ วซึง่ จะมี อยู่ 4 ระดับดังนี ้
1. การวัดระดับนามมาตรา (Nominal Scale)
2. การวัดระดับอันดับมาตรา (Ordinal Scale)
3. การวัดระดับช่วงมาตรา (IntervalScale)
4. การวัดระดับอัตราส่วนมาตรา (Ratio Scale)
ในบทนี ้เราสามารถ แบ่งกลุม่ การวัดของตัวแปรได้ ดงั นี ้
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คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายถึงข้ อมูลคืออะไรและประเภทของข้ อมูล
2. จงอธิบายขันตอนของการรวบรวมข้
้
อมูล
3. จงอธิบายถึงการจัดการข้ อมูล
4. จงทดสอบเครื่ องมือ โดย ใช้ ดชั นีความสอดคล้ อง IOC
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