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บทที ่5 
การวจัิยการท่องเทีย่ววฒันธรรม 

ความน า 
 การจดัการ คือ กระบวนการประสานบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลและทรัพยากรเป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้ในการจดัการ
ใดๆ ก็ตาม การจดัการการท่องเท่ียววฒันธรรมก็เหมือนๆ กบัการจดัการดา้นอ่ืนๆ คือ ตอ้งมีขอ้มูลทั้งดา้น
บุคคลและข้อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยากรทั้ งหลายท่ีบุคคลในวงการจะเข้าไปเก่ียวข้อง วิธีการหา
ขอ้เท็จจริงทางการท่องเท่ียวก็ไม่ต่างจากการสืบหาความรู้ท่ีใช้กนัอยู่ในศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านสังคมศาสตร์ท่ี เร่ิมต้นด้วยความอยากรู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากนั้ นจึงค้นหา
ค าอธิบายเพื่อให้ความกระจ่างแก่ขอ้สงสัยนั้น หากน าค าตอบท่ีไดไ้ปใชก้ารอยา่งใดอยา่งหน่ึงก็เท่ากบัวา่
การหาขอ้เท็จจริงต่อเร่ืองดงักล่าวไดรั้บการน าไปใช้ในทางปฏิบติั บทเรียนน้ีมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อให้
ความรู้พื้นฐานดา้นการวิจยัท่ีใชก้นัอยูใ่นการศึกษาการท่องเท่ียว ส่วนแรกคือการพิจารณาเป้าหมายและ
ความตอ้งการการวจิยัในการศึกษาการท่องเท่ียว ส่วนท่ีสอง น าเสนอการวจิยัแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนว
การน าวิธีการวิจยัเหล่านั้นไปใช้กบัการศึกษาท่องเท่ียว ส่วนท่ีสาม กล่าวถึงกระบวนการวิจยัท่ีกวา้งข้ึน 
ขณะเดียวกันก็วิพากษ์ถึงการหาข้อปัญหาและการวางหลักเกณฑ์ในการวิจยั นอกจากน้ียงัได้ช้ีแนะ
ระเบียบวิธีวิจยั การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความ และการน าเสนอผลการศึกษาใน
บริบทของการท่องเท่ียว 
 
4.1 ความส าคัญของการวจัิยการจัดการการท่องเทีย่ว 
 สมยัก่อนผูป้ระกอบการอาจสนใจแต่เพียงประเด็นเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวและเป้าหมาย
ปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจะไปเยือน (Gunn, 1994) แต่ปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูงและส่งผลให้วงการการ
ท่องเท่ียวมีความซับซ้อนยิ่งข้ึน การมีฐานขอ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้งชดัเจนเท่านั้นท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึง
จะเอ้ืออ านวยใหก้ารด าเนินการต่างๆ ในแวดวงของการท่องเท่ียวส าเร็จตามเป้าประสงคท่ี์วางไว ้ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวจิยัอยา่งเป็นระบบยอ่มเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปประกอบการพิจารณา
ประเด็นปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่างสัมฤทธิผล โดยทัว่ไปแลว้ การวิจยัมีจุดมุ่งหมายใหญ่ๆ 2 ประการ คือ 1. 
วิจยัเพื่อหาขอ้เท็จจริง ซ่ึงจะให้ความกระจ่างต่อส่ิงต้องการทราบ 2. วิจยัเพื่อหาค าตอบท่ีจะน าไปใช้
แกปั้ญหาเฉพาะกิจ การวจิยัแบบท่ี 1เป็นการหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีมกัตอบค าถามพื้นฐาน เช่น อะไร ท าไม 
อยา่งไร และท่ีไหน เป็นค าถามธรรมดาท่ีปรากฏอยูใ่นความสงสัยทั้งหลายต่อส่ิงท่ีผูค้นอยากรู้อยากเห็น 
ความสงสัยใคร่รู้เป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษย ์การหาค าตอบเพื่อขจดัขอ้สงสัยจึงน่าจะมีอยูใ่นทุกๆ 
คน กระนั้นก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ามนุษยมี์ลกัษณะของความเป็นนักวิจยัมาตั้งแต่เกิด เพราะการวิจยัเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งด าเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างเป็นระบบ และส่ิงส าคญั นักวิจยั
จะตอ้งมีความเป็นกลางต่อส่ิงท่ีสงสัยเพื่อหาค าตอบ การตอบขอ้สงสัยเบ้ืองตน้อาจไดข้อ้เท็จจริงจากการ
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ส ารวจเพื่อหาความรู้จากส่ิงต่างๆ ท่ีแวดล้อมกบัขอ้สงสัยหลกั การคน้หาขอ้มูลจากเอกสาร/ส่ิงพิมพ์/
บนัทึกและพงศาวดาร ฯลฯ เป็นวิธีการท่ีบุคคลพึงท าไดด้ว้ยตนเอง แต่การหาขอ้เทจ็จริงจากการบอกเล่า
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นวิธีการหาความรู้ท่ีตอ้งใช้ศาสตร์และศิลป์แตกต่างออกไป ดว้ยผูใ้ห้ขอ้มูลมี
ตวัตนและมีอารมณ์ การแสวงหาขอ้มูลจากค าบอกเล่าของบุคคลจึงตอ้งใชค้วามสามารถอีกระดบัหน่ึง 
เพื่อท่ีจะใหไ้ดเ้ร่ืองราวใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 นอกจากจะตอบค าถามพื้นฐานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดย้งัอาจให้ภาพรวม
ของส่ิงท่ีอยากรู้ และหากใช้วิจารณญาณต่อไปอาจน าภาพรวมนั้นไปเปรียบเทียบกบัภาพรวมของส่ิง
เดียวกนัซ่ึงคน้พบในท่ีแห่งอ่ืน การเปรียบเทียบของตั้งแต่สองอย่างข้ึนไปย่อมไดล้กัษณะท่ีเหมือนกนั
และลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ผูศึ้กษาคงตอ้งหาค าอธิบายต่อไปวา่มีเง่ือนไขใดบา้งท่ีท าให้ของสองอยา่งนั้น
มีลกัษณะโดยรวมเหมือนกนั และมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด การตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัส่ิงท่ีคน้พบ
ช่วยเปิดประเด็นให้มีการคิดวิพากษ์วิจารณ์ส่ิงดังกล่าวอีกระดับหน่ึงท่ีอาจน าไปสู่ข้อสรุปชั่วคราว 
(generalization) ของการศึกษาคร้ังนั้น ขอ้สรุปนั้นรอการพิสูจน์วา่จะสามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์
เช่นน้ีในท่ีอ่ืนๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด หากเป็นขอ้สรุปชัว่คราวท่ีมีอ านาจในการอธิบายปรากฏการณ์ไดสู้ง
ก็อาจกลายเป็นแนวคิดทฤษฎีในอนาคตได ้
 การวจิยัแบบท่ี 2 แตกต่างออกไปจากการวจิยัเบ้ืองตน้หลายประการ กล่าวคือ เป็นการวิจยัท่ี
เร่ิมตน้จากโจทยท่ี์ตั้งไว ้เพื่อเป็นดงักรอบใหค้น้หาขอ้เทจ็จริงมาตอบโจทยน์ั้น โจทยท่ี์ตั้งน้ีมกัเป็นโจทย์
ท่ีตอ้งน าค าตอบมาพิสูจน์วา่เป็นดงัท่ีผูศึ้กษาสงสัยหรือไม่ อยา่งไร เพื่อให้การตอบโจทยอ์ยูใ่นขอบข่ายท่ี
ควบคุมได้ ป้องกนัผูว้ิจยัไม่ให้หลงประเด็นหรือตกหลุมพรางท่ีรายล้อมไปดว้ยขอ้มูลมากมายท่ีผูว้ิจยั
แยกไม่ออก อีกทั้ งเพื่อการช้ีชัดความเป็นจริงภายใต้สถานการณ์ท่ีระบุไว ้จึงมีความนิยมท่ีจะตั้ ง
สมมุติฐานไวล่้วงหน้า สาระในสมมุติฐานคือ ความพยายามหาความสัมพนัธ์ระหว่างของสองส่ิง บาง
กรณีสมมุติฐานตั้งข้ึนมาภายใตเ้ง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีสงสัยว่าของส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวขอ้งกนั
หรือไม่ เช่น ตวัอยา่งสมมุติฐานหน่ึงท่ีวา่  

"ย่ิงธุรกิจการท่องเท่ียวมีความก้าวหน้า ผู้ มีส่วนร่วมจากภายนอก (ชุมชน) ก็มีแนวโน้มจะ
เข้ามาควบคุมการท่องเท่ียวท้องถ่ินย่ิงขึน้" 
 การมีสมมุติฐานก็ช่วยสร้างตวัแบบของการวิจยั มีสาระเด่นชดัและจบัตอ้งไดม้ากข้ึน หาก
ขอ้มูลท่ีหามาไดส้นบัสนุนสมมุติฐาน ก็แสดงวา่ตวัแบบการวจิยันั้นใชก้ารได ้แต่ถา้ขอ้มูลท่ีคน้ควา้มาไม่
สนบัสนุนสมมุติฐานแต่อยา่งใด ก็จ  าเป็นตอ้งสร้างตวัแบบการวจิยัข้ึนมาใหม่ การสร้างสมมุติฐานมีความ
หลากหลาย ทั้งน้ีย่อมแล้วแต่ผูว้ิจยัจะสงสัยประเด็นใดในความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยเบ้ืองตน้แล้ว
อาจใช้ปัจจยัส่วนบุคคลด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส อาชีพ การศึกษา ความเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ฯลฯ เช่น สงสัยและอยากพิสูจน์วา่  
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 "นักท่องเท่ียววยัรุ่นมีแนวโน้มนิยมการท่องเท่ียวแบบต่ืนเต้นผจญภัยมากกว่านักท่องเท่ียว
สูงวยั" หรือ "นักท่องเท่ียวผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึน้ไปรับรู้เร่ืองราวการท่องเท่ียววฒันธรรมลุ่ม
ลึกกว่านักท่องเท่ียวท่ีได้รับการศึกษาเพียงระดับภาคบังคับ" ฯลฯ  
 การจะพิสูจน์สมมุติฐานตอ้งมีขอ้มูลเท่ียงตรงและแน่ชัด สถานการณ์เช่นน้ีท าให้ตอ้งใช้
ขอ้มูลเชิงปริมาณเป็นส าคญั เพื่อการสรุปผลในขั้นสุดทา้ยวา่ของสองส่ิงท่ีกล่าวไวแ้ต่ตน้นั้นเก่ียวขอ้งกนั
หรือไม่ และเก่ียวขอ้งกนัมากนอ้ยเพียงใด ดว้ยการยืนยนัจากตวัเลข จ านวนพฤติกรรม และความเห็นท่ี
เก่ียวขอ้ง การมีสมมุติฐานยงัเป็นการเตรียมพื้นท่ีเพื่อเช่ือมโยงแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีคาดวา่น่าจะช่วยเสริม
การอภิปรายผลการศึกษาให้มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน กระนั้นผูศึ้กษาจ านวนไม่นอ้ย โดยเฉพาะผูท่ี้ท  าการ
วจิยัเพื่อให้ผา่นการประเมินของสถานศึกษา ก็มกัจะไขวเ้ขวไปจากความเป็นจริง โดยเบ่ียงเบนขอ้มูลให้
สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีวางไว ้ด้วยเข้าใจว่าหากหาข้อมูลมายืนยนักับส่ิงท่ีสงสัยไวไ้ด้ นั่นคือ
ความส าเร็จในการวิจยัคร้ังนั้น ทั้งๆ ท่ีตามหลกัการสากลของการวิจยัแลว้ ขอ้มูลท่ีศึกษามาจะสนบัสนุน
สมมุติฐานหรือไม่ ก็ตอ้งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาวิจยั หากศึกษาปัญหา
วิจยัโดยปราศจากอคติและด าเนินการวิจยัอย่างเป็นขั้นตอน (ดงัรายละเอียดท่ีจะกล่าวในตอนต่อๆ ไป) 
การวจิยัแบบท่ี 2 ก็จะใหผ้ลการศึกษาท่ีลุ่มลึกท่ีอาจน าไปสู่ขอ้โตแ้ยง้ทางดา้นแนวคิดทฤษฎี หากพบวา่ผล
การศึกษาไม่อาจอธิบายดว้ยแนวคิดทฤษฎีท่ียกมาเป็นกรอบการศึกษาขา้งตน้ได ้ในทางสังคมศาสตร์นั้น 
แนวคิดทฤษฎีส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีนักคิดชาวตะวนัตกเป็นผูน้ าเสนอ เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีได้มาจาก
การศึกษาสังคมท่ีพฒันาแล้ว เม่ือน ามาใช้กบัการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในประเทศโลกท่ี 3 ก็
อาจจะไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นไดท้ั้งหมด เพราะมีเง่ือนไขหลายประการท่ีเป็นตวัก าหนด
ความแตกต่างระหวา่งสังคมทั้งสอง การยดัเยียดแนวคิดทฤษฎีในผลการวิจยัเพียงเพื่อหวงัความเช่ือถือ 
กลบัจะสะทอ้นความโง่เขลาราวกบัยงัตกอยูใ่นยคุอาณานิคม  
 การวิจยัทั้ งสองแบบท่ีกล่าวมาทั้ งหมดเป็นการกระท าท่ีเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาการ
ท่องเท่ียวอย่างมาก ผูว้ิจ ัยจ านวนไม่น้อยพยายามหลีกเล่ียงการค้นคว้าประเด็นปัญหาท่ีมีผู ้อ่ืนได้
ด าเนินการไปแล้ว ผลการศึกษาจึงช่วยเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ให้กับการท่องเท่ียว ในอดีตการศึกษาวิจยั
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเป็นผลงานของหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว หรือท่ี
เปล่ียนมาเป็นการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมา ถือวา่การวิจยัเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานขององคก์รท่ี
จะสนบัสนุนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ท าให้รู้ศกัยภาพของตลาดและให้แนวทางในการเขา้ถึงตลาด
การท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน การเป็นเคร่ืองมือของรัฐท าใหก้ารศึกษาวจิยัสนองนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจเป็น
หลกั เป็นการวจิยัระดบัมหภาคท่ีพิจารณาภาพกวา้งของการท่องเท่ียวระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
เพราะเหตุท่ีการวิจยัสมยันั้นเน้นการน าผลวิจยัไปใชป้ระกอบการสร้างนโยบายการท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ
ผลการวิจยัท่ีสามารถโน้มน้าวและสร้างภาพท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง งานวิจยัส่วนใหญ่จึงเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณท่ีมีตวัเลขแสดงความมากนอ้ยชดัเจน เพื่อหวงัการสนบัสนุน ทั้งน้ีดงัจะยืนยนัไดจ้าก
งานวิจยัประเภทการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมายงั
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ประเทศไทยท่ีมีการวิจัยอยู่ เป็นประจ า (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2544) เพื่อจะน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลท่องเท่ียว เม่ือสิบกว่าปีก่อนท่ีมี
ความพยายามจะให้เกิดเครือข่ายการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศแถบลุ่มน ้าโขง ไดมี้การศึกษาวจิยัตลาดการ
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และกระแสการเดินทางระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น (บริษทั ซี.
เอส.เอ็น. แอนด์ แอสโซซิเอท, 2540) ดว้ยเป็นการวิจยัการท่องเท่ียวระดบันานาชาติ จ  าเป็นตอ้งว่าจา้ง
บริษทัเอกชนท าวิจยัเร่ืองดงักล่าวเพื่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะไดน้ าผลการวิจยัไปประกอบการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวต่อไป ภายใตน้โยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเพื่อความเขม้แข็งของชุมชนนั้น 
รัฐก็ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวมากข้ึน จะไดเ้กิด
จิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน มีกระแสตอบรับนโยบายดงักล่าว
อย่างกวา้งขวางในแวดวงการวิจัยเพื่อการท่องเท่ียวท้องถ่ิน ดังจะเห็นได้จากงานวิจยัของบุคคลต่างๆ 
ต่อไปน้ี เช่น สุดารัตน์ นาคประกอบ (2546) สุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ (2547) ภคนนท ์เอ่ียมเศรษฐี (2544) 
เกษม สุรินทร์ (2548) อติภา ตรัยดลานนท ์(2548) สุเทพ สิงห์ฆาฬะ (2549) และพลายงาม สิงห์เรือง (2549)  
 ในช่วงเดียวกันนั้นท่ีประชาคมโลกรณรงค์ให้มีการพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน การ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยก็ต่ืนตวัและสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอยา่งทนัทีทนัใดเช่นกนั ดงั
ยืนยนัไดจ้ากการศึกษาของนักวิจยัรุ่นใหม่ อาทิ ฐิติวฒัน์ นวลละออง (2550) เรไร ไพรวรรณ์ (2547) วฒัน
ชยั ชูมาก (2550) จุรีวลัย ์วงศค์  าจนัทร์ (2548) ศศิธร นิธิปรีชา และคณะ (2547) และสุรชยั บุญเจริญ (2546) 
ฯลฯ การท่องเท่ียวน่าจะเป็นเคร่ืองมือสร้างความเขม้แข็งชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน เม่ือท้องถ่ิน
ไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ดงัจะพบไดจ้ากงานของพจนา สวนศรี (2546) 
สินธ์ุ สโรบล (2546) อุดร วงษท์บัทิม (2545) และสุรสิทธ์ิ ดลใจไพรวลัย ์และคณะ (2549) นอกจากน้ี ยงั
มีผูส้นใจศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวแง่มุมหลากหลาย อาทิ ความคิดเห็นต่อ
การท่องเท่ียวในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า (สรณ ลพสุนทร, 2549) ความเห็นและความตอ้งการบริการข่าวสาร
การท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2543) ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการมาเยือนจงัหวดั
นครราชสีมา (เตือนจิต เหมพงศพ์นัธ์ุ, 2550) ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวมาเลยแ์ละชาวสิงคโปร์ต่อ
การเท่ียวในจงัหวดัสงขลา (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2550) เหตุผลท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไปเยือนภูเก็ต
และเชียงใหม่ (สิรินาถ นุชยัเหล็ก, 2541) และความต้องการของนักท่องเท่ียวต่อการจดัการโฮมสเตย ์
(รัตนาภรณ์  มหาศรานนท์, 2546) นบัเป็นความกา้วหนา้ของการศึกษาวิจยัเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งมากท่ีมี
ผูใ้หค้วามสนใจใคร่รู้ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวและการประเมินโครงการการท่องเท่ียว ดงัเช่นงานวจิยั
ของ กิตติรัตน์ สีหบณัฑ์ (2545) พฒัน์ จนัทร์แกว้ (2549) กมลวรรณ  กาญจนกิตติ (2545) และคมสัน วา
ฤทธ์ิ (2545) แนวการศึกษาวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น าเสนอผลดีของการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ กระนั้นก็มี
ผูใ้หค้วามสนใจศึกษาผลลบจากการท่องเท่ียวเช่นกนั การศึกษาวจิยัในประเด็นน้ีอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ กล่าวคือ กลุ่มแรก พยายามช้ีให้เห็นวา่การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรต่อสังคม
และวฒันธรรม อาทิ การศึกษาของชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2536) อมรา จ ารูญศิริ (2545) อภิญญา  จิตรวงศ์นนัท ์
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(2546) และจริยา ยมเสถียรกุล (2546) กลุ่มท่ีสอง บ่งช้ีถึงผลกระทบ (ลบ) ของการท่องเท่ียว เช่น การวิจยั
ของเตือนใจ ดีเทศน์ (2530) และสุดาพร วรพล (2535) 
 
4.2 การวจัิยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 พิจารณาการน าเสนอขอ้มูลจากผลการวิจยัโดยรวมๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก็จะพบว่าผลการ
คน้พบปรากฏการณ์การท่องเท่ียวอยู่ในรูปของความรู้สึกนึกคิดและท่ีปรากฏในรูปของขนาดท่ีเด่นชัด 
กล่าวอีกนยัหน่ึง การศึกษาวิจยัท่ีด าเนินการศึกษาดว้ยความรู้สึกนึกคิดก็จะให้ผลท่ีเป็นนามธรรม ส่วน
การศึกษาวิจยัท่ีด าเนินการศึกษาดว้ยการวดัขนาดของขอ้มูลอย่างเคร่งครัดชดัเจน ก็จะให้ผลการวิจยัท่ี
เป็นรูปธรรม ในการศึกษาปัญหาต่างๆ ท่ีคาบเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีทั้งการใชว้ธีิคุณภาพและวิธีปริมาณ 
การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูใ่นสังคม โดยเฉพาะขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก
ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงไม่อาจจบัตอ้งไดด้ว้ยเป็นเร่ืองของนามธรรม การจะเขา้ถึงซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืน 
ผูว้จิยัตอ้งมีความคุน้เคยกบัผูท่ี้ตนจะศึกษา การสร้างความคุน้เคยจะไดค้วามเป็นกนัเองท่ีเปิดปราการด่าน
แรกซ่ึงจะน าไปสู่ข้อเท็จจริงท่ีแสวงหา การจะได้ภาพรวมอนัเป็นผลสรุปของการศึกษาจากผูค้นใน
กลุ่มเป้าหมาย (ของการวจิยั) จึงตอ้งใชเ้วลาเป็นแรมปี การอยูใ่กลชิ้ดกบัขอ้มูลเป็นระยะเวลานานๆ เช่นน้ี 
จะไดผ้ลการศึกษาท่ีลึกซ้ึงและใกลเ้คียงกบัธรรมชาติของความเป็นมนุษยค์่อนขา้งมาก เหมือนเช่นท่ีผูว้จิยั
หลายท่านได้เคยฝากผลการคน้พบไว ้อาทิ นวล สารสอน (2533) ศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อสภาพสังคม-เศรษฐกิจท่ีตลาดน ้ าด าเนินสะดวก เพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ดว้ยการลงพื้นท่ีศึกษาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ไดผ้ล
การศึกษาท่ีสามารถน าไปเป็นพยานหลกัฐานเพื่อยืนยนัว่าการท่องเท่ียวเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้เศรษฐกิจ
ของตลาดน ้ าด าเนินสะดวกมีพฒันาการอีกระดับหน่ึงจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีมีเพียงอาชีพ
เพาะปลูกและคา้ขายพืชผลทางการเกษตร เม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนก็เปิดโอกาสให้ผูค้นจ านวนหน่ึงมี
อาชีพดา้นการบริการเพิ่มข้ึน การจดัการท่องเท่ียวไดเ้ช่ือมโยงวิถีชีวิตทอ้งถ่ินเขา้กบัธุรกิจการท่องเท่ียว
ไดอ้ยา่งโดดเด่น ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมการยงัชีพของผูค้นท่ีอาศยัสายน ้าล าคลอง เป็นครรลอง
ชีวิตกลายเป็นผลผลิตการท่องเท่ียวท่ีรู้จกัแพร่หลายไปทัว่โลก กระนั้นการได้คลุกคลีอยูก่บัชุมชนเป็น
เวลาแรมเดือนของผูว้จิยัก็เผยให้เห็นขอ้เท็จจริงท่ีเจ็บปวด เพราะการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวก่อใหเ้กิด
การแข่งขนัท่ีน ามาซ่ึงความแตกแยก เบียดเบียนและบดบงัความเป็นจริง กิจกรรมท่องเท่ียวบางส่วนจดั
แสดงข้ึนมาเพื่อหวงัสนองความตอ้งการประสบการณ์ของผูม้าเยือน นับวนัท่ีทรัพยากรธรรมชาติและ
สังคมวฒันธรรมท่ีนั่นจะถูกน าไปใช้โดยปราศจากการใคร่คิดค านึงถึงศกัยภาพการรองรับของแหล่ง
ท่องเท่ียว  
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 ส่วนสมหมาย ชินนาค (2541) ผูศึ้กษาการท่องเท่ียวของจงัหวดัสุรินทร์ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบั
คนและชา้งเป็นจุดขายก็ไดพ้บความเปราะบางทางสังคมในหมู่ผูเ้ล้ียงชา้งวา่ การส่งเสริมการท่องเท่ียวได้
ตอกย  ้าความต ่าตอ้ยของผูห้ญิงในสังคมคนเล้ียงช้างอย่างท่ีไม่มีใครคาดคิดมาก่อน การศึกษาประเพณี
ปอยส่างลองและการท่องเท่ียวของสุรีย ์ บุญญานุพงศ์ และ สุรศกัด์ิ  ป้องทองค า (2541) ยิ่งเป็นเคร่ืองย  ้า
เตือนวา่การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตชาวบา้น กรณีการบวชลูกแกว้ของชาวไทยใหญ่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ให้
สนองตลาดการท่องเท่ียวมีแต่จะน าความล่มสลายไปสู่ทอ้งถ่ินแหล่งท่องเท่ียว ตวัอย่างการศึกษาการ
ท่องเท่ียวดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพท่ีกล่าวมาให้ขอ้สังเกตไดว้่าวิธีการเช่นน้ีเหมาะต่อการคน้หาความรู้สึก 
ความคิด และจินตนาการ ผูว้จิยัสามารถสืบสาวถึงความสัมพนัธ์ระดบัต่างๆ ท่ีผูค้นในชุมชนมีต่อกนั แต่
การท่องเท่ียวท่ีแพร่เข้าไปได้ท าให้ความสัมพนัธ์แบบพึ่ งพาตอ้งสั่นคลอน ผลสรุปของการศึกษาใน
ลักษณะน้ียืนยนัความเป็นจริงตามแนวคิดองค์รวมท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1 ว่า ก่อนจะกระท าการใดๆ 
เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมนั้นตอ้งเขา้ใจโครงสร้างความเก่ียวพนัท่ีผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวมีต่อกนั 
มิฉะนั้นการท่องเท่ียวก็จะกลายเป็นตน้เหตุท่ีน าความยุ่งยากมาสู่สังคมโดยรวมได้เหมือนเช่นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวหลายแห่งก าลงัเผชิญอยู ่ 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพมีประโยชน์มากในการพฒันาความเขา้ใจรายละเอียดของประเด็น
ปัญหาใดปัญหาหน่ึง ในการวางแผนการท่องเท่ียวและในการท าการตลาดการท่องเท่ียว ประเด็นปัญหา
เหล่านั้นรวมไปถึงความเขา้ใจทศันคติของนักท่องเท่ียวหรือผูมี้ภูมิล าเนาอยู่ในละแวกแหล่งท่องเท่ียว 
นอกจากน้ี ยงัครอบคลุมเร่ืองของความเช่ือ ความรู้สึก และภาพลกัษณ์ส าหรับเป้าหมายปลายทางการ
ท่องเท่ียว การศึกษาเชิงคุณภาพยงัอาจกระตุน้ให้มีความคิดใหม่ๆ เพื่อการพฒันาการทดสอบปฏิกิริยาต่อ
ผลผลิตใหม่ๆ หรือบางทีก็ช่วยให้มีการส ารวจปัญหาใดปัญหาหน่ึงเป็นการเฉพาะก่อนท่ีจะท าการวจิยัให้
ครอบคลุมต่อไป นบัวา่วิธีการเชิงคุณภาพเอ้ืออ านวยต่อการวิเคราะห์การท่องเท่ียวเป็นพิเศษ เพราะช่วย
ให้เราเขา้ใจประสบการณ์นกัท่องเท่ียวจากการสอบถาม สัมภาษณ์ส่วนบุคคล และส ารวจประเด็นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 
 การวิจยัเชิงคุณภาพสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการศึกษากลุ่ม
ขนาดยอ่ม แต่ถา้ตอ้งการจะคน้หาขอ้เท็จจริงประเด็นใดประเด็นหน่ึงจากนกัท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ๆ ระดบั
จงัหวดั ระดบัประเทศ หรือระดบันานาชาติ ก็จ  าเป็นต้องเปล่ียนไปใช้การวิจยัเชิงปริมาณ เพราะเป็น
วธีิการหาขอ้เท็จจริงโดยภาพรวมดว้ยการวดัขอ้มูลออกมาเป็นตวัเลขดว้ยน าวิธีการทางสถิติมาใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบความถูกตอ้งของปรากฏการณ์ท่ีคน้พบ เพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงจากคนหมู่มาก 
จ าเป็นตอ้งออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลให้อยูใ่นมาตรฐานเดียวกนัเช่นการใชแ้บบสอบถาม แบบ
ส ารวจ และแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง นบัเป็นวิธีวิจยัท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในการวิเคราะห์การ
ท่องเท่ียว เพราะตวัเลขท่ีแสดงขนาดของประเด็นขอ้ปัญหาต่างๆ ช่วยให้การน าเสนอปัญหาเขา้ใจไดง่้าย
และปฏิบติัตามไดโ้ดยไม่ยาก เป็นวิธีท่ีหน่วยงานรัฐบาลและวงการธุรกิจนิยมใช้อย่างมาก ดว้ยตอ้งการ
ขอ้มูลจ านวนมหาศาลท่ีจะสนบัสนุนนโยบายและการด าเนินงานของตน การวิจยัแบบส ารวจความคิด
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เห็นในเร่ืองต่างๆ ลว้นใชว้ิธีการเชิงปริมาณทั้งส้ิน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยอาศยัวธีิเชิงปริมาณเป็น
หลกัในการส ารวจแหล่งท่องเท่ียว วิเคราะห์งานการท่องเท่ียว วางแผนตลาดท่องเท่ียว และส ารวจความ
คิดเห็นเก่ียวกบับริการการท่องเท่ียว ฯลฯ อยา่งไรก็ตามอาจกล่าวไดว้า่ วธีิการวิจยัแบบน้ีจะไดข้อ้มูลท่ียน่
ย่อ และหากผูว้ิจยัไม่ใช้ความคิดพิจารณาขอ้มูลตวัเลขท่ีได้มาอย่างลึกซ้ึงต่อไป เร่ืองราวท่ีน าเสนอก็ดู
เหมือนจะไม่มีชีวติชีวา ผูว้จิยัจะตอ้งอ่านค่าสถิติจากตวัเลขทั้งหลายในงานของตนออกไปเป็นตวัหนงัสือ
ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้จึงจะสามารถโนม้นา้วผูอ่้านให้คลอ้ยตามได ้ผูว้ิจยัท่ีฉลาดจึงใชท้ั้งวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพและวิธีการวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กนัไป ส่วนจะใชว้ิธีการใดมากนอ้ยเพียงใดนั้น ส่วนหน่ึงอยู่
ท่ีพื้นฐานด้านการค านวณของแต่ละคน หากมีความถนัดกับคณิตศาสตร์ ก็อาจใช้วิธีการเชิงปริมาณ
น าเสนอข้อมูลและใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการบรรยายพฤติกรรมของผูค้นจากตวัเลขท่ีบ่งช้ี ดังจะ
ยกตวัอย่างสังเขปได้จากงานวิจยัของปล้ืมใจ สินอากร (2549) ตอนหน่ึง ท่ีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
เก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจทางกายภาพท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงมาเยือนเกาะส
มุย ดงัแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2  แสดงร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยแรงจูงใจทางกายภาพของแหล่ง
ท่องเทีย่วเกาะสมุย 

 
 
ปัจจยัแรงจูงใจกายภาพของ
เกาะสมุย 

 
มาก
ท่ีสุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
นอ้ย 

 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ระดบัแรงจูงใจ 
X S.

D. 
แปลผล 

         
1. ภายในเกาะสมุยมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมี
บริการต่างๆ มากเพียงพอท่ี
เหมาะแก่การมาเท่ียวและ
พกัผอ่น 

15 
(3.8%) 

160 
(40.0
%) 

191 
(47.8%) 

34 
(8.5
%) 

- 3.3
9 

.69
6 

ปาน
กลาง 

2. ภายในเกาะสมุยมี
สาธารณูปโภคต่างๆ เพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

21 
(5.3%) 

178 
(44.5
%) 

149 
(37.3%) 

46 
(11.5
%) 

6 
(1.5%) 

3.4
1 

.81
7 

มาก 

รวม      3.5
6 

.64
7 

มาก 

 
ท่ีมา : ปล้ืมใจ  สินอากร. 2549. หนา้ 56. 
  
 จากตารางขา้งตน้ผูศึ้กษาไดอ่้านค่าสถิติดว้ยขอ้มูลเชิงคุณภาพวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มา
เยือนเกาะสมุยเพราะปัจจยัดา้นกายภาพท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย โดยเฉพาะชายหาด
และทะเล รองลงไปคือเหตุผลท่ีเกาะสมุยมีสาธารณูปโภคต่างๆ เพียงพอต่อการใหบ้ริการ และอีกตวัอยา่ง
หน่ึงเป็นการศึกษาผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อสังคมและวฒันธรรม : กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยโครงการสังคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (2529) เฉพาะประเด็นท่ีตอ้งการจะวดัความตระหนักในคุณค่า
ของวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม คณะผูศึ้กษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความภาคภูมิใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการตอบเร่ืองอ่ืนๆ ดงัผลแสดงไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี  
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ตารางที ่3  ร้อยละของวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมทีช่าวเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจ 
 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน ร้อยละ 

1. แหล่งท่องเท่ียว 580 86.1 
2. อาหารพื้นเมือง 12 1.8 
3. อธัยาศยัไมตรีของชาวเชียงใหม่ 93 13.8 
4. อากาศ 75 11.1 
5. สินคา้พื้นเมือง 27 4.0 
6. ประเพณี 77 11.4 

 
ท่ีมา :  มหาวทิยาลยัมหิดล. โครงการสังคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม. 2549. หนา้ 122. 
 
 เม่ือเปรียบเทียบการวจิยัทั้งสองแบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ก็จะเห็นความแตกต่าง ดงัแสดงไวใ้น
ตารางขา้งล่างน้ี  
 
ตารางที ่4  แสดงลกัษณะที่แตกต่างระหว่างการวจัิยเชิงคุณภาพและการวจัิยเชิงปริมาณ 
 
การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ 
วดัขอ้เทจ็จริงแบบวตัถุวสิัย สร้างความเป็นจริงทางสังคม  

หาความหมายทางวฒันธรรม 
เนน้ตวัแปร เนน้กระบวนการท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั 

เหตุการณ์ 
ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงส าคญั ความจริงแทคื้อส่ิงส าคญั 
ศึกษากลุ่มขนาดใหญ่อยา่งรวมๆ ศึกษากลุ่มขนาดเล็กและลึกซ้ึง 
วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติ วเิคราะห์ขอ้มูลตามวถีิพฤติกรรมธรรมชาติของ

มนุษย ์
ผูว้จิยัไม่มีปฏิสัมพนัธ์แต่อยา่งใดกบัประชากรท่ี
ศึกษา 

ผูว้จิยัมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งกนัเองกบัประชากรท่ี
ศึกษา 
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 ดว้ยเหตุท่ีการศึกษาเชิงปริมาณมีลกัษณะเด่น ๆ คือมกัตอ้งพิสูจน์สมมุติฐานเพื่อการยอมรับ
หรือปฏิเสธ เก็บขอ้มูลจากประชากรจ านวนมาก แยกตวัออกไปจากประชากรท่ีศึกษา ซ่ึงถือวา่เป็นวธีิทาง
วทิยาศาสตร์ แวดวงของการวจิยัการท่องเท่ียวไดน้ าวิธีเชิงปริมาณมาใชค้วบคู่ไปกบัวธีิการเชิงคุณภาพอยู่
มาก ทั้งน้ีดงัจะสังเกตไดง่้ายจากแบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยัเชิงปริมาณจะเป็นแบบสอบถามชนิดท่ีมี
แบบเป็นกรอบให้ตอบ อาทิ ท่านอายุเท่าไร  20  30  40  50  มากกว่า 50 หรือค าถาม
ประเภทใหล้ าดบัช่วงชั้น 1 ถึง 5 เช่น ท่านเห็นวา่วดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงัเป็นส่ิงดึงดูดใจการ
ท่องเท่ียวระดบั  1  2  3  4 และ  5 ขณะท่ีค าถามของการวิจยัเชิงคุณภาพจะเป็นค าถาม
ประเภทปลายเปิดท่ีลงทา้ยดว้ยค าวา่ใคร อะไร อยา่งไร เม่ือไหร่และท าไม อาทิ ถามวา่ท าไมท่านจดัใหว้ดั
พระแกว้และพระบรมมหาราชวงัเป็นส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียวในระดบันั้น การคิดเคร่ืองมือเพื่อจะใชว้ดั
ขอ้มูลเช่นน้ีเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีจะช่วยให้การผสมผสานวิธีทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดท่ี
จะกล่าวต่อไปน้ี 
 
4.3 การสร้างเคร่ืองมือเพือ่วดัส่ิงทีศึ่กษา 
 การท างานใดๆ ลว้นตอ้งมีอุปกรณ์ใชเ้พื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ กระทัง่
บรรลุเป้าหมาย การคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยก์็จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเช่นกนั 
หากสร้างเคร่ืองมืออยา่งมีมาตรฐานก็จะสามารถวดัพฤติกรรมไดอ้ยา่งเท่ียงตรง การวดัเป็นกระบวนการ
ก าหนดค่าหรือตวัเลขให้กบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา เคร่ืองมือวดัตวัแปรโดยมากก็คือค าถามหรือชุดของ
ค าถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 1. รายการเด่ียว และ 2. การวดัองคป์ระกอบ 
 1.  รายการเด่ียว (Item) โดยการใช้ค  าถามเดียวหรือขอ้ความเดียวเพื่อน ามาวดัตวัแปรเพียง
ตวัเดียว เช่น เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ การวดัตวัแปรท่ีสร้างจากค าถามเพียงค าถามเดียว ผูว้ิจยัสามารถน า
ค าตอบมาก าหนดตัวเลขหรือค่าให้กับตวัแปรนั้นได้ทันทีตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เช่น ถามว่า ท่าน
ประกอบอาชีพอะไร ต่อไปน้ี 
   เกษตรกรรม 
   รับจา้งทัว่ไป 
   คา้ขาย 
   ขา้ราชการ 
   อ่ืนๆ 
  ก็อาจให้ตวัเลข (รหัส) การประกอบเกษตรกรรมเป็น 1 และให้รหัสอาชีพต่อๆ ไป 
รวมทั้งอาชีพอ่ืนๆ เป็น 2, 3, 4 และ 5 ตามล าดบั 
 2. การวดัองคป์ระกอบ เป็นการใชค้  าถามหลายๆ ค าถามร่วมกนั เพื่อน ามาวดัตวัแปรเพียง
ตวัเดียว เพราะตวัแปรจ านวนหน่ึงโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดตอ้งถามดว้ยค าถามหลากหลาย 
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เพื่อให้ได้ขอ้เท็จจริงท่ีอยู่ในใจของผูถู้กถาม เช่น ถ้าตอ้งการวดัทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทพิพิธภณัฑก์็คงจะตอ้งถามค าถามหลายขอ้ อาทิ  
  ก. ท่านมีความรู้สึกอยา่งไรต่อการน าเสนอเร่ืองราวต่างๆ ประกอบโบราณวตัถุแต่ละ

ส่วน 
  ข. ท่านเขา้ใจการจดัแสดงเร่ืองราวประกอบโบราณวตัถุแต่ละหอ้งมากนอ้ยเพียงใด 
  ค. ท่านไดเ้รียนรู้ส่ิงใดจากการชมการจดัแสดงประกอบโบราณวตัถุแต่ละยคุสมยั 
  ง. ท่านไดรั้บความเพลิดเพลินจากการชมการจดัแสดงประกอบโบราณวตัถุหรือไม่ 

อยา่งไร 
  การวดัค่าของตวัแปรท่ีสร้างจากค าถามหลายค าถามประกอบกนัมี 2 วธีิ คือ การวดัดว้ย
ดชันี และการวดัดว้ยมาตรวดั (scale) 

1. การวดัดว้ยดชันี เป็นการก าหนดค่าของตวัแปรท่ีสร้างข้ึนจากค าถามหลายค าถาม 
โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของค าตอบทั้งหมดท่ีน ามาสร้างเป็นตวัแปรดงักล่าวเหมือนเช่นท่ีผูเ้ขียนใช้
เพื่อวดัความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัลพบุรีจากนกัเรียนผูเ้ขา้อบรมในโครงการฯ (ชนญั วงษ์
วภิาค, 2548) ดว้ยค าถาม 20 ค าถาม เป็นค าถามท่ีใหเ้ลือกค าตอบท่ีคิดวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว อาทิ 
   1. ชาติพนัธ์ุหลายกลุ่มในจงัหวดัลพบุรี อาทิ ลาว จีน และไทย มีเทศกาลสารท

เพื่อ 
ก. บ าเพญ็ศีลภาวนาและงดการเบียดเบียนผูอ่ื้น 
ข. อุทิศบุญกุศลใหภู้ต ผ ีและวญิญาณทั้งท่ีมีญาติและไม่มีญาติ 
ค. สร้างสมบารมีไวใ้นภพหนา้ตามหลกัศาสนาความเช่ือ 
ง. หวงัใหบ้งัเกิดผลการกระท าในเร็วๆ น้ี 

 
2. การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมีสาระส าคญัอยูท่ี่ 
 ก. การบริหารจดัการทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ข. การรู้หลกัการบริหารทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัสภาวะวกิฤติ
เศรษฐกิจ-การเมือง 

ค. การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมการท่องเท่ียวใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม
ของรัฐและชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งเขม้งวดและต่อเน่ือง 

ง. การตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรส าหรับการพกัผอ่น และเรียนรู้ท่ีจะอยู่
กบัธรรมชาติและสังคมไดอ้ยา่งสมดุลทั้งปัจจุบนัและอนาคต 

 
 



159 
 

 

   3. ตวัอยา่งใดในขอ้ต่อไปน้ีท่ีแสดงผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อทรัพยากร-
ธรรมชาติ 

 ก. ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และทรัพยากรธรรมชาติบางอยา่งเส่ือมโทรม 
 ข. เกิดการขาดแคลนทรัพยากร เช่น ท่ีดินและน ้า 
 ค. ระบบนิเวศของพืชและสัตวไ์ม่อาจท างานไดด้งัแต่ก่อน 
 ง. ถูกทุกขอ้ 

   การวดัความรู้จริงของผูต้อบเช่นน้ีเป็นเหมือนขอ้สอบท่ีจะมีขอ้ลวงหลายขอ้และ
ค าตอบท่ีถูกเพียงขอ้เดียว หากตอบถูก ได ้1 คะแนน แต่ถา้ตอบผิด ได ้0 คะแนน จากนั้นรวมคะแนนจาก
ขอ้ท่ีตอบถูกทั้งหมดมาเป็นค่าดชันีส าหรับวดัความรู้ในเร่ืองดงักล่าว การไดค้ะแนนมาก บ่งช้ีวา่ผูต้อบมี
ความรู้ในเร่ืองนั้นมาก ขณะท่ีการได้คะแนนน้อย ก็ไม่ถือว่าตก เพราะไม่ใช่การสอบเพื่อเล่ือนขั้น 
เพียงแต่ช้ีบอกวา่ผูต้อบไม่ค่อยมีความรอบรู้ในประเด็นท่ีถามเท่าใดนกั 
 2.  การวดัดว้ยมาตรวดั  โดยทัว่ไปแลว้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากงานวิจยันั้น 
สามารถจ าแนกตามมาตรวดัหรือสเกลการวดั (Measurement Scale) ได ้4 ประเภท คือ สเกลนามบญัญติั 
(Nominal Scale) สเกลอันตรภาค (Interval Scale) สเกลอตัราส่วน (Ratio Scale) และสเกลเรียงล าดับ 
(Ordinal or Rating Scale) ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง สเกลเรียงล าดับ (Ordinal or Rating Scale) เพราะส่วน
ใหญ่นิยมใชก้นัค่อนขา้งมาก การวดัสเกลเรียงล าดบัสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างไดใ้นแต่ละระดบั 
ค่าท่ีก าหนดข้ึนมานั้นไม่อาจน าไปบวก ลบ คูณ หรือหารได้ เพราะเป็นการก าหนดทิศทางในประเด็น
ต่างๆ เช่น สูงกวา่ ดีกวา่ น้อยกวา่ หรือดอ้ยกวา่เท่านั้น ตวัอยา่งเช่น การวดัทศันคติส่วนบุคคลในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงก็จะพบว่าบุคคลผูน้ั้นมีความรู้สึกในเร่ืองดงักล่าวในระดบัใด ต่อไปน้ี ...มากกว่า ...มาก ไม่มี
ความเห็น ...นอ้ย และ ...นอ้ยกวา่  
 วิธีท่ีใช้วดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดยทัว่ไปผูศึ้กษาจะก าหนดระดบั
ความพึงพอใจอยู่ท่ี 3 หรือ 5 ระดบั ในแบบสอบถาม (Rating scale questionair) หรือแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ค  าว่า “ประมาณค่า” ที่ว่าคือ การประมาณค่าคุณภาพออกมาเป็นตวัเลข 
และแทนค่าระดบัความพึงพอใจในแต่ละระดบัดว้ย 3 2 และ 1 หรือ 5  4  3  2 และ 1 ดงัตวัอยา่งในตาราง
ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5   ตัวอย่างแสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ...ทั้ง 5 ระดับ และ 3 ระดับ 
 
ระดับความพงึพอใจ 5 ระดับ ระดับความพงึพอใจ 3 ระดับ 
ระดบัความพึงพอใจ ค่าระดบัความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ ค่าระดบัความพึงพอใจ 
พอใจมากท่ีสุด 5 พอใจ 3 
พอใจค่อนขา้งมาก 4 ไม่แน่ใจ 2 
ไม่แน่ใจ 3 ไม่พอใจ 1 
พอใจค่อนขา้งนอ้ย 2   
พอใจนอ้ยท่ีสุด 1   
  
 ในการวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยรวม สามารถจ าแนกตามลกัษณะ
ต่างๆ ท่ีส าคญัของผูใ้ชบ้ริการจะวดัเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1) ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการ ท าหนา้ท่ีจ  าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัความพึงพอใจ 
2) ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.00 ถึง 5.00 โดย

ท่ีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีวดัไดมี้ความหมายดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่6  ตัวอย่าง แสดงช่วงระดับความพงึพอใจ 
 
ระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ระดบัความพึงพอใจ 3 ระดบั 
ระดบัความพึงพอใจ ความหมาย ระดบัความพึงพอใจ ความหมาย 
1.00-1.80 พอใจนอ้ยท่ีสุด 1.00-1.66 ไม่พอใจ 
1.81-2.60 พอใจค่อนขา้งนอ้ย 1.67-2.33 ไม่แน่ใจ 
2.61-3.40 ไม่แน่ใจ 2.34-3.00 พอใจ 
3.41-4.20 พอใจค่อนขา้งมาก   
4.21-5.00 พอใจมากท่ีสุด   

  
 ขั้นต่อไปคือ การน าแบบประเมินไปวิเคราะห์ ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและนบัจ านวนแบบสอบถามท่ีไดม้า   
 2.  ใส่ตวัเลขล าดบัแบบสอบถาม  
 3.  ขีดนบัเพื่อทราบว่าแต่ละขอ้ผูต้อบให้คะแนนก่ีคน 
 4.  น าจ านวนคนที่ตอบในแต่ละขอ้ไปคูณกบัน ้ าหนกัคะแนน เช่น มีผูต้อบ 5 
จ านวน 20 คน ตอบ 4 จ านวน 15 คน ตอบ 3 จ านวน 5 คน และไม่มีผูต้อบ 2 กบั 1 หลงัจากนั้นน า
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ค ่าที ่ไดม้ ารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนคนตอบก ็จะไดค้ ่า เฉ ลี ่ย  และถ า้น าจ านวนคนที ่ตอบ
แบบสอบถามนั้นเป็นตวัตั้ง แลว้หารดว้ยประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด แลว้คูณดว้ย 100 ก็จะไดค้่า
ร้อยละ ดงัน้ี 

                           (5 x 20) + (4 x 15) + (3 x 5) + (2 x 0) + (1 x 0) 
 ค่าเฉล่ีย          =        -------------------------------------------------------------  = 4.375 
                                                          40 

  
  เมื ่ออ่านค่าระดบัความพึงพอใจจากตารางขา้งตน้ จากค่าเฉลี่ยที ่ได ้(4.375) 
สามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มตวัอย่างที่ศึกษามาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้น ... ในระดบัมากที่สุด ใน
กรณีที่ตอ้งการทราบสัดส่วนของผูที้่ตอบแต่ละขอ้ว่าเป็นสัดส่วนเท่าไร เมื่อเทียบกบักลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด สามารถแสดงวิธีการค านวณไดด้งัน้ี 

                                            m 
 ร้อยละของคนท่ีตอบ ...     =  ----- X 100                                                       

              M 
  m คือ จ านวนผูเ้ลือกระดบัความพึงพอใจท่ี ... (คน) 
  M คือ จ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด (คน) 
  เม่ือลองค านวณท่ีระดบัความพึงพอใจท่ี 5 ก็จะไดผ้ลดงัน้ี 

                                          20 
 ร้อยละของผูท่ี้ตอบ 5     =     ----- X 100      = ร้อยละ 50 
                                               40 

  จากตวัอย่างดงักล่าว สามารถอธิบายไดว้่าสัดส่วนของผูที้ ่เลือกตอบที่ระดบั
ความพึงพอใจ 5 คิดเป็นคร่ึงหน่ึงของตวัอย่างทั้งหมด 
  การสร้างมาตรวดัทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยให้ผูว้ิจยัมีความรู้
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดี และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจนั้นไปเรียบเรียงเป็นขอ้ความส าหรับใช้วดั
ความคิดเห็นที่มีต่อเร่ืองนั้นๆ ดว้ยความคิดเห็นทศันคติเป็นเร่ืองของความเชื่อหรือการรับรู้ของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงเร้า การวดัจึงตอ้งท าอย่างรอบดา้นรวมๆ กนั  ในการเรียบเรียงขอ้ความควรให้มี
ขอ้ความหลายๆ ขอ้เพื ่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ตอ้งการหย ัง่รู้ไดม้ากที่สุด ในมาตรวดัทศันคติ
ความเห็นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นขอ้ความวดัทศันคติและส่วนที่เป็นค าตอบซ่ึงมีลกัษณะเป็น
การจดัล าดบัเชิงเปรียบเทียบ มีขอ้พึงระวงับางประการ เช่น ควรเขียนขอ้ความที่ส่งเสริมให้ผูต้อบ
อยากแสดงความคิดเห็นเป็นซีกใดซีกหน่ึงว่าจะแสดงความคิดเห็นเป็นบวกหรือเป็นลบอย่างชดัเจน
ดงัตวัอย่างทั้ง 2 ต่อไปน้ี  
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 ตวัอย่างที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพแวดลอ้มชายหาด
บางแสน และตวัอย่างท่ี 2 แบบวดัทศันคติของนกัเรียนผูเ้ขา้อบรมยุวมคัคุเทศก์ 
ต ัวอย่างที ่ 1   แบบสอบถาม เพื ่อต อ้งการทราบ  เร่ืองความค ิด เห ็นของนกัท ่อง เที ่ยวที ่ม ีต ่อ
สภาพแวดลอ้มชายหาดบางแสน 
 

สภาพแวดล้อมชายหาดบางแสน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีที่สุด ดี 
ปาน
กลาง 

ควร
ปรับปรุง 

ควรปรับปรุง
ที่สุด 

ไม่ทราบ
ข้อมูล 

ดา้นวฒันธรรมประเพณี 
1. การมีอธัยาศยัในการตอ้นรับ
ของประชาชนในพื้นท่ี 

      

2. การขายสินคา้ราคาเป็นธรรมไม่
ฉวยโอกาสข้ึนราคาสินคา้ 

      

3. สินคา้พื้นบา้น เช่น ขา้วหลาม 
ห่อหมก อาหารทะเล 

      

4. ความประทบัใจในการประกอบ
อาชีพของราษฎร 

      

5. ประเพณีของทอ้งถ่ิน “วนัไหล” 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

      

6. มารยาทในการให้บริการของ
เจา้หน้าท่ี 

      

7. สถานท่ีเคารพศรัทธา เจา้แม่
สามมุข 

      

ท่ีมา : สุรชยั ป่ินทอง, 2546. หน้า 61 
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ตัวอย่างที่ 2  แบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
จงท าเคร่ืองหมาย  ในตารางต่อไปน้ีตามความรู้สึกของท่าน 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

1. การท่องเท่ียวมีความส าคญั      
2. การท่องเท่ียวท าให้ไดพ้กัผ่อน      
3. การท่องเท่ียวท าให้ได้รู้จกัวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนอ่ืน 

     

4. การท่องเท่ียวมีส่วนในการ
บ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียว 

     

5. การท่องเท่ียวสร้างความเขา้ใจ
อนัดีในการอยูร่่วมกนัระหวา่งสังคม 

     

6. การท่องเท่ียวท าให้เกิดการ
กระจายรายไดสู่้ชุมชน 

     

ท่ีมา: การประมวลขอ้มูลของผูเ้ขียน   
  แบบค าถามความคิดเห็นจากตวัอย่างที่ 1 มีความไม่ชดัเจนตั้งแต่ ขอ้ความที่เป็น
ค าสั่ง ผูต้อบจึงตอ้งคาดเดาเองว่าจะแสดงความเห็นดว้ยสัญลกัษณ์ใดดี ความไม่เป็นระเบียบในเร่ือง
เล็กน้อย เช่นน้ีอาจท าให้ยุ ่งยากตอนน าไปประมวลผลขอ้มูล และเมื่อพิจารณาส่วนที่เป็นขอ้ความ
แสดงทศันคติของตารางที่ 1 ก็จะพบความคลุมเครืออยู่ในทุกประเด็น ในขอ้ที่ 1 นกัท่องเที่ยวจะ
ทราบไดอ้ย่างไรว่าผูที้่พบเห็นระหว่างท่องเที่ยวคือคนทอ้งถ่ินบางแสน ในขอ้ที่ 2 ผูป้ระกอบการคา้
จะจ าหน่ายสินคา้อย่างเป็นธรรมหรือไม่ นกัท่องเที่ยวไม่น่าจะรู้ไดภ้ายในระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างท่ี
เที ่ยวอยู่ ขอ้ที่ 4 มีขอบเขตที่กวา้งเกินไปโดยไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าผูถ้ามตอ้งการจะให้ตอบความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัอาชีพอะไร เพราะผูค้นในพื้นที่บางแสนก็คงท ามาหากินหลากหลายอาชีพ ขอ้ที่ 5 
เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อประเพณีทอ้งถิ่น “วนัไหล” ซ่ึงจดัข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หาก
บงัเอิญนกัท่องเที่ยวเป็นคนต่างถ่ิน และไม่ไดม้าเยือนบางแสนขณะท่ีมีเทศกาลดงักล่าว นกัท่องเท่ียว
จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีไม่ได ้อีกทั้งยงัเป็นค าถามที่คลุมเครือที่ผูต้อบไม่ทราบแน่ชดัว่าจะ
ให้แสดงความรู้สึกอย่างไรต่อประเพณี และหากจะให้แสดงความเห็นต่อประเพณีน้ีในลกัษณะของ
การจดัล าดบัช่วงชั้น ก็เท่ากบัเป็นการกระท าที่ส่อไปในทางที่อาจมีอคติต่อวิถีชีวิตของผูอื้่น ซ่ึงผิด
หลกัของการท่องเที่ยวทางวฒันธรรม หากผูว้ิจยัสร้างมาตรวดัดว้ยขอ้ความที่ชดัเจน ขอ้ความสั้นๆ 
เขา้ใจง่าย และตรงไปตรงมาอย่างที่แสดงไวใ้นตวัอย่างที่ 2 ก็ช่วยให้ไดข้อ้มูลทศันคติที่ประสงค์จะ
คน้หาไดค้รบถว้นและผูต้อบก็สามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยง่าย 
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  เพื่อกระตุน้ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายอยากแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยั
อาจใช้ขอ้ความวดัทศันคติทั้งในดา้นบวกและดา้นลบคละกนัไปในชุดของแบบวดันั้น เช่นดงั
ตวัอย่างที่ 3 ที่เป็นแบบวดัทศันคตินกัเรียนผูเ้ขา้อบรมยุวมคัคุเทศก์ซ่ึงขอ้ความช่องซ้ายมือสุดจะตอ้ง
ชดัเจนและง่ายต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตัวอย่างที่ 3 แบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 
จงท าเคร่ืองหมาย  ในตารางต่อไปน้ีตามความรู้สึกของท่าน 
 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

1. การท่องเท่ียวเป็นส่ิงไร้สาระ      
2. การท่องเท่ียวกระตุน้ให้เกิด
ความร่วมมือกนัในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป 

     

3. การท่องเท่ียวแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเด่นของคนหรือชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน 

     

4. การท่องเท่ียวท าให้ไดค้วามรู้      
5. การท่องเท่ียวสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชุมชน 

     

6. การท่องเท่ียวก่อให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษ 

     

7. การท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ 

     

8. การท่องเท่ียวท าให้รู้จกัผูค้น
หลากหลาย 

     

9. การท่องเท่ียวน าความร าคาญ
มาสู่คนในทอ้งถ่ิน 

     

ท่ีมา:  การออกแบบของผูเ้ขียน 
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4.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เม่ือก าหนดค่าให้กับตัวแปรท่ีต้องการศึกษาได้แล้ว ส่ิงส าคัญท่ีตามมาก็คือการสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูล ในการวจิยัทางสังคมศาสตร์นิยมแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขอ้มูล
ปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ก่อนลงมือศึกษาปัญหาใดปัญหาหน่ึง ผูศึ้กษามกัจะหาความรู้ทัว่ๆ ไปเก่ียวกบั
ปัญหานั้นจากขอ้มูลเอกสารท่ีผูอ่ื้นไดก้ล่าวไวใ้นส่ือประเภทต่างๆ เช่น ส่ิงตีพิมพ์ การอภิปรายในเวที
สัมมนา สารคดีท่ีออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือแพร่ภาพทางโทรทัศน์ หรือการส่ือสารทาง
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ในงานวิจยัเรียกขอ้มูลเหล่าน้ีว่าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีผูศึ้กษาอาจใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานการ
วิจยัของตน หรือใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัในการวิจยั การใชข้อ้มูลทุติยภูมิอาจดูสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา
และค่าใช้จ่ายในการคน้หาขอ้เท็จจริง กระนั้นการวิจยัท่ีอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิล้วนๆ ก็มกัเป็นการศึกษา
ปัญหาอยา่งกวา้งๆ หรือเป็นการศึกษาภาพรวมของปัญหานั้นๆ ท่ีผูศึ้กษาจะยืนยนัขอ้เท็จจริง อภิปรายผล
การศึกษาหรือโตแ้ยง้แนวคิดทฤษฎีไดใ้นขอบเขตจ ากดัตามท่ีผูศึ้กษาท่านอ่ืนๆ ไดค้น้พบไว ้การน าเสนอ
ประเด็นการท่องเท่ียวดา้นต่างๆ ท่ีปรากฏในจุลสารการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส่วน
ใหญ่ อาทิ งานของมงคล วดัตะโร (2546) และโศรยา หอมช่ืน (2543) ฯลฯ ล้วนเป็นการกล่าวถึงการ
ท่องเท่ียวโดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิเป็นส าคญั เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีอา้ง
มาน้ีมกัเป็นการอภิปรายปัญหาดา้นการตลาด ดา้นสถานการณ์การท่องเท่ียวในอาณาบริเวณใดบริเวณ
หน่ึง ดา้นแผนพฒันาการท่องเท่ียวในอนาคต ดา้นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวและดา้นผลกระทบ
การท่องเท่ียวจากการเปล่ียนแปลงระดบัมหภาค  
 อย่างไรก็ตามหากประสงค์จะทราบความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในแง่มุมใดแง่มุมหน่ึงก็
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดม้าจากการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และทดสอบโดยตรง
จากนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา ผูว้ิจยัท่ีมุ่งคน้หาค าตอบท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืนต่างตอ้ง
อาศยัข้อมูลสดๆ จากสนามวิจยั เพื่ออภิปรายปัญหาท่ีตนศึกษาควบคู่กันไปกับข้อมูลทุติยภูมิท่ีเป็น
พื้นฐานให้การต่อยอดสัมฤทธิผลตามท่ีคาดหวงั การศึกษาวิจัยการท่องเท่ียวในแวดวงการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่พยายามหลีกเล่ียงการศึกษาขอ้ปัญหาท่ีผูอ่ื้นไดค้น้ควา้ไวแ้ลว้ และเป็นความ
นิยมท่ีจะใชพ้ื้นท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงหรือประชากรกลุ่มเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อเป็นกรณีศึกษา ทั้งน้ี
ดังจะเห็นได้จากสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาวิจยัอิสระอ่ืนๆ เช่น เตือนจิต เหมพงศ์พนัธ์ุ 
(2539) ศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา  จากกลุ่มตวัอยา่ง
ผูม้าเยือนแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัจ านวนทั้ งส้ิน 435 คน ภาสินี เม่นแยม้ (2545) ศึกษาเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดา้นประวติัศาสตร์ของจงัหวดัสมุทรสงครามเพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดน้ าผลการศึกษาไปใชง้านโดยการเก็บขอ้มูลจากประชากรตวัอยา่ง 100 คน ในกลุ่มประชากรตวัอยา่งน้ี
มีทั้ งนักวิชาการ บุคคลในท้องถ่ิน และนักท่องเท่ียวทั่วไปท่ีมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวของจังหวดั
สมุทรสงคราม จุฑามาศ คงสวสัด์ิ (2550) พยายามน าวิธีการทางสถิติเขา้มาช่วยในการศึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เมืองโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ดว้ยการเก็บขอ้มูลภาคสนาม
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จากเจา้หนา้ท่ีประจ าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 23 ราย เก็บขอ้มูลจากมคัคุเทศก์ท่ีน า
นักท่องเท่ียวมาเยือนเมืองโบราณอู่ทอง 10 ราย และสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวท่ีมาช่ืนเยี่ยมชมมรดก
วฒันธรรมในเขตเมืองโบราณอู่ทอง 388 ราย ตวัเลขจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา
คร้ังน้ีไดม้าจากการใชว้ิธีการสุ่มแบบบงัเอิญจากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองโบราณอู่ทองระหวา่ง
เดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ.2548 ผูว้ิจยับางท่านพยายามจะเขา้ถึงขอ้มูลปฐมภูมิมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
จึงให้ความพิถีพิถนักบัการแบ่งกลุ่มผูค้นท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของการสอบถามสัมภาษณ์ อาทิ สิริเกศ
อนงค์ ไตรรัตนทรงพล (2547) ได้ศึกษาการจดัการท่องเท่ียวในชุมชนริมคลองรางจระเข ้อ าเภอเสนา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกชมรมท่องเท่ียว ผูมี้ความรู้ในท้องถ่ิน 
ชาวบา้นในชุมชน นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน และเจา้ของบา้นผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียวโฮมสเตย ์นบัวา่เป็น
การสืบหาขอ้เทจ็จริงท่ีตอ้งการจะทราบไดอ้ยา่งครอบคลุม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์อาจจะไม่ต้องมีเคร่ืองช่วยอุปกรณ์มากนัก 
เพียงแต่ทราบว่าตอ้งการขอ้มูลอะไร และจะหาเร่ืองราวเหล่านั้นได้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิเช่นนั้นได้
จากท่ีใด แต่การจะได้ขอ้มูลปฐมภูมิจากค าบอกเล่าของผูค้นในกลุ่มเป้าหมายของการวิจยั จ  าเป็นตอ้ง
สร้างเคร่ืองมือเพื่อช่วยค้นหาค าตอบท่ีต้องการทราบ เคร่ืองมือท่ีนักวิจยันิยมน ามาใช้เก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจรายการ และแบบทดสอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครอบคลุมสาระหลกั
ของการวิจยัการใช้เคร่ืองมือทั้ง 4 แบบควบคู่กนัไป ยอ่มสร้างความมัน่ใจวา่จะช่วยให้ไดข้อ้เท็จจริงจาก
ส่ิงท่ีอยากคน้ควา้หาความเขา้ใจไดม้ากกว่าการใช้เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลอย่างใดอย่างหน่ึงตลอดงานวิจยั 
ทั้งน้ีเพราะเคร่ืองมือแต่ละอยา่งขา้งตน้มีความเหมาะสมต่อการเขา้ถึงขอ้มูลแตกต่างกนั การจะถามส่ิงใด
จากบุคคลท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน เพื่อให้ไดส้าระอยา่งเป็นระบบ เพื่อจะน าค าพูดหรือค าบรรยายท่ีไดรั้บ
มานั้นไปเรียบเรียงให้มีเหตุผลต่อเน่ืองเพื่อการเผยแพร่ใหไ้ดรั้บรู้กนักวา้งขวางออกไป คงตอ้งจดัระเบียบ
ของการถามออกเป็นส่วนๆ อย่างน้อยก็น่าจะแบ่งการถามออกเป็น 3 ส่วนตามล าดบัของความต่อเน่ือง 
คือ 1. ส่วนทัว่ไปซ่ึงเป็นสาระเก่ียวกบัผูต้อบค าถามโดยตรง หรือท่ีชอบใช้กนัว่า "ขอ้มูลส่วนบุคคล" 2. 
ส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัประเด็นหลกัๆ ของปัญหาการวิจยั และ 3. ส่วนท่ีให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นเชิง
อุดมคติหรือทิศทางในอนาคตเก่ียวกบัสาระหลกัของปัญหาวิจยัในคร้ังนั้น โครงสร้างเช่นน้ีเป็นดัง่กรอบ
ท่ีก ากบัให้ผูว้ิจยัได้คน้หาขอ้เท็จจริงจากมุมกวา้งไปสู่ความลุ่มลึก ดงัจะยกตวัอย่างจากแบบสัมภาษณ์
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อไปน้ี 
 แบบสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเยือนกรุงเทพฯ 
 1. ท่านมาจากประเทศไหน 
 2. ท่านมากรุงเทพฯ เป็นคร้ังแรกใช่หรือไม่ 
   ใช่  ไม่ใช่ 
 3. ท่านไดข้อ้มูลการมาเยอืนกรุงเทพฯจากแหล่งใด 
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 4. ท่านมาเท่ียวกรุงเทพฯ กบับริษทัทวัร์หรือมาเท่ียวดว้ยตนเอง 
   บริษทัทวัร์  เดินทางมาเอง 
 5. ท าไมท่านจึงมาเยอืนกรุงเทพฯ 
 6. ในกรุงเทพฯ ท่านอยากไปเท่ียวท่ีแห่งใดบา้ง 
 7. ท่านรู้สึกอยา่งไรในการมาเยือนกรุงเทพฯ 
 8. ท่านประทบัใจอะไรบา้งเก่ียวกบักรุงเทพฯ 
 9. ท่านคาดหวงัอะไรบา้งกบัการมาเยอืนกรุงเทพฯ  
 10. ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ ควรจะเป็นเช่นไร 
 จากแบบสัมภาษณ์ขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าแบบสัมภาษณ์มีลกัษณะเป็นชุดค าถามท่ีผูถ้ามได้
สัมภาษณ์และจดบนัทึกค าตอบตามท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์บอกเล่า ดว้ยมีเวลาการสัมภาษณ์จ ากดั จึงตอ้งจ ากดั
ค าถามให้มีจ  านวนท่ีจ าเป็นต่อการค้นหาข้อมูลในเร่ืองนั้นๆ เป็นค าถามท่ีจะได้รับค าตอบอย่างสั้ น 
กระชบั ดว้ยนกัท่องเท่ียวมกัไม่ค่อยมีเวลาให้สัมภาษณ์มากนกั ในกรณีของค าถามลงทา้ยท่ีวา่ใช่หรือไม่
ใช่ เคยหรือไม่เคย มีหรือไม่มี ฯลฯ จึงตอ้งเตรียมพื้นท่ี  ไวส้ าหรับขีด  ลงในค าตอบท่ีเตรียมไวน้ั้น 
 แบบตรวจสอบรายการเป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหน่ึงท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล สาระของแบบ
ตรวจสอบรายการจะเป็นชุดข้อความต่างๆ อยู่ทางด้านซ้ายมือ ขณะท่ีด้านขวามือมีช่องไวใ้ห้ท า
เคร่ืองหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น หรือ เพื่อให้ผูเ้ก็บขอ้มูลไดต้รวจสอบรายการต่างๆ และเพื่อให้
ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการครบถว้นสมควรท่ีจะแบ่งประเภทขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมแจกแจงรายการท่ีจะ
ตรวจสอบวา่ควรจะมีรายละเอียดในเร่ืองใดบา้ง ดงัแสดงไวพ้อเป็นตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่7  แสดงแบบตรวจสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว 
 
สาธารณูปโภคพื้นฐาน มี ไม่มี 
ถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว   
ไฟฟ้า   
น ้าประปาหรือน ้าบาดาล   
ร้านอาหาร   
ศูนยบ์ริการขอ้มูลท่องเท่ียว   
ผูใ้หข้อ้มูลน าชมแหล่งท่องเท่ียว   
ท่ีทิ้งขยะมูลฝอย   
ป้ายบอกทิศทาง   
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 แบบตรวจรายการอาจให้ขอ้มูลคร่าวๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการทราบ กระนั้นก็เป็นขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์ท่ีช่วยในการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ได้ โดยเฉพาะในการประเมินศกัยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียว การประเมินประสิทธิภาพของการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว การประเมินการรับผดิชอบและ
การดูแลสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ เป็นความนิยมท่ีจะใชแ้บบตรวจรายการบนัทึกขอ้มูล
ควบคู่ไปกบัแบบสอบถาม 
 ส าหรับแบบทดสอบนั้นมีลกัษณะและการใชง้านเป็นเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากเคร่ืองมือท่ีใช้
เก็บข้อมูลอย่างอ่ืน กล่าวคือ แบบทดสอบเป็นชุดของค าถามท่ีใช้วดัสมรรถภาพทางสมอง เช่น 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความรู้ ฯลฯ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น หากประสงคจ์ะทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจยัในประเด็นการท่องเท่ียวท่ี
ย ัง่ยืนกรณีโฮมสเตย ์ก็ตอ้งสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมสาระของการท่องเท่ียวแนวน้ีมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได ้เห็นไดจ้ากตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 ตวัอยา่งแบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
 ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามตวัเลือกท่ีคิดวา่ถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์คือ 
  ก. การเขา้พกัท่ีรีสอร์ตตามชนบทเพื่อช่ืนชมแหล่งท่องเท่ียวแถบนั้น 
  ข. การท่องเท่ียวและพกัแรมในอุทยานแห่งชาติท่ีใดท่ีหน่ึง 
  ค. การพกัแรมและร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ในบา้นของผูอ่ื้นท่ีจดักิจกรรมแนวพกัผอ่นและเรียนรู้ 
  ง. การเปล่ียนท่ีกินท่ีอยูช่ัว่คราวในท่ีต่างแดน 
2. การจดัการการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยท่ี์มีคุณค่าน่าจะเป็นการบริหารท่ี 
  ก. สร้างเสริมความเขา้ใจในหลกัการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ 
  ข. สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
  ค. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเขา้ใจระบบนิเวศธรรมชาติของแหล่ง

ท่องเท่ียว 
  ง. เนน้การอนุรักษท์รัพยากรให้คงอยูใ่นวถีิแห่งธรรมชาติ โดยปราศจากการแทรกแซงของ

มนุษย ์
3. ปรัชญาของการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์คือ 
  ก. การเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ชีวติท่ีไม่เป็นหมู่คณะขนาดใหญ่ 
  ข. การไปเยอืนต่างถ่ินเพื่อการเติมเตม็ประสบการณ์แปลกใหม่ 
  ค. การท่องเท่ียวพกัผอ่นและเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัผูอ่ื้นอยา่งสมานฉนัท ์
  ง. การใหชุ้มชนบริหารการท่องเท่ียวและทรัพยากรท่องเท่ียวในรูปธุรกิจการคา้ 
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การทดสอบนอกจากจะช่วยให้ผูว้ิจยัรู้ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายการวิจยัแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการวดัเพื่อทราบพฒันาการการเรียนรู้ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย การใชแ้บบทดสอบเพื่อการ
วิจยัเช่นน้ีเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งมากในการฝึกอบรมกลุ่มประชากรเป้าหมาย และติดตามผลการอบรมจาก
กลุ่มประชากรเป้าหมายกลุ่มเดิมนั้ น ในกรณี เช่นน้ีผู ้วิจ ัยจะต้องทดสอบความรู้ของประชากร
กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้ารับการอบรมและเม่ือเวลาผ่านไประยะหน่ึงก็ใช้แบบทดสอบเดิมสอบถาม
ประชากรกลุ่มเป้าหมายนั้นอีกคร้ัง ก็จะทราบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัปัญหาการ
วจิยันั้นหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงไร ดงัจะขอยกตวัอยา่งจากแบบทดสอบท่ีผูเ้ขียนใชใ้นโครงการลพบุรี
ศึกษา (ชนญั วงษว์ภิาค, 2548) ขา้งล่างน้ี 
 
ใหท้่านท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามตวัเลือก โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลอืก 
1.  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ขอ้ใดบา้งต่อไปน้ีอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี 
  น ้าตกวงักา้นเหลือง  ทุ่งทานตะวนั 
  แก่งคอย   เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ 
  ป่าซบัจ าปา อ.ชยับาดาล  กระทอ้นห่อบา้นตะลุง 
2. แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมประเภทพิพิธภณัฑแ์ละสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ขอ้

ใดบา้งต่อไปน้ีอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี 
  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จ  พิพิธภณัฑเ์รือวดัยาง ณ รังสี 
   พระนารายณ์  พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัโป่งมะนาว 
  วดัไชยวฒันาราม  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ 
  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
  พิพิธภณัฑจ์อมพล ป.  ปราสาทเมืองสิงห์ 
  พิพิธภณัฑร์บพิเศษป่าหวาย  พระปรางคส์ามยอด 
  พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินวดัไลย ์  ศาลพระกาฬ 
3. ขอ้ใดบา้งต่อไปน้ีเป็นประเพณีพิธีกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัลพบุรี 

 ลอยกระทงยอ้นยคุ  งานบุญพระเวส 
 งานสวสัดีประเทศไทย  ประเพณีตกับาตรเทโววดัเขาพระงาม 
 งานเล้ียงโตะ๊จีนลิง  ประเพณีกวนขา้วทิพย ์
 ประเพณีข้ึนเขาวงพระจนัทร์  ประเพณีบุญขา้วห่อ 
 ประเพณีตกับาตรเทโววดัเขาสมอคร  พิธีเล้ียงผเีจา้บา้นมอญ 
 ประเพณีงานแห่หลวงพอ่พระศรีอาริย ์วดัไลย ์  งานแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์ 
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 ผูเ้ขียนไดใ้ชแ้บบทดสอบขา้งตน้เพื่อวดัพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายของการวิจยัวา่ก่อน
การเข้าอบรมนั้นมีความรู้ทั้ งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และแบบแผนประเพณี 
พิธีกรรมและเทศกาลฉลองของทอ้งถ่ินลพบุรีมากนอ้ยเพียงไร ภายหลงัการอบรมผา่นไป 3 เดือน ผูว้ิจยั
ไดก้ลบัไปทดสอบกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบเดิม เพื่อจะตรวจสอบดูว่าผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัลพบุรีเพิ่มข้ึนหรือไม่ การใชแ้บบทดสอบอาจไม่แสดงผลแตกต่าง
ทางพฤติกรรมของผูเ้ขา้อบรมหากไม่ได้วางแนวทางการสอบถามให้ชัดเจนและเป็นแนวสอบถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวจิยัในคร้ังนั้น    
 ในบรรดาเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในงานวจิยัทาง
สังคมศาสตร์ก็คือแบบสอบถาม ช่ือบอกชดัเจนวา่เป็นการถามตามแบบมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนมาอยา่งมี
หลกัเกณฑ ์หลกัเกณฑส์ าคญัของการสร้างแบบสอบถามก็คือ 
 1. เป็นการถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของปัญหาการวจิยั 
 2. เป็นการถามท่ีเร่ิมจากมุมกวา้งไปสู่มุมแคบลึก 
 3. เป็นการถามท่ีมีความชดัเจนตามเป้าหมายท่ีคาดไว ้
 4. เป็นการถามท่ีสร้างความเป็นกนัเองและสร้างความเช่ือมัน่ท่ีจะตอ้งปกป้องผูใ้หข้อ้มูล
เป็นปฐม 
 5. ผูถ้ามมีเป้าหมายอยูใ่นใจวา่ตอ้งการค าตอบเช่นไรในการถามแต่ละคร้ัง 
 6.    ค าถามแต่ละขอ้ตอ้งมีค าตอบเดียวเท่านั้น 
 ในการถามคนอ่ืนเพื่อให้ตอบตามขอ้สงสัยตอ้งหาถ้อยค าคอยก ากบัลงทา้ยประโยค หาก
อยากไดค้  าตอบท่ีมีรายละเอียดในลกัษณะของการบอกเล่าก็ตอ้งเปิดทา้ยค าถามไวเ้พื่อรอค าตอบจากผูท่ี้
ถูกถาม วงการวิจยัเรียกค าถามแบบน้ีว่าค าถามปลายเปิดซ่ึงนิยมข้ึนตน้ค าถามด้วยค าว่า ท าไม เหตุใด 
เพราะอะไร ฯลฯ หรือมกัลงทา้ยค าถามดว้ยถอ้ยค าวา่ อยา่งไร ค าตอบท่ีไดม้าจากค าถามเช่นน้ีมกัเป็นการ
อธิบายการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงและเหตุผลของการกระท าส่ิงเหล่านั้น ในการวจิยัเชิงคุณภาพใชเ้คร่ืองมือ
แบบสอบถามปลายเปิดเป็นหลกั จึงไดเ้ร่ืองราวบอกเล่าพรรณนาประเด็นต่างๆ ของปัญหาการวิจยัตั้งแต่
เร่ิมตน้วิจยัไปจนกระทัง่สรุปผลการวิจยั เพื่อให้การประมวลผลการวิจยัเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและส่ิงท่ี
ค้นพบสามารถตอบปัญหาท่ีตั้ งไวใ้นการวิจยัอย่างชัดเจนครบถ้วน ค าถามทุกค าถามท่ีสร้างข้ึนใน
แบบสอบถามจะต้องเป็นค าถามท่ีจะได้เร่ืองราวมาตอบข้อปัญหาการวิจยันั้นทั้งส้ิน และเพื่อเป็นการ
ควบคุมให้การตั้งค  าถามอยู่ในกรอบเดียวกนั ควรเร่ิมถามจากค าถามพื้นๆ ท่ีคิดว่าอยู่ในสามญัส านึกท่ี
ผูต้อบสามารถบอกไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้วลาขบคิดนานนกั จากนั้นจึงเพิ่มระดบัความลึกซ้ึงลงในค าถามขอ้
ต่อๆ ไป ดงัจะสาธิตไดจ้ากตวัอยา่งขา้งล่างน้ี 
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 ตวัอยา่งแบบสอบถามเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ผูเ้รียนวิชาการจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว
วฒันธรรม 
จงตอบค าถามต่อไปนีต้ามความเข้าใจของท่าน 
1. การท่องเท่ียววฒันธรรมคืออะไร 
2. การทอ่งเท่ียววฒันธรรมแตกต่างจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งไร 
3. การท่องเท่ียววฒันธรรมมีจุดเด่นอยา่งไร 
4. ส่ิงใดบา้งท่ีจดัวา่เป็นทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรม 
5. การท่องเท่ียววฒันธรรมมีความส าคญัอยา่งไรกบัการสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย 
6. ท่านมีความเห็นอยา่งไรกบัการน าวฒันธรรมมาแปลงเปล่ียนเป็นดงัสินคา้เพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 
7. ท่านคิดวา่กระทรวงกีฬาและการท่องเท่ียวกบักระทรวงวฒันธรรมน่าจะประสานงานกนัในลกัษณะ

ใดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียววฒันธรรมใหไ้ดม้าตรฐานสากล เป็นท่ีแพร่หลายยิง่ข้ึน 
8. สถานศึกษาน่าจะมีบทบาทอยา่งไรในการใหก้ารศึกษาอบรมใหเ้ยาวชนไดรู้้จกักบัคุณค่าของการ

ท่องเท่ียววฒันธรรม 
9. สมมุติใหท้  าวจิยั ท่านจะคน้ควา้ปัญหาการท่องเท่ียววฒันธรรมแง่มุมใดเป็นพิเศษ เพราะเหตุใด 
10. หากท่านมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นวฒันธรรม ท่านจะจดัการทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมให้

ย ัง่ยนืไดอ้ยา่งไร 
 จากตวัอยา่งค าถามปลายเปิดขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ค  าถามทั้ง 10 ขอ้ เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
วฒันธรรมแง่มุมต่างๆ ท่ีเร่ิมต้นจากค าถามการท่องเท่ียววฒันธรรมทัว่ๆ ไป เร่ือยลึกลงไปหาความ
ซบัซ้อนของการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีผูต้อบค าถามจะตอ้งแสดงตวัตนของตนเองวา่มีความเห็นอยา่งไร
ในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียววฒันธรรมตั้งแต่ขอ้ 6 ถึงขอ้ 10 ทุกค าถามมีความเช่ือมโยงกนั
ประหน่ึงกรอบท่ีคอยก ากบัผูต้อบท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตดงักล่าวใหต้อ้งคิดและใหค้วามกระจ่างกบัขอ้สงสัย
ท่ีเผชิญขณะนั้น 
 ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณจะใช้ค  าถามชนิดปลายปิดเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ในแบบสอบถามท่ีใชค้  าถามปลายปิดจะมีแนวค าตอบของทุกค าถามไวใ้หผู้ต้อบเลือกตอบ การจะ
ออกแบบค าถามปลายปิดผูว้จิยัตอ้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะน ามาเป็นค าถามซ่ึงจะตอ้งใหค้รอบคลุม
ปัญหาท่ีศึกษามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้อีกทั้งยงัตอ้งมีค าตอบจ านวนมากไวใ้ห้ผูต้อบเลือก รูปแบบของ
ค าถามปลายปิดท่ีใชก้นัอยูม่ากมี 4 แบบ คือ 
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แบบท่ี 1. ค าถามท่ีใหเ้ลือกค าตอบเดียวจาก 2 ตวัเลือก เช่นค าถามท่ีวา่ นกัท่องเท่ียววฒันธรรมแตกต่าง
จากนกัท่องเท่ียวดั้งเดิมตรงท่ี 

  ก. นกัท่องเท่ียววฒันธรรมช่ืนชมวฒันธรรมตามท่ีทอ้งถ่ินถือปฏิบติัเป็นปกติ 
  ข. นกัท่องเท่ียวดั้งเดิมมีพฤติกรรมกลมกลืนกบัแหล่งท่องเท่ียวปลายทาง 
แบบท่ี 2. ค าถามท่ีใหเ้ลือกค าตอบเดียวจากตวัเลือกหลายตวั เช่นค าถามท่ีวา่ การท่องเท่ียวส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจของประเทศอยา่งไร 
  ก. สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศ 
  ข. น าสันติภาพมาสู่สังคมโดยรวม 
  ค. เป็นธุรกิจบริการท่ีน ารายไดห้ลกัเขา้สู่ประเทศ 
  ง. ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการอนุรักษพ์ฒันามรดกวฒันธรรม 
แบบท่ี 3. ค าถามท่ีใหเ้ลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก เช่นค าถามท่ีวา่ 
 แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมประเภทพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ขอ้

ใดบา้งต่อไปน้ีอยูใ่นจงัหวดัลพบุรี 
  ก. พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติสมเด็จ  ช. พิพิธภณัฑเ์รือวดัยาง ณ รังสี  
   พระนารายณ์     ซ. พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นวดัโป่งมะนาว 
  ข. วดัไชยวฒันาราม     ฌ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์  
  ค. พระนารายณ์ราชนิเวศน์   ญ. วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
  ง. พิพิธภณัฑจ์อมพล ป.    ฎ. ปราสาทเมืองสิงห์  
  จ. พิพิธภณัฑร์บพิเศษป่าหวาย  ฏ. พระปรางคส์ามยอด 
  ฉ. พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินวดัไลย ์   ฐ. ศาลพระกาฬ 
แบบท่ี 4. ค าถามท่ีใหจ้ดัเรียงล าดบัความส าคญั หากเป็นการถามตามความคิดเห็นของผูต้อบ ขอ้มูลท่ี

ไดม้าก็คือส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดค านึงของผูต้อบเท่านั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นค าถามท่ีวา่ 
 หากใหเ้ลือกประกอบอาชีพเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียว ท่านจะเลือกท าอาชีพใดมากท่ีสุดไปหานอ้ย

ท่ีสุด (โดยก ากบัหมายเลขลงในช่องวา่งขา้งหนา้ขอ้มูลอาชีพแต่ละอาชีพ 
  ก. มคัคุเทศก ์
  ข. เป็นเจา้ของบริษทัท่องเท่ียว 
  ค. ท าธุรกิจรถตูเ้พื่อรับ-ส่งนกัท่องเท่ียว 
  ง. เป็นอาจารยส์อนการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  จ. เป็นนกัวจิยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียว 
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 ในการวิจยัจะใช้แบบสอบถามชนิดใดจากท่ีกล่าวมา ก็ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมประการ
ต่างๆ ค าถามปลายเปิดให้อิสระแก่ผูต้อบท่ีจะสาธยายเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัสามารถน าไปบอกเล่า
พรรณนาให้เป็นรูปร่างหน้าตาของส่ิงท่ีผูต้อบค าถามให้มาโดยรวมๆ กระนั้ นก็เป็นภาระท่ีต้องใช้
เวลานานนบัเดือนกว่าการวิจยัจะส าเร็จลงได ้ส่วนค าถามปลายปิดตอ้งใช้เวลาและความคิดพิจารณาตั้ง
ค  าถามกันนานกว่าการตั้งค  าถามปลายเปิด แต่เม่ือออกแบบสอบถามส าเร็จก็สามารถเก็บข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดก้วา้งใหญ่กวา่การวจิยัเชิงคุณภาพ อีกทั้งยงัไดข้นาดของขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีน าไป
อธิบายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจากสถิติตวัเลขท่ียนืยนัอยู ่
 
4.5 การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากประเภทของการวิจยัท่ีกล่าวมาตอนต้นบทท่ี 4 ได้ทราบมาแล้วว่าแหล่งข้อมูลเป็น
ตวัก าหนดเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิจยัจากเอกสาร ผูว้ิจยัตอ้งพึ่ งการอ่านและ
ประมวลข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเอง ส่วนการวิจยัภาคสนามจะพึ่ งวิธีการใช้แบบสอบถาม วิธีการ
สัมภาษณ์และวธีิการสังเกตเป็นหลกั ในสังคมท่ีพฒันาและแลว้ผูค้นส่วนใหญ่มีการศึกษาการตอบค าถาม
ลงในแบบสอบถามเป็นส่ิงท่ีไม่ยาก แต่การสอบถามสัมภาษณ์คนทัว่ไปในประเทศไทยอาจไม่ได้ผล
เท่าใดนกั การขอใหเ้ขียนขอ้มูลเพื่อตอบค าถามต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวมกัไม่ค่อยไดรั้บความร่วมมือจาก
กลุ่มเป้าหมาย ประการหน่ึง ผูต้อบมีเวลาในแหล่งท่องเท่ียวเล็กน้อย อีกประการหน่ึงขณะท่องเท่ียวคือ
การพกัผ่อนส าราญอิริยาบถ หากจะต้องมานึกคิดพิจารณาตามค าถามในแบบสอบถามอยู่ จะท าให้
บรรยากาศการเท่ียวขณะนั้นลดลงไปทนัที การเก็บขอ้มูลในแหล่งท่องเท่ียวผูว้ิจยัจึงเป็นผูเ้ขียนค าตอบ
ตามค าบอกเล่าของกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ในสภาวะเช่นน้ีค าถามจึงตอ้งชดัเจนและไม่ยืดยาว ก่อนเร่ิม
ระดมค าถามจ าเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้ผูต้อบ
แบบสอบถามรู้สึกอึดอดัและกลวั และตอบค าถามดว้ยค าตอบท่ีอยูใ่นอุดมคติมากกวา่ตอบตามความเป็น
จริง ขณะท่ีถามไปตามขอ้ประเด็นต่างๆ ผูว้ิจยัจ  านวนไม่น้อยไดป้รับแปลงภาษาเขียนในแบบสอบถาม
ให้เป็นภาษาพูดง่ายๆ เพื่อการส่ือสารเป็นส าคญั และบางกรณีท่ีผูต้อบยงัแสดงความไม่เขา้ใจค าถามแจ่ม
แจง้นกั นกัวจิยัก็อาจเพิ่มเติมตวัอยา่งลงไปในค าถามนั้น เพื่อให้ผูต้อบมีแนวทางในการตอบตามความคิด
ของตน กระนั้นก็ตอ้งพึงระวงัท่ีจะไม่ถามน า และไม่ถามเชิงบงัคบัควบคุมให้ผูต้อบคลอ้ยตามเพราะอยู่
ในสภาวะจ ายอม  
 ส าหรับวิธีการสัมภาษณ์นั้น มีความเหมาะสมกบัหาขอ้มูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมายขนาด
ไม่ใหญ่โตเท่ากบัการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม ในการวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมนิยมใช้ทั้งการ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างและสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีโครงสร้าง 
หากแต่เป็นแนวค าถามท่ีผูว้ิจยัตระเตรียมไวเ้ป็นแนวทางล่วงหน้า ผูว้ิจยัส่วนใหญ่สัมภาษณ์ประชากร
กลุ่มเป้าหมายทีละราย และมกัจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในปัญหาการท่องเท่ียวอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ในการศึกษาวิจยัปัญหาการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจดัการทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวใน
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ทอ้งถ่ิน ผูศึ้กษาอาจจะใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นโดยเสรีเท่าเทียมกนั กรณีเช่นน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งมีผูช่้วยหลายคนคอยช่วยจดบนัทึกหรือใชเ้ทป
บนัทึกค าสนทนาขณะนั้นทั้งหมด การเก็บขอ้มูลลกัษณะน้ีมีประโยชน์มากกบัโครงการท่ีตอ้งการทราบ
ความคิดเห็นของชุมชน ผลการวิจยัเป็นแนวทางน าไปใชเ้พื่อการพฒันาการท่องเท่ียวทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน
ไดใ้นโอกาสต่อไป  
 ส่วนการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์นั้นเหมาะกับการวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ี
เก่ียวข้องกับเทศกาล งานประเพณี โอกาสพิเศษ และการประชุมสัมมนา ด้วยผูว้ิจ ัยสามารถเฝ้าดู
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวผูม้าร่วมงานขณะนั้นไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง การเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิเช่นน้ีอาจได้
ข้อมูลท่ีเป็นภาพรวมของปัญหาท่ีศึกษา จึงควรจะได้ใช้ประกอบกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีกรอก
แบบสอบถามและหรือการสัมภาษณ์ ท่ีผา่นมามีผูใ้ชก้ารสังเกตการณ์เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นการนบัจ านวนผูม้า
พกัแรมแบบโฮมสเตย ์อีกทั้งยงัไดท้ราบจ านวนวนัท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้มาพกัแรมแบบโฮมสเตย ์การเฝ้าดู
พฤติกรรมและความกระตือรือร้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนอุทยานประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดีและ
เมืองโบราณก็ช่วยให้ผูว้ิจ ัยได้ข้อมูลเบ้ืองต้นว่าแต่ละวนัแต่ละสัปดาห์มีผูใ้ห้ความสนใจเท่ียวชม
วฒันธรรมดา้นน้ีมากนอ้ยเพียงใด ผูว้ิจยับางท่านเฝ้าดูพฤติกรรมการทิ้งขยะและการรักษาสภาพแวดลอ้ม
ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาพกัแรมกางเต็นท์ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงตามพฤติกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวแสดงออก ผูส้ังเกตการณ์จ าตอ้งท าตนใหก้ลมกลืนกบับรรยากาศ
การท่องเท่ียวท่ีนัน่ให้มากท่ีสุด เพราะหากนกัท่องเท่ียวรู้สึกวา่ก าลงัถูกเฝ้ามองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ตน การกระท าทั้งหลายก็จะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ แต่จะเป็นพฤติกรรมท่ีไดรั้บการปรุงแต่ง ในบรรดา
นักวิจยัภาคสนามด้วยกันแล้ว เป็นท่ียอมรับกันว่านักมานุษยวิทยาสามารถสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมกบักลุ่มประชากรท่ีศึกษาไดอ้ยา่งกลมกลืนท่ีสุด ดว้ยธรรมเนียมการวจิยัของศาสตร์แขนงน้ีคาดหวงั
วา่ผูว้จิยัควรอยูศึ่กษาในสนามของตนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้เขา้ใจชุมชนท่ีศึกษาอยา่งถ่องแทท้ั้งในสภาวะ
สถิตและสภาวะพลวตัร ผูว้ิจยัด าเนินชีวิตตามอยา่งคนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวจึงอาจไม่รู้สึกวา่ก าลงัถูกเฝ้า
สังเกตการณ์ 
 ขอ้มูลท่ีเก็บจากเอกสารและจากภาคสนามด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีกล่าวมาเรียกรวมๆ ว่าเป็น
ขอ้มูลดิบ ตอ้งน าไปท าความสะอาด กลัน่กรอง จดักลุ่มให้เป็นระเบียบก่อนจึงจะน าไปใช้ประมวลเป็น
เร่ืองราวท่ีมีเหตุผลตามท่ีศึกษาวจิยัมา การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บมาดว้ยการสอบถามสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการและการสังเกตการณ์นั้นเร่ิมวิเคราะห์ด้วยการจดักลุ่มขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ขอ้มูลจากพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ ขอ้มูลจากพฤติกรรมของคนส่วนนอ้ย และขอ้มูลจากกรณีพิเศษ
หรือกรณียกเวน้ การจดัท าขอ้มูลเชิงคุณภาพ ขั้นแรก คือ การตรวจสอบความเหมือน ความแตกต่าง และ
ความแปลกแยกในพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจยั ทั้งน้ีโดยจดัท าเป็นส่วนๆ ไปตามประเด็น
ค าถามหลกัๆ ท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูล เช่น ในการหยัง่รู้ความคิดเห็นของชาวบา้นต่อการใชพ้ื้นท่ีศาลา
เก่าของวดัยีส่าร อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อปรับปรุงเป็นท่ีแสดงเร่ืองราวชีวติทอ้งถ่ินยีส่ารใน
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อดีต ผูว้ิจยัโครงการดงักล่าวจะตอ้งประมวลว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีความเห็นเชิงสนบัสนุนหรือไม่
อย่างไร ชาวบ้านส่วนน้อยท าไมจึงไม่คิดเห็นเช่นคนส่วนใหญ่ และเหตุใดคนบางคนจึงมีความเห็น
แตกต่างไปจากความเห็นของคนอ่ืนๆ ในชุมชนอย่างส้ินเชิง เพื่อจดัขอ้มูลเชิงคุณภาพให้เป็นรูปธรรม
ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัตอ้งพิจารณาทีละขอ้ค าถามและจดบนัทึกค าตอบของผูต้อบทุกราย ถา้มีค าตอบซ ้ ากนัหรือมี
ความหมายในท านองเดียวกนัก็ให้แจงนบัออกมาเป็นความถ่ีวา่มีมากนอ้ยเพียงใด วิธีการแบบน้ีก็จะช่วย
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มขอ้มูลทั้ง 3 ท่ีกล่าวมาชดัเจนยิ่งข้ึน เม่ือน าค าตอบไปรายงานผลการ
คน้ควา้วจิยัควรไดอ้ภิปรายความแตกต่างระหวา่งค าตอบกลุ่มต่างๆ ดว้ยเหตุผลและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีผูว้จิยั
พบมา เช่น ในการวิจยัเพื่อทราบความเห็นของชุมชนแม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อ
การเปิดหมู่บา้นให้มีการท่องเท่ียวพกัแรมแบบโฮมสเตย ์ผูศึ้กษาพบวา่คนส่วนใหญ่เห็นวา่การท่องเท่ียว
จะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและทางสังคมแก่ชุมชน ผูค้นในกลุ่มน้ีมีทั้งผูน้  าชุมชน ผูท่ี้เคยออกไป
ท างานนอกชุมชนมาระยะหน่ึง และเป็นผูท่ี้พอมีทุนท่ีจะร่วมหุน้ในการจดัการท่องเท่ียวดงักล่าว ชาวบา้น
ส่วนน้อยท่ีมีความเห็นไม่คลอ้ยตามคนส่วนใหญ่เพราะไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว อีกทั้งยงั
เป็นผูท่ี้ใชเ้วลาท ามาหากินและด าเนินชีวติอยูใ่นทอ้งถ่ินเกือบตลอดเวลา ผูอ้าวโุสบางรายเกรงวา่เยาวชน
ของตนจะเลียนแบบอยา่งการบริโภคจากนกัท่องเท่ียวอนัจะท าใหก้ระทบต่อธรรมเนียมบางประการของ
พื้นบา้นได ้ 
 การวเิคราะห์ผลขอ้มูลท่ีเก็บมาจากการสังเกตการณ์ตอ้งใชค้วามพิถีพิถนัอยูม่าก กล่าวคือ จะ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเฝ้าเห็นเพียงคร้ังเดียวมาวิเคราะห์ก็คงจะไม่ใช่ตวัแทนของขอ้มูลเร่ืองนั้นทั้งหมด 
การสังเกตการณ์จะตอ้งท าให้มากคร้ังท่ีสุดเท่าท่ีผูว้ิจยัจะจดัสรรเวลาเพื่อการน้ีได ้เพราะส่ิงท่ีสังเกตมาได้
แต่ละคร้ังคงจะไม่เหมือนกนัทั้งหมด เช่น การสังเกตบรรยากาศการท่องเท่ียวตอนตน้ฤดูกาลของการ
ท่องเท่ียวยอ่มจะคึกคกัมีสีสันกวา่บรรยากาศการท่องเท่ียวปลายฤดูกาลของการท่องเท่ียว และหากผูว้ิจยั
สังเกตการณ์การซ้ือหาสินคา้ของท่ีระลึกตามแหล่งท่องเท่ียวก็จะพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นสตรียอ่มให้ความ
สนใจดู ชม ชิม ทดลอง และเลือกซ้ือของท่ีระลึกในร้านจ าหน่ายสินค้ามากกว่านักท่องเท่ียวท่ีเป็นชาย 
ขณะเดียวกนัผูส้ังเกตการณ์ก็จะพบว่า ขณะท่ีบรรดานกัท่องเท่ียวสาวๆ ก าลงัจดจ่ออยู่กบัสินคา้ ของฝากอยู่
นั้น นกัท่องเท่ียวชายชอบท่ีจะนัง่รับประทานของวา่งและพกัผอ่นตามอธัยาศยัอยูต่ามร้านคา้ใกล้ๆ   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท าไดโ้ดยใช้วิธีการทางสถิติ ทั้งน้ีอาจใช้สถิติภาคบรรยาย 
(Descriptive statistics) เช่น ความถ่ี ร้อยละ ฐานนิยม มธัยฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เป็น
ตน้ ในการประเมินตวับ่งช้ีบางตวั หากตอ้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีผา่นมากบัปัจจุบนั อาจใช้
สถิติภาคอา้งอิง (Inferential statistics) เช่น t-test หรือ f-test ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอย่างการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณเพื่อหาค่าร้อยละจากแบบสอบถามปลายปิดชนิดท่ีมีตวัเลือก เช่นตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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ค าถาม  ท่านคิดวา่การท่องเท่ียวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศอยา่งไร (เลือกเพียงค าตอบเดียว) 
  ก. สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศ 
  ข. น าสันติภาพมาสู่สังคมโดยรวม 
  ค. เป็นธุรกิจบริการท่ีน ารายไดห้ลกัเขา้สู่ประเทศ 
  ง. ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการอนุรักษพ์ฒันามรดกวฒันธรรม 

ค าถามข้างต้นใช้ถามกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดจ านวน 100 คน สามารถสรุปรายละเอียดได้
ดงัต่อไปน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ความเห็นวา่การท่องเท่ียวสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ มีจ านวน 45 คน การ
ท่องเท่ียวน าสันติภาพมาสู่สังคมโดยรวม จ านวน 5 คน การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจบริการท่ีน ารายไดห้ลกัเขา้
สู่ประเทศ จ านวน 35 คน และคิดวา่การท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ให้เกิดการอนุรักษพ์ฒันามรดกวฒันธรรม 
จ านวน 15 คน สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่8 แสดงความเห็นในคุณค่าของมรดกวฒันธรรม 
 
ท่านคิดว่าการท่องเทีย่วส่งผลดีต่อเศรษฐกจิ 
ของประเทศอย่างไร 

จ านวนความคิดเห็น 
(คน) 

1. การท่องเท่ียวสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ 45 
2. การท่องเท่ียวน าสันติภาพมาสู่สังคมโดยรวม 5 
3. การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจบริการท่ีน ารายไดห้ลกัเขา้สู่ประเทศ 35 
4. การท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการอนุรักษพ์ฒันามรดกวฒันธรรม 15 

 

เราสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพื่อหาอตัราส่วนของความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ได้
ดงัน้ี ก าหนดให ้ a คือ  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในความเห็นแต่ละขอ้ (คน) 
 Y คือ  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด (คน) 

จากสูตร การหาเปอร์เซ็นตร้์อยละ = a x 100 
     Y 
จ านวนผูท่ี้มีความเห็นวา่การท่องเท่ียวสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศ จ านวน 45 คน  
 คิดเป็นร้อยละ  45   x 100  =  45 

 100 
จ านวนผูท่ี้มีความเห็นวา่การท่องเท่ียวน าสันติภาพมาสู่สังคม จ านวน 5 คน  
 คิดเป็นร้อยละ   5    x 100  =  5 
  100 
จ านวนผูท่ี้มีความเห็นวา่การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจบริการท่ีน ารายไดห้ลกัเขา้สู่ประเทศ จ านวน 35 คน  
 คิดเป็นร้อยละ  35  x 100  =  35 
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  100 
จ านวนผูท่ี้มีความเห็นวา่การท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการอนุรักษพ์ฒันามรดกวฒันธรรม จ านวน  15  
คน  
 คิดเป็นร้อยละ  15  x 100  =  15 

 100 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการ
ท่องเท่ียวนั้นสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด  นอกนั้นเป็น
ความเห็นเก่ียวกับการท่องเท่ียวด้านต่างๆ ตามล าดับความมากน้อยดังท่ีกล่าวมา ในการน าผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไปใช้ประกอบในรายงาน ผูว้ิจยัจะตอ้งอภิปรายให้รายละเอียดต่อไปอีกว่า เหตุใดผูต้อบ
ค าถามจึงให้น ้ าหนักการแสดงความเห็นในแต่ละเร่ืองแตกต่างกัน เช่น การท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
(45%) มีความเห็นว่าการท่องเท่ียวสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ เพราะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะรู้จกั
ประเทศไทยไดดี้ก็ต่อเม่ือไดมี้โอกาสเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวแลว้ จึงเกิดความประทบัใจ
และบอกเล่าต่อๆ กนัไป 
 
4.6  การเขียนแบบเสนอโครงการวจัิย 
 ในโลกแห่งความเป็นจริง หากเราสงสัยส่ิงใดและพยายามสืบหาค าตอบจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อให้ความกระจ่างแก่ขอ้สงสัย ก็ด าเนินการไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมีระเบียบกฎเกณฑ์การคน้ควา้หา
ขอ้เท็จจริงเป็นลายลักษณ์อกัษร หาค าตอบให้แก่ขอ้ข้องใจนั้นได้ก็เป็นอนัยุติกนั หรืออาจจะน าส่ิงท่ี
คน้หาไดน้ั้นเสนอเป็นแนวคิดทฤษฎีก็ด าเนินการไป การคน้หาขอ้เท็จจริงจากพฤติกรรมมนุษยด์า้นต่างๆ 
ในลักษณะท่ีกล่าวมากระท ากันค่อนข้างแพร่หลายในหมู่นักมานุษยวิทยาท่ีมักเร่ิมต้นค้นคว้าหา
ขอ้เท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึงจากพฤติกรรมของกลุ่มท่ีตนศึกษาโดยอาจไม่ได้ขีดเส้นวางระเบียบการ
ค้นควา้ปัญหานั้นอย่างเคร่งครัด สุดท้ายก็สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงในส่ิงท่ีสงสัยได้แม้ว่าผลสรุป
ขณะนั้นจะไดม้าจากการศึกษากลุ่มประชากรขนาดไม่ใหญ่จากท่ีใดท่ีหน่ึง ตามธรรมเนียมของการศึกษา
เชิงคุณภาพ แต่ในการศึกษาเชิงปริมาณตอ้งน าเสนอส่ิงท่ีคน้พบให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของการ
โนม้นา้ว จึงตอ้งเร่ิมตน้การคน้ควา้ตามแบบแผนการด าเนินงานเป็นขั้นตอนคือ ความส าคญัและท่ีมาของ
ปัญหาท่ีท าการวจิยั วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ขอบเขตของการวจิยั กรอบแนวคิดในการ
วจิยั เอกสารและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง วธีิด าเนินการวิจยั ทั้งน้ีดงัจะไดอ้ธิบายรายละเอียดวิธีการ
เขียนแต่ละหวัขอ้ โดยจะใหค้  าอธิบายการเขียนความส าคญัและท่ีมาของปัญหาเป็นพิเศษ ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ 
จะอธิบายไวใ้นตวัอยา่งงานวิจยั "พิพิธภณัฑ์แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกบัการจดัแสดงวฒันธรรมทาง
วตัถุเพื่อการท่องเท่ียว" ดงัต่อไปน้ี 
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 ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าการวจัิย 
 เป็นระเบียบบงัคบัประเด็นแรกท่ีตอ้งช้ีแจงท านอง "ชกัแม่น ้ าทั้ง 5" เพื่ออธิบายให้เห็นวา่ส่ิง
ท่ีตอ้งการคน้ควา้เป็นปัญหาท่ีสมควรไดรั้บการสืบคน้หาขอ้เท็จจริงได ้การอภิปรายในหัวขอ้น้ีนิยมท่ีจะ
เร่ิมตน้ดว้ยการวางพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยัอยา่งกวา้งๆ วา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีความเป็นมาอยา่งไร 
ทั้งน้ีจะใชมู้ลเหตุหรือผลของปัญหาน าเร่ือง เช่น  
 1. ในงานวจิยัท่ีคาบเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่องเท่ียวมกัเร่ิมดว้ยผลดีของการท่องเท่ียวซ่ึง
เป็นท่ีรับทราบกนัอยู่ทัว่ไปก่อนท่ีจะน าสู่ประเด็นของการวิจยัท่ีจะเน้นผลลบจากการท่องเท่ียวต่อพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวหรือผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมดา้นใดดา้นหน่ึง  
 2. ส่วนงานวิจัยท่ีห่วงใยด้านส่ิงแวดล้อมก็นิยมข้ึนต้นความเป็นมาของปัญหาด้วยการ
อภิปรายถึงการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีส่งผลใหต้อ้งใชท้รัพยากรเกินขอบเขตอนัเหมาะสม จนน าไปสู่
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัจึงมุ่งหมายหาหนทางฟ้ืนฟูทรัพยากรให้รับใช้การท่องเท่ียว
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 3. ส าหรับงานวิจยัท่ีหวงัผลกัดนัให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทดา้นการจดัการทรัพยากรเพื่อการ
ท่องเท่ียวจะเกร่ินความเป็นมาของงานวิจัยด้วยการช้ีน าให้ เห็นความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจท่ี
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจากภายนอกกอบโกยไปจากแหล่งท่องเท่ียวโดยท่ีท้องถ่ินไม่ค่อยได้รับ
ผลประโยชน์อันใด อีกทั้ งยงัต้องแบกภาระหลายอย่างท่ีมากับการท่องเท่ียว องค์กรเอกชนมีการ
สนบัสนุนงานวจิยัแนวน้ีเพื่อสนบัสนุนใหชุ้มชนมีภูมิคุม้กนั อนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็ในภายหนา้  
 4. งานวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีผูศึ้กษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตเลือกท ากนัเป็นส่วน
ใหญ่คือการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้
เป็นสนามวิจยั ในงานวจิยัประเภทน้ีมกัข้ึนตน้ความเป็นมาของปัญหาดว้ยการใหข้อ้มูลแสดงความส าคญั
น่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเพียงหารายละเอียดวา่เหตุใดนกัท่องเท่ียวจึงสนใจท่ี
จะมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวแห่งนั้น พร้อมกันนั้นผูว้ิจยัก็มกัหาค าตอบว่าการมาเยือนแหล่งท่องเท่ียว
ดงักล่าวนกัท่องเท่ียวพึงพอใจองคป์ระกอบต่างๆ ของการท่องเท่ียว ณ ท่ีนั้นในเร่ืองใดมากนอ้ยเพียงใด  
 จากการจดักลุ่มงานวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมตามโครงร่างงานวิจยัภายใตห้ัวขอ้ความ
เป็นมาของปัญหา เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ นอกจากกลุ่มท่ีเนน้ปัญหาการวจิยัทั้ง 4 กลุ่มท่ีกล่าวมาแลว้ ก็ไม่ค่อย
มีนกัวิจยัรุ่นใหม่ๆ คิดแปลกแยกเสนอปัญหาการวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมในแง่มุมอ่ืนๆ บา้ง ทั้งๆ ท่ี
เร่ืองราวของวฒันธรรมก็กวา้งขวางเพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน สภาวะ
เช่นน้ีน่าจะอธิบายไดว้า่ในการจะศึกษาวิจยัส่ิงใดนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งเร่ิมท่ีความสงสัยใคร่รู้แง่มุมใดแง่มุม
หน่ึงของส่ิงนั้น และหากอยากจะกระตุน้ความสงสัยใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มทั้ง 4 ขา้งตน้ ก็อาจจะ
พิจารณาไปท่ีปัญหาการท่องเท่ียวท่ีคาบเก่ียวกบัประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือดูบา้ง เช่น อาจสงสัย
เพื่อจะหาค าตอบเก่ียวกบัการท่องเท่ียวภายในวนัเดียว โดยมีกิจกรรมการท าบุญให้ครบวดั 9 แห่งเป็น
หลกั นกัท่องเท่ียวจ านวนหน่ึงเลือกท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปพร้อมๆ กบัการท าบุญท าทาน ผูศึ้กษาอาจจะ
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อยากศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปร่วมเทศกาลกินเจในแหล่งท าบุญท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงระยะหลงั
ไดจ้ดักิจกรรมการท่องเท่ียวให้ประสานกนัไปกบัการถือศีลกินเจไดอ้ยา่งน่าสนใจ หากจะให้ช้ีชดัวา่ยงัมี
ประเด็นปัญหาใดท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ียงัไม่ค่อยมีผูศึ้กษาวิจยัก็คงบ่งบอกไดท้นัที โดยอาศยัขอ้มูล
ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมในบทท่ี 3 เป็นกรอบวา่ ณ ปัจจุบนัการวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมยงัขาด
ประเด็นปัญหาการวิจยัเก่ียวกบัการท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์ การท่องเท่ียวหอศิลป์ การท่องเท่ียววดั การ
ท่องเท่ียวชมวงัในท่ีต่างๆ การท่องเท่ียวกลุ่มชาติพนัธ์ุ การท่องเท่ียวในโอกาสพิเศษวาระต่างๆ การ
ท่องเท่ียวคราวมีงานแข่งกีฬาคร้ังส าคญัๆ และการท่องเท่ียวตามสวนสนุก แมจ้ะทราบอยา่งคร่าวๆ วา่ยงั
ไม่ค่อยมีการศึกษาวิจยัการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีกล่าวมา การ
ศึกษาวจิยัการท่องเท่ียวในแง่มุมเหล่าน้ีก็น่าจะยงัคงไม่มีใครสนใจศึกษาอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะตราบใดท่ี
ยงัหาขอ้สงสัยในแง่มุมการท่องเท่ียวเหล่านั้นไม่ได ้ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการวิจยัก็คือการตั้งค  าถามวา่สงสัย
และอยากทราบอะไรในความสงสัยนั้น เช่น อาจสงสัยวา่การท่องเท่ียวสวนสนุกจะมีส่วนช่วยสร้างความ
อบอุ่นและความเขม้แข็งของครอบครัวหรือไม่ ดว้ยปรากฏการณ์ท่ีเด่นชดันั้นผูม้าเท่ียวสวนสนุกโดยมาก
คือสมาชิกจากครอบครัวต่างๆ นกัวิจยัท่ีชอบงานดา้นศิลปะอาจคิดขอ้ปัญหาวิจยัว่าเหตุใดนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยจึงไม่ค่อยสนใจไปเยือนหอศิลป์เท่าใดนกั หรือในทางกลบักนั ผูว้ิจยัอาจอยากหาขอ้เท็จจริงว่า
ท าไมแหล่งท่องเท่ียวประเภทหอศิลป์จึงไม่ค่อยดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวชาวไทยได้มาก
เท่าท่ีควร 
 วิธีการท าขอ้สงสัยให้เป็นปัญหาท่ีต้องค้นควา้วิจยัหนทางหน่ึงคือ การใช้ความเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงเป็นดงัชนวนระหว่างของ 2 ส่ิง ดงัตวัอยา่งต่าง ๆ ต่อไปน้ีคือ 1.การท่องเท่ียวสวนสนุกกบัการ
กระชบัความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัว 2.ทวัร์ป่ากบัการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษธ์รรมชาติ 3.
การท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน (โฮมสเตย)์ และมิติความเขา้ใจระหว่างเจา้บา้นกบัผูม้าเยือน 4.
การท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปายกบัปลายทางการท่องเท่ียววฒันธรรมชุมชน 5.การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุกบั
การผลิตหตัถกรรมของท่ีระลึก 6.การจดัแสดงศิลปวตัถุในพิพิธภณัฑ์กบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
เพื่อการท่องเท่ียว 7.งานปิดทองฝังลูกนิมิตกบัพุทธพาณิชยผ์า่นตลาดการท่องเท่ียว ฯลฯ เม่ือจบัของ 2 ส่ิง
มาวางคู่กันแล้ว จากนั้ นก็หาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับของทั้ ง 2 อย่างนั้ น อาจจะได้ข้อมูลบางส่วนจาก
การศึกษาท่ีผูอ่ื้นไดว้ิจยัไว ้แต่ผูว้ิจยัรุ่นใหม่ๆ อาจพบวา่ในบางกรณียงัไม่ค่อยมีผูใ้ดไดพ้ยายามจบัคู่ใหก้บั
ของ 2 ส่ิงนั้นมาก่อน จึงอาจดูยากไปบ้างท่ีไม่อาจหาขอ้มูลมาอา้งอิงเพื่อให้กบัการจบัคู่ของ 2 ส่ิงนั้น
น่าสนใจคน้ควา้ อนัท่ีจริงความน่าสนใจของขอ้ปัญหาของการวิจยัไม่ไดอ้ยูท่ี่เอกสารอา้งอิงอยา่งเดียว แต่
ยงัข้ึนอยู่กบัศิลปะการเขียนท่ีตอ้งอภิปรายปัญหาของการวิจยัท่ีเลือกมานั้นอย่างตรงประเด็น กระชับ
รัดกุมดว้ยถอ้ยค าท่ีมีความหมายมากๆ เพราะตอ้งอภิปรายอยา่งรวดเร็วเพื่อกระตุน้ให้เกิดความสนใจใคร่
คน้ควา้ ในสถานการณ์เช่นน้ีจึงไม่สมควรจะให้รายละเอียดหรือยกตวัอยา่งใดๆ ทั้งส้ิน แมว้า่รายละเอียด
และตวัอยา่งนั้นจะพาดพิงถึงของ 2 ส่ิงนั้นก็ตาม เก็บรายละเอียดและตวัอยา่งไวอ้ภิปรายในส่วนทา้ยของ
งานวจิยัท่ีเป็นพื้นท่ีของการอภิปรายผลการศึกษาโดยเฉพาะ การศึกษาวจิยัการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีผา่น
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มาเป็นการศึกษากลุ่มประชากรเป้าหมายในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ภายหลงัการอภิปรายความสัมพนัธ์ของ
ส่ิงของ 2 อยา่งเสร็จตอ้งเช่ือมโยงเขา้สู่พื้นท่ีเป้าหมายของการวิจยัท่ีเสนออยู่ให้ไดอ้ยา่งแนบเนียน ดงัจะ
ยกตวัอยา่งการเขียนเน้ือหาภายใตห้วัขอ้ความเป็นมาของปัญหาวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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ช่ืองานวจิยั "พพิธิภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติกบัการจัดแสดงวฒันธรรมทางวตัถุเพือ่ 
   การท่องเที่ยว" 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมนุษยเ์รียกร้องตอ้งการตลอดเวลาท่ียงัมีชีวติอยู ่ดว้ยการเรียนรู้
เป็นดัง่อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อความอยูร่อด อ านวยความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต ณ ปัจจุบนัเร่ือยไปถึงอนาคต 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่าในบรรดาแหล่งเรียนรู้ทั้งหลายนั้น มีพิพิธภณัฑ์รวมอยู่ดว้ย การไปเยือนพิพิธภณัฑ์
ช่วยให้ได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างไม่เป็นทางการ ท่ีแลว้มาพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ตั้งข้ึนเพื่อ
แสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัประเภทของส่ิงของท่ีแสดงตามยคุสมยัของโบราณวตัถุ ลกัษณะการน าเสนอ
ให้ความส าคัญกับกิจกรรมค้นควา้ วิจัยรวบรวมข้อมูลและน าเสนอช้ินงานในรูปแบบการโชว์โดย
ปราศจากการสร้างเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงไปสู่ผูช้มทัว่ไปได ้(เฉลิมชยั ห่อนาค, 2544 : 9) พิพิธภณัฑ์ของรัฐเนน้
การจดัแสดงเร่ืองและหลกัฐานของชนชั้นปกครองหรือวฒันธรรมกระแสหลกัโดยอาศยัยุคสมยัเป็นตวั
ก ากบัล าดบัให้กบัส่ิงของท่ีจดัแสดง เฉพาะผูท้  างานดา้นพิพิธภณัฑ์เท่านั้นท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวท่ีจดัแสดง
ไว ้ผูม้าเยือนพิพิธภณัฑ์จึงไม่ค่อยไดรั้บความรู้และความบนัเทิงจากพิพิธภณัฑ์นกั (Hewison, 1987 : 84) 
นอ้ยคนนกัท่ีจะกลบัไปเยือนพิพิธภณัฑ์อีกเพราะการจดัแสดงไม่ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม (Simpson, 1998 : 
265) การท่ีจะใหพ้ิพิธภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติจ าตอ้งปรับเปล่ียนการจดัการในพิพิธภณัฑ์ใหม่ให้
มีความหลากหลายในการจดัแสดง ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ของพิพิธภณัฑ์มากข้ึน 
(Urry, 1990) ในรูปแบบต่างๆ การปรับเปล่ียนโฉมใหม่ของพิพิธภณัฑ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มูล
ดา้นความตอ้งการของประชาชนในการเขา้มาเรียนรู้และหาความเพลิดเพลินจากพิพิธภณัฑ์ งานวิจยัใน
คร้ังน้ีมุ่งหาขอ้เทจ็จริงวา่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและแหล่งท่องเท่ียวอยา่งพิพิธภณัฑ์ในความตอ้งการของ
ประชาชนควรเป็นเช่นไร 
 
วตัถุประสงค์ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 
 1. เพื่อทราบความตอ้งการของประชาชนท่ีจะให้พิพิธภณัฑ์เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่น  
 2. เพื่อทราบศกัยภาพของพิพิธภณัฑ์ในการปรับเปล่ียนสถานภาพให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้
และเป็นท่ีพกัผอ่นของประชาชน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผลของการวจิยัคร้ังน้ี จะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลดา้น 
 1. ความเห็นของประชาชนต่อการจดัการพิพิธภณัฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเน่ืองและเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียววฒันธรรม 
 2. แนวทางท่ีพิพิธภณัฑจ์ะไดใ้ชป้รับเปล่ียนบทบาทรับใชส้ังคมในวงกวา้งยิง่กวา่ท่ีผา่นมา 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นสนามวิจยั โดยก าหนดเวลาศึกษา
ทั้งหมด 1 ปี 
ประชากรทีจ่ะศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดให้สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ 10 ราย และสอบถามนกัท่องเท่ียวผู ้
มาเยอืนพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติพระนคร 200 ราย 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การจะปรับเปล่ียนการจดัการพิพิธภณัฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และบนัเทิง (edutainment) 
ตอ้งใชแ้นวคิดการตลาด เพราะเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั ผูม้า
เยือนพิพิธภณัฑ์ลว้นคือผูบ้ริโภคขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และความเพลิดเพลินท่ีจะไดรั้บขณะท่ีท่องเท่ียว
ชมมรดกวฒันธรรมอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ (Seaton และ Bennett, 1996) การใชแ้นวคิดการตลาดในการจดัการ
มรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเท่ียววฒันธรรมในพิพิธภณัฑ์ยงัช่วยให้การบริการไปถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี
แทจ้ริง ดว้ยการตลาดจะแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคออกไปตามความตอ้งการ  
 ในการจดัการของพิพิธภณัฑ์คงตอ้งจดัแบ่งการน าเสนอและการส่ือสารในการจดัแสดง
ออกเป็นระดับต่างๆ เช่น บางส่วนของการจัดแสดงอาจเตรียมไว้เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของ
นกัท่องเท่ียวทัว่ๆ ไป และอีกส่วนหน่ึงของการจดัแสดงอาจมีไวใ้ห้เฉพาะนกัท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีแทจ้ริงซ่ึง
ตอ้งการความลึกซ้ึงเก่ียวกบัวฒันธรรม (Brett, 1999 : 84) อาศยัแนวคิดการตลาดเช่นน้ี การให้บริการเพื่อการ
เรียนรู้และสันทนาการก็จะสนองความตอ้งการของผูม้าเยือนพิพิธภณัฑไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 
เอกสารและผลการวจัิยที่เกีย่วข้อง (การทบทวนวรรณกรรม) 
 การศึกษาพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะให้รายละเอียดเก่ียวกับเอกลักษณ์การจัดแสดงของ
พิพิธภณัฑ ์เช่น ณฎัฐนิชา บุญพา (2549) ไดน้ าเสนอสาระการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย อ าเภอ
นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจไปชมเพราะเป็นพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งแห่งเดียวใน
ประเทศไทย การป้ันรูปเหมือนจริงบุคคลส าคญัๆ ของประเทศและรูปป้ันแสดงชีวติชาวบา้นในอิริยาบถ
ต่างๆ นบัว่าส่ือสารกบัผูช้มได้มาก แมจ้ะไม่มีค  าบรรยายมากมาย วชัรีภรณ์ ชูภาระ (2549) ไดน้ าเสนอ
เร่ืองราวการจดัแสดงของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พาณิชยน์าวี ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
เป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐท่ีค่อนข้างจะไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ของรัฐแห่งอ่ืนๆ ท่ีแสดงแต่เร่ืองราวของ
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ประเพณีหลวง แต่ท่ีแห่งน้ีเนน้การแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ขุดคน้พบใตท้อ้งทะเลไทย 
รวมทั้งเน้นความรู้ดา้นการเดินเรือและการท างานโบราณคดีใตน้ ้ า ส่ือประเภท computer touch ท่ีใช้อยู่
ภายในหอ้งแสดงจุดต่างๆ นบัวา่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดผูม้าเยอืนไดม้าก  
 ระยะ 5-6 ปีท่ีผ่านมาทอ้งถ่ินต่างๆ พยายามสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนของตนโดยการ
ท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นศูนยร์วมเอกลกัษณ์ท่ีไดอ้าศยัเป็นดชันีช้ีวดั
ความสามคัคีของชุมชนอย่างหน่ึง พิพิธภณัฑ์เหล่าน้ีโดยมากรวบรวมส่ิงของไดจ้ากชาวบา้นในชุมชน 
การน าเสนอเร่ืองราวจึงสะทอ้นวิถีชีวิตของทอ้งถ่ินโดยแท ้อาทิ การศึกษาของธนสาร กิรัมย ์(2549) ได้
น าเสนอผลการจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์ "โฮงมูนมงั เมืองขอนแก่น" ขอ้มูลท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการจดัแสดง
ไดม้าจากการคน้ควา้เอกสาร (เก่า) ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบอกเล่าของผูค้นในทอ้งถ่ิน ท าใหก้าร
น าเสนอเป็นไปอยา่งตรงไปตรงมา สามารถส่ือสารถึงผูช้มไดทุ้กระดบัการศึกษา หากไดป้รับเปล่ียนการ
จดัแสดงอยูเ่ป็นระยะๆ ในภายหน้าก็คงนบัเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดั
ขอนแก่นได ้
 อน่ึง การจดัสัมมนา "พิพิธภณัฑ์ไทยในศตวรรษใหม่" ท่ีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและ
สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบทร่วมกนัจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2544 
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นับว่าช่วยให้มีเอกสารท่ีแนะแนวให้ปรับปรุงการจัดการ
พิพิธภณัฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นทางการ ดงัจะยกตวัอยา่งจากบทความของ 
เฉลิมชยั ห่อนาค (2544 : 8-12) ท่ีเนน้ใหป้รับปรุงการบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ใหเ้ป็นดงัสถานศึกษาอยา่ง
ไม่เป็นทางการหรือสถานศึกษานอกระบบท่ีคอยให้บริการความรู้แก่ผูศึ้กษาทั้งหลายทุกระดบั ขณะเดียวกนัก็
ให้บริการกับประชาชนทั่วไปในรูปของการจัดกิจกรรมก่ึงบันเทิง การส่ือสารสร้างความเข้าใจแก่ผูช้ม
นิทรรศการท่ีจดัเปล่ียนอยู่เสมอ จะท าให้ผู ้คนพากันมาเท่ียวพิพิธภัณฑ์อย่างได้สาระประเทืองปัญญา 
บทความของอภิญญา บวัสรวง (2544 : 13-19) แนะน าขั้นตอนการท าพิพิธภณัฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งคน้หาความรู้
และแหล่งท่องเท่ียวในเวลาเดียวกนั โดยการยกตวัอย่างการด าเนินงานพิพิธภณัฑ์ท่ีเมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม การจดัแสดงมุ่งหวงัให้พิพิธภัณฑ์เป็นดั่งโรงเรียนท่ีให้ทั้ งความรู้และปลูกฝังความรักชาติ ใน
พิพิธภณัฑ์แสดงส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัสงครามท่ีสามารถเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงของผูช้ม
ไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม รายงานและบทความทั้งหลายท่ีทบทวนมาไดใ้ห้แนวคิดแก่ผูว้ิจยัท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นพื้นฐานการ
ออกแบบเคร่ืองมือวิจยัดงัท่ีปรากฏอยูใ่นค าถามของแบบสอบถามทั้งชนิดปลายเปิดและค าถามชนิดปลายปิด
ต่อไปน้ี 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและยืนยนัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลบางส่วนด้วย
ตวัเลขปริมาณท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวผูเ้ขา้มา
เยือนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครในแต่ละเดือนๆ ละ 40 ราย ระยะเวลาสุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 5 
เดือน ก็จะไดป้ระชากรกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งส้ิน 200 ราย โดยแบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชายและหญิงอยา่งละ 
100 ราย การสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ทุกหน่วยงานดว้ยแบบสอบถามปลายเปิดจะช่วยให้ได้
ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีครอบคลุมสาระของการศึกษา ขณะเดียวกนัผูว้จิยัก็ใชว้ิธีสังเกตการณ์บรรยากาศการ
เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ของนกัท่องเท่ียว และสังเกตการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ์ โดยเฉพาะในช่วง
ท่ีมีกิจกรรมพิเศษ เช่น การจดันิทรรศการเน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษา ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาดว้ยค าถาม
ปลายเปิดและจากการสังเกตการณ์จะน าไปประมวลดว้ยการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ตามความคิดเห็นมากนอ้ย
และความเห็นแปลกแยกแตกต่างอยา่งส้ินเชิง ส่วนขอ้มูลท่ีรวบรวมมาดว้ยการสัมภาษณ์จากค าถามปลาย
ปิดจะไดน้ าไปประมวลหาความแตกต่างมากนอ้ยดว้ยสถิติค่าร้อยละ จากนั้นจะไดอ้ภิปรายผลการศึกษา
พร้อมสรุปผลการวิจยัเพื่อให้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครไดใ้ช้เป็นแนวทางปรับปรุงการจดัการ
มรดกวฒันธรรมท่ีน าเสนอให้เป็นส่ิงท่ีน่าเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้ความสนุกเพลิดเพลินแก่ผูม้าเยือน
ต่อไป 
เคร่ืองมือวจัิย 
 แบบสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่องานวิจยั "พิพิธภณัฑ์แหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตกบัการจดัการแสดงวฒันธรรมทางวตัถุเพื่อการท่องเท่ียว" แบบสัมภาษณ์น้ีผูว้ิจยัใช้
ถามเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑแ์ละบนัทึกขอ้มูลตามค าสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บฟังมา 
 1. ท่านคิดว่าควรน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของต่างๆ ในพิพิธภณัฑ์อยา่งไรท่ีผูช้ม
ทัว่ๆ ไปสามารถเขา้ใจไดง่้ายโดยไม่ตอ้งพึ่งมคัคุเทศก ์
 2. ท่านคิดว่าควรน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับวตัถุส่ิงของต่างๆ ในพิพิธภณัฑ์อย่างไรแก่
นกัเรียน นกัศึกษา และผูค้น้ควา้หาความรู้เชิงวชิาการ 
 3. ท่านคิดวา่น่าจะให้ประชาชนทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมใดของพิพิธภณัฑ์บา้ง 
เพราะเหตุใด 
 4. ท่านคิดว่าจะท าอย่างไรเพื่อให้ผูส้นใจความรู้เชิงวิชาการไดเ้ขา้มาคน้ควา้หาค าตอบท่ี
ตอ้งประสงคจ์ากพิพิธภณัฑ ์
 5. หากจะจดัพื้นท่ีส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์เป็นเสมือนห้องเรียนวิชาทางประวติัศาสตร์ 
โบราณคดีและศิลปะ ท่านจะคิดเห็นอยา่งไร 
 6. ในแง่ของการตลาด ท่านคิดวา่จะโฆษณา ประชาสัมพนัธ์อยา่งไรเพื่อดึงดูดความสนใจ
จากผูม้าเยอืน 
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 7. ท่านคิดว่าในการจดัแสดงจะเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของวตัถุโบราณต่างๆ กบับริบท
ทางสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งไร 
 8. ท่านจะน าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัวตัถุอย่างไรเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ให้ผูช้มคล้อยตาม
และขดัแยง้ 
 9. ท่านคิดวา่น่าจะจดักิจกรรมหรือโอกาสพิเศษใดบา้ง เพื่อให้ผูม้าเยือนพิพิธภณัฑ์ไดรั้บ
ความหรรษาเหมือนเช่นการไปเท่ียวชมสวนสนุก 
 10. ท่านคิดเห็นเช่นไรท่ีจะให้พิพิธภัณฑ์ออกไปให้ความรู้และความบันเทิงในรูปของ
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีสัญจรตามสถานศึกษาต่างๆ 
 11. ทางพิพิธภณัฑ์ควรจะด าเนินการเช่นไรเพื่อให้มีบริการถาม-ตอบความรู้ต่างๆ ทางส่ือ
โทรศพัท ์จดหมาย และอินเตอร์เน็ต 
 12. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านจะตอ้งอนุรักษ์และพฒันามรดกวฒันธรรมไปในทิศทาง
ใดเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืเพื่อส่วนรวม 
 
 แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนพิพิธภณัฑ์ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างทีเ่ว้นให้ตรงตามความเป็น

จริงของท่าน 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
   ชาย      หญิง  
 
 2. ท่านมีอายอุยูใ่นช่วงใด 

 1. ต ่ากวา่ 20 ปี  2. 20 - 30 ปี 
 3. 31 - 40 ปี  4. 41 - 50 ปี 
 5. 51 - 60 ปี  6. มากกวา่ 60 ปี 

 3. ท่านส าเร็จการศึกษาระดบัใด 
 1. ประถมศึกษา  2. มธัยมศึกษา 
 3. อนุปริญญา  4. ปริญญาตรี 
 5. ปริญญาโท  6. ปริญญาเอก 

  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................. 
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 4. ปัจจุบนัท่านประกอบอาชีพอะไร 

 1. นกัเรียน/นกัศึกษา  2. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/ลูกจา้งรัฐบาล 
 3. ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ  4. พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
 5. เกษตร  6. รับจา้งทัว่ไป/ลูกจา้งรายวนั 
 7. ขา้ราชการบ านาญ  8. แม่บา้น 

  9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................. 
 5. ภูมิล าเนาของท่านในปัจจุบนั 

 1. อยูใ่นกรุงเทพฯ  2. อยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ 
     (โปรดระบุ)................................... 
ส่วนที ่2 ความคิดเห็นต่อการบริการความรู้และความบันเทิงจากพพิธิภัณฑ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 6. เพราะเหตุใดท่านจึงมาเยอืนพิพิธภณัฑ ์
   1. อยากมาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง  
   2. อยากมาหาแหล่งพกัผอ่นท่องเท่ียว 
   3 ญาติหรือเพื่อนๆ ขอใหม้าดว้ยกนั  
   4. ทางสถานศึกษาบงัคบัใหม้าดูพิพิธภณัฑ ์
   5. มาเยอืนพิพิธภณัฑอ์ยา่งไม่มีเป้าหมาย 
 7. ท่านมาเยอืนพิพิธภณัฑเ์ป็นคร้ังท่ี 

 1. หน่ึง  2. สอง 
 3. สาม  4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

 8. ท่านรู้สึกอยา่งไรกบัการมาชมพิพิธภณัฑ ์
 1. สนุกต่ืนเตน้  2. ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ 
 3. น่าเบ่ือหน่าย  4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

 9. ท่านเขา้ใจการจดัแสดงเร่ืองราวต่างๆ ในพิพิธภณัฑม์ากนอ้ยเพียงใด 
 1. พอเขา้ใจบา้ง  2. ไม่เขา้ใจเลย 
 3. เขา้ใจมาก  4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

 10. ท่านคิดวา่การจดัแสดงวตัถุต่างๆ ในพิพิธภณัฑเ์ช่ือมโยงกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม
เพียงใด 

   1. บอกเล่าเฉพาะส่ิงท่ีจดัแสดง 
   2. ไดรู้้เร่ืองอ่ืนๆ อีกท่ีเก่ียวขอ้งกบัของท่ีจดัแสดง 
   3. ดูส่ิงของท่ีจดัแสดงแลว้ตอ้งหาค าอธิบายจากประสบการณ์ของตนเอง 
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 11. หากพิพิธภณัฑจ์ดักิจกรรมต่างๆ ต่อไปน้ี ท่านคิดวา่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด 
   1. ฝึกอาสาสมคัรน าชมพิพิธภณัฑ์ 
   2. ช่วยเจา้หนา้ท่ีสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัของท่ีจดัแสดง 
   3. เล่าเร่ืองราวท่ีคาบเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ ์เช่น นิทาน ต านาน และค าบอกเล่า ฯลฯ  
   4. ท าของท่ีระลึกหรืออาหารพื้นบา้นมาร่วมจ าหน่ายในพื้นท่ีจดัให้ 
   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 12. ท่านมีความเห็นอยา่งไรถา้พิพิธภณัฑจ์ะจดัใหมี้การโชวห์รือแสดงประกอบเร่ืองราวในส่ิงของท่ี

จดัแสดง 
   1. คิดวา่น่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและเขา้ใจเร่ืองราวเก่ียวกบัของท่ีจดัแสดงเพิ่มข้ึน 
   2. คิดวา่น่าจะดึงดูดความสนใจใหมี้ผูม้าเยอืนพิพิธภณัฑเ์พิ่มข้ึน 
   3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 13. ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑค์วรเพิ่มกิจกรรมบริการใดต่อไปน้ีเพื่อดึงดูดความสนใจผูม้าเยือน 
   1. สาธิตการท าอาหารคาวหวานแบบดั้งเดิม 
   2. สาธิตการน าเทคโนโลยโีบราณมาประยกุตใ์ชก้บัปัจจุบนั 
   3. สาธิตการท าเคร่ืองหอมแบบไทยๆ จากดอกไม ้  
   4. สาธิตการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคดว้ยภูมิปัญญาไทย 
   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 14. ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑน่์าจะจดับริการใดต่อไปน้ีเพื่อการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวต่างๆ ในเชิงลึก 
   1. มีหอ้งสมุดใหค้น้ควา้เป็นการเฉพาะ 
   2. มีบริการตอบค าถามความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
   3. จดัคณะท างานไปใหค้วามรู้ตามสถาบนัการศึกษา  
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 15. ท่านคิดวา่จะกลบัมาเยอืนพิพิธภณัฑอี์กหรือไม่ 
   1. จะกลบัมาเยอืนอีก [หากเลือกขอ้น้ี ขอใหข้า้มขอ้ 17] 
   2. ไม่กลบัมาเยอืนอีก [หากเลือกขอ้น้ี ขอใหข้า้มขอ้ 16] 
 16. ท่านจะกลบัมาเยอืนพิพิธภณัฑอี์ก เพราะ 
   1. อยากมาหาความรู้เพิ่มเติม 
   2. อยากเขา้มาพกัผอ่นท่องเท่ียวแบบประหยดั 
   3. อยากพาญาติๆ มาชมพิพิธภณัฑ์  
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
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 17. ท่านไม่กลบัมาเยอืนพิพิธภณัฑอี์ก เพราะ 
   1. ไม่มีส่ิงน่าสนใจ 
   2. ไม่ค่อยไดค้วามรู้ใหม่ๆ 
   3. ไม่ค่อยเขา้ใจการน าเสนอเร่ืองราวประกอบวตัถุต่างๆ 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 18. ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑค์วรเพิ่มกิจกรรมใดต่อไปน้ี 
   1. กิจกรรมท่ีเนน้สายใยรักของครอบครัว 
   2. กิจกรรมท่ีใหค้วามส าคญัต่อผูสู้งอาย ุ
   3. กิจกรรมท่ีปลูกฝังความหวงแหนรับผิดชอบมรดกวฒันธรรม 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 19. ท่านอยากใหพ้ิพิธภณัฑใ์หค้วามสะดวกในเร่ืองใด 
   1. เพิ่มพื้นท่ีนัง่และมุมพกัผอ่น 
   2. ใหบ้ริการยมืขอ้มูลเอกสารในรูปส่ือต่างๆ 
   3. จดัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบไทยๆ 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 20. เพื่อประโยชน์การศึกษาคน้ควา้เชิงลึก ท่านคิดวา่พิพิธภณัฑค์วรบริการเร่ืองใดต่อไปน้ี 
   1. แนะน าใหอ่้านขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. ช้ีน าการท าความเขา้ใจยคุสมยัของศิลปวตัถุท่ีผูม้าเยอืนสนใจ 
   3. อธิบายความหมายของขอ้ความท่ีปรากฏในหลกัฐานโบราณคดี 
   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................. 
 
4.7 การประมวลผลข้อมูล 
 คือการน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดว้ยเคร่ืองมือการวิจยัทั้งหลายท่ีระบุไวใ้นส่วนของระเบียบ
วธีิวจิยัมาเรียบเรียงใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัตามประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะตอบโจทยก์ารวจิยั เพื่อใหก้ารประมวลผล
การคน้ควา้เป็นไปอย่างมีระเบียบจ าเป็นตอ้งอาศยัการวางระบบโดยก าหนดให้มีโครงสร้างเป็นกรอบ
ก ากับ ส่วนประกอบภายในโครงสร้างให้เร่ิมจากภาพรวมไปหาภาพย่อยท่ีท าโดยการน าค าตอบท่ี
ประชากรส่วนใหญ่ของการวิจยัระบุมาหลอมรวมเป็นส่วนเดียวกนั ทั้งน้ีจะขอยกตวัอยา่งจากขอ้มูลเชิง
ปริมาณท่ีนิยมใชว้ลีวา่ท่ีไดม้าจากค าถาม “เหตุใดท่านจึงมานวดท่ีวดัโพธ์ิ”  จากการสัมภาษณ์ประชากร
ของการวิจยั “ความนิยมการนวดแผนไทยท่ีวดัโพธ์ิ” ตวัอยา่งท่ีศึกษามา (85%) ให้ขอ้มูลวา่เคยขอรับการ
รักษาความป่วยไขจ้ากแพทยแ์ผนปัจจุบนัแล้วอาการยงัไม่ดีข้ึนจึงสนใจใคร่ลองการรักษาด้วยวิธีการ
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แพทยท์างเลือก (นวด) เม่ือประมวลค าตอบจากประชากรส่วนใหญ่ไดแ้ลว้จากนั้นก็ประมวลค าตอบ (จาก
ค าถามเดียวกนันั้น) ท่ีประชากรการวจิยัตอบมาแตกต่างกนัจากจ านวนมากไปหาจ านวนนอ้ย 
 การประมวลผลขอ้มูลงานวิจยัเชิงคุณภาพและงานวิจยัเชิงปริมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
การประมวลผลขอ้มูลเชิงปริมาณดงัตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้อาจเขา้ใจและฝึกหดัปฏิบติัตามไดเ้พราะอยา่ง
นอ้ยก็มีจ  านวนผูต้อบท่ีเป็นตวัเลขก ากบั แต่การประมวลผลขอ้มูลเชิงคุณภาพตอ้งอาศยัความรอบครอบ
และความเป็นกลางมากท่ีสุดและเป็นการประมวลผลท่ีตอ้งอาศยัเวลามากในการน าขอ้มูลจากประชากร
ทั้ งหมด (ของการวิจยัคร้ังนั้ น) มาพิจารณาเพื่อหาทิศทางท่ีประชากร (ของการวิจยั) ส่วนใหญ่ระบุ
เร่ือยไปกระทัง่ถึงประเด็นท่ีประชากรส่วนยอ่ยช้ีแจง 
 กรณีของขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได้จากวิธีการสังเกตการณ์นั้นยิ่งตอ้งการความเป็นกลางของ
ผูว้ิจยัมากเป็นท่ีสุด ระหว่างท่ีสังเกตการณ์ดว้ยการดูและการได้ยินจะตอ้งรีบบนัทึกขอ้มูลอย่างว่องไว 
หากปล่อยใหเ้วลาผา่นไปนานโดยไม่จดจารในทนัทีและมานึกยอ้นหลงัอาจไดข้อ้มูลท่ีพร่ามวั ขอ้มูลท่ีได้
จากการเห็นและไดย้ินคงไม่แน่ชดัเท่ากบัขอ้มูลท่ีบนัทึกจากกลอ้งถ่ายรูปและเทปบนัทึกเสียง ประเด็น
เช่นน้ีบ่งชัดว่าการสังเกตการณ์ท่ีจะได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงคงต้องใช้ทั้ งโสตประสาทและ
เทคโนโลยีควบคู่กนั การน าภาพท่ีบนัทึกไวแ้ละการน าเทปท่ีบนัทึกเสียงระหว่างเก็บขอ้มูลมาทบทวน
ตอนประมวลผลขอ้มูลจึงเป็นส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งท าเพื่อความน่าเช่ือถือในผลของการวจิยั ในการวจิยัท่ีเป็นไป
ตามขั้นตอนต่าง ๆ จึงพบวา่ขั้นตอนของการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลา
มากพอสมควรหรืออาจจะมากกว่าขั้นตอนใด ๆ ของการวิจยัเพราะผูว้ิจยัต้องประมวลข้อมูลแต่ละ
ประเด็นปัญหาจากกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจยัทั้งหมดให้ไดก่้อนท่ีจะน าขอ้มูลทั้งหมดไปเรียบ
เรียงเป็นรายงานการวจิยัท่ีพร้อมจะน าไปสู่ผลสรุปและการอภิปรายผลการศึกษาต่อไป  
 
4.8 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 การน าเสนอผลการศึกษาเป็นงานขั้นสุดทา้ยของการคน้ควา้วิจยั การรายงานผลท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาปัญหาการวิจัยต้องรายงานไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยท่ีตั้ งไวข้้างต้นให้ครบทุก
วตัถุประสงค ์จากนั้นจึงบอกเล่าผลของการคน้พบประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ี ในการวิจยัเชิงปริมาณท่ีตั้งสมมุติฐานของการวิจยัไวก้็จะต้องน าผลการคน้พบมาอภิปรายร่วมกับ
สมมุติฐานแต่ละขอ้วา่ขอ้เทจ็จริงท่ีคน้ควา้ไดน้ั้นสัมพนัธ์กบัขอ้สงสัยหรือไม่/อยา่งไร มีเง่ือนไขอะไรบา้ง
ท่ีสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนข้อสมมุติฐาน เช่น ในการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพผู ้วิจ ัยตั้ ง
สมมุติฐานไวข้อ้หน่ึงวา่ นกัท่องเท่ียวรุ่นพอ่แม่มีแนวโนม้วา่มีความตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อการดูแลสุขภาพ
และการรักษาความป่วยไข้มากกว่านักท่องเท่ียวรุ่นลูก (ท่ียงัโสด) การวิจัยพบว่าได้ผลส่วนหน่ึง
สอดคลอ้งตอ้งตามสมมุติฐานดงักล่าว เพราะนกัท่องเท่ียวรุ่นพ่อแม่เร่ิมมีอาย ุสุขภาพร่างกายตอ้งการการ
ดูแลบ ารุง อีกทั้งยงัเป็นวยัท่ีพอมีเวลาวา่งจากงานประจ า ผนวกกบัการมีรายไดพ้อจุนเจือส าหรับค่าใชจ่้าย
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ในการท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟูดูแลสุขภาพ ในรายท่ีสุขภาพเร่ิมเส่ือมถอยยิ่งนิยมท่องเท่ียวเพื่ออบนวด
สมุนไพรหรืออาบน ้าแร่ตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อยา่งเห็นไดช้ดั  
 ส าหรับการรายงานผลและอภิปรายผลการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงไม่นิยมตั้งสมมุติฐานการศึกษา
ไวล่้วงหนา้ก็จะน าเสนอผลการศึกษาคลา้ยๆ กบัการวจิยัเชิงปริมาณ แต่จะเนน้การพรรณนาเร่ืองราวอยา่ง
เก่ียวขอ้งกนัตามขอ้เทจ็จริงท่ีเก็บรวบรวมมา เช่น ในการศึกษาการท่องเท่ียวชุมชนแบบโฮมสเตย ์ผูศึ้กษา
ไดพ้บปรากฏการณ์ทางสังคมหลายประการท่ีสมควรไดรั้บการเปิดเผยให้เป็นท่ีแพร่หลายต่อไป อาทิ 
พบว่านกัท่องเท่ียวผูช่ื้นชอบเดินทางแบบน้ีมกัเป็นผูมี้การศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีภูมิล าเนาอยูใ่นเมือง 
ประสงค์จะปลีกวิเวกออกไปท่องเท่ียวพกัผ่อนเพื่อความเป็นส่วนตวัและใคร่ได้เรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ๆ ดว้ยเป็นการวิจยัท่ีไม่มีตวัเลขแสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีความเห็นและพฤติกรรมตามประเด็น
การค้นพบข้างต้นยืนยนั จึงจ าเป็นต้องพรรณนาให้ความกระจ่างต่อข้อค้นพบเหล่านั้น เช่น พบว่า
นักท่องเท่ียวแนวน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัส่วนหน่ึงท่ีเปิด
โอกาสให้ไดคิ้ดกวา้งขวาง ไดรั้บรู้การเปล่ียนแปลง อีกทั้งยงัไดท้ราบปัญหาท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวของ
ผูค้นทัว่ไปท่ีเดินทางท่องเท่ียวอยูต่ามแหล่งท่องเท่ียวเดิมๆ ท่ีรู้จกักนัมาเน่ินนาน สภาพแวดลอ้มของเมือง
ท่ีมีความแออดั มลพิษและความเร่งรีบปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไปเหล่าน้ีคือมูลเหตุบางประการท่ีผลกัดนัให้คน
ในเมืองปรารถนาไดห้ลีกหนีออกไปจากวงัวนแห่งความจ าเจในเมืองสู่สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ มี
พื้นท่ีวา่งกวา้งขวางและไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีแปลกแตกต่างไปจากชีวิตจริง การท่องเท่ียวและพกั
แรมแบบโฮมสเตย์มีส่ิงเหล่าน้ีไวส้นองความต้องการผูม้าเยือน การท่องเท่ียวโฮมสเตย์มีอยู่ทั่วไป
โดยเฉพาะในต่างจงัหวดั เจา้ของบา้นมีอาหารและท่ีพกัคา้งคืนให้นกัท่องเท่ียวพร้อมกบักิจกรรมต่างๆ ท่ี
มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ผูม้าเยือนไดพ้กัผอ่นและท่องเท่ียวตามอธัยาศยัเสมือนกบัอยูบ่า้นของตนเอง การไดห้ดัท า
นัน่ท าน่ีตามอยา่งเจา้ของบา้นช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ และเสริมความมัน่ใจให้กบัแขกผูม้าเยือนอยู่
มาก ผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้บริการท่องเท่ียวพกัแรมแบบโฮมสเตยจ์ากทอ้งถ่ินต่างๆ จ านวนหน่ึงให้ขอ้น่า
สังเกตว่านักท่องเท่ียวแนวน้ีมกัเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กๆ เช่น กลุ่มเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว 
เดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวดว้ยยานพาหนะของตนเอง ส่วนใหญ่รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวจากส่ือต่างๆ เช่น 
เวบ็ไซตแ์ละส่ือส่ิงพิมพนิ์ยมท ากิจกรรมท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ อาทิ การดูนก ชมพนัธ์ุไม ้ไปนามาไร่กบั
เจา้ของบา้น ฯลฯ  
 การน าผลการศึกษาของตนไปอภิปรายร่วมกบัผลของการศึกษาของผูอ่ื้นท่ีระบุไวใ้นภาค
ของการทบทวนวรรณกรรมเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการวิจยั ดว้ยผลลพัธ์จากการน้ีอาจน าไปสู่การหา
ขอ้สรุปชัว่คราว (generalization) ให้กบัปรากฏการณ์ท่ีตนศึกษาได ้การอภิปรายในขั้นน้ีตอ้งพิจารณาทุก
แง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา แนวทางการอภิปรายจึงเป็นไปทั้งในทางลบและทางบวก ดงัจะเห็นไดจ้าก
ตวัอยา่งการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวพกัแรมแบบโฮมสเตยท่ี์บา้นสวนภูมณี ต าบลแควออ้ม อ าเภอ
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีผูว้ิจยั (ชนญั วงษว์ิภาค, 2549) ไดอ้ภิปรายไวว้า่ เม่ือพิจารณาพฤติกรรม
การท่องเท่ียวพกัแรมแบบโฮมสเตยด์ว้ยมุมมองของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมแลว้ ก็พอ
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เห็นไดว้า่พฤติกรรมการท่องเท่ียวเช่นน้ีก็คลา้ยกนักบัแบบแผนการด าเนินชีวิตดา้นอ่ืนๆ ท่ีสังคมไทยรับ
แบบอยา่งมาจากภายนอก กล่าวคือ การท่องเท่ียวลกัษณะน้ีมีปรากฏอยูใ่นสังคมตะวนัตกโดยเฉพาะใน
ทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียมาก่อน ตามวิถีของสังคมตะวนัตกเม่ือลูกๆ เติบโตก็จะแยกตวัออกไป
ศึกษาเล่าเรียน ท างาน และด าเนินชีวิตอยู่ในท่ีแห่งอ่ืน ในช่วงของวยัศึกษาเล่าเรียนระหว่างปิดภาค
การศึกษาส่วนหน่ึงใคร่แสวงหาความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างไปจากความคุน้เคย การไดไ้ปพกัคา้ง
แรมและไดร่้วมท ากิจกรรมในทอ้งถ่ินอ่ืนเป็นโอกาสท่ีช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ชีวิต และการได้
รู้จกัผูค้นท่ีมีแบบแผนความเป็นอยูแ่ตกต่างไปจากตน ปกติเจา้ของบา้นพกัจะลงประกาศวา่มีห้องพกั ซ่ึง
ส่วนใหญ่ก็คือห้องนอนของลูกๆ ท่ีเติบโตแยกครัวออกไปแล้ว 1 หรือ 2 ห้อง ให้ผูส้นใจมาพกัแรม
ชั่วคราว ผูม้าพกัแรมจะจ่ายเพียงค่าอาหาร เพราะจุดประสงค์หลกัคือการมาลองใช้ชีวิตแบบผูค้นใน
ทอ้งถ่ินนั้น เวลาส่วนหน่ึงของการมาพกัแรมคือการไดช่้วยเจา้ของบา้นท าการงานต่างๆ ตามอาชีพของ
คนบา้นนั้น เช่น เล้ียงสัตว ์เพาะปลูก ท าเนย ท าแยม ตดัขนแกะ ท าเหลา้องุ่น ท าน ้ าผลไมป้ระเภทต่างๆ 
ฯลฯ การมาท่องเท่ียวแบบน้ีจึงไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายมากนัก นอกเหนือจากค่าอาหารและค่ายานพาหนะ
เดินทางไป-กลับ จงัหวะดีก็อาจได้ร่วมฉลองงานตามเทศกาลท่ีจดัข้ึนในชุมชน ได้รู้จกัคนอ่ืนๆ ใน
ทอ้งถ่ินท่ีไปพกัอยู่ โดยภาพรวมจึงเป็นได้ว่าการเดินทางลกัษณะน้ีได้ประโยชน์เด่นๆ คือ การเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยงัไดค้วามสนุกสุขสันตเ์ป็นผลพลอยไดข้องการมาเท่ียวแบบน้ี 
 อย่างไรก็ตาม การปรากฏตวัของการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยใ์นประเทศไทยในระยะตน้ๆ 
(ปี พ.ศ.2503 - 2525) อาจจะคลา้ยการท่องเท่ียวโฮมสเตยใ์นต่างประเทศอยูบ่า้ง ผูท่ี้รอนแรมไปคา้งแรม
ตามนิวาสสถานของชาวบา้นคือนิสิตนกัศึกษา ผูอ้อกค่ายอาสาพฒันาชนบทระหวา่งออกค่ายไดเ้รียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชนโดยการร่วมท างานต่างๆ กบัทอ้งถ่ินและพกัคา้งแรมท่ีบา้นของชาวบา้นหรือวดั ค่าใช้จ่ายมี
บา้งเล็กๆ นอ้ย ๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและค่าใชจ่้ายส่วนตวั ราวปี พ.ศ.2526 - 2536 เร่ิมมีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติไปทวัร์ป่าแถบภาคเหนือและพกัค้างแรมตามบ้านของชาวเขาตามเนินดอย ท้องถ่ินพอรู้
วิธีการบริการแก่นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีอยู่บา้ง เช่น ให้ท่ีพกั บริการอาหารพื้นบา้น และเป็นไกด์น าทาง จึง
ตอ้งมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วยแต่ก็ไม่เป็นกิจจะลกัษณะนัก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เร่ือยมากระทัง่ปัจจุบนั 
การท่องเท่ียวแนวโฮมสเตยไ์ดรั้บการส่งเสริมให้เป็นธุรกิจการท่องเท่ียวทางเลือกอยา่งกวา้งขวาง (ดรุณี  
ซ่อนกล่ิน, 2546) ณ ขณะน้ีมีจ านวนโฮมสเตยท่ี์จดทะเบียนกบัส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่ อ ง เท่ี ยวและ กีฬ าทั้ ง ส้ิ น  80  แ ห่ ง  ก ระจายอยู่ทั่ ว ทุ กภ าคของประ เทศ  ก ล่ าว คือ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมี 30 แห่ง ภาคเหนือมี 22 แห่ง ภาคกลางมี 16 แห่ง และอีก 8 แห่งอยู่ในภาคใต ้
(http://www.bloggang.com/mainblog.php? id=yyswim&month=14-12-2007&group=3&gblog=150)  
  
 
 

http://www.bloggang.com/mainblog.php
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 แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีทรัพยากรท่องเท่ียวต่างกนั การจดัการท่องเท่ียวโฮมสเตยแ์ต่ละ
แห่งก็น าเสนอทรัพยากรท่องเท่ียวเด่นๆ ต่างกนัออกไป อยา่งเช่น โฮมสเตยแ์ละรีสอร์ตของอ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม เฉพาะท่ีเข้าร่วมเป็นกลุ่มชมรม 22 แห่ง ต่างมีรายการและกิจกรรมท่องเท่ียว
คลา้ยกนั คือ การร่วมท ากิจกรรมการท ามาหากินกบัทอ้งถ่ิน และท่ีขาดไม่ได ้คือการล่องเรือชมห่ิงห้อย 
(ธีรนนัท ์ ช่วงพิชิต, 2547) ขณะท่ีโฮมสเตยใ์นเขตพื้นท่ีของเกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มี
การท าหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและวิถีชีวิตของชาวมอญเป็นจุดขายนกัท่องเท่ียว (ประพนัธ์  ภราดร
พานิชกุล, 2547) การจดัการท่องเท่ียวโฮมสเตยจ์  านวนหน่ึงได้อาศยัความเป็นลกัษณะชาติพนัธ์ุดึงดูด
ความสนใจผูม้าเยือน อยา่งเช่นท่ีปรากฏในชุมชนบา้นบอ้งต้ีบน อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี (คม
ลักษณ์  ไชยยะ, 2547) ธุรกิจการท่องเท่ียวแบบน้ีขยายวงกวา้งออกไป ท าให้ต้องมีกฎระเบียบให้
ผูด้  าเนินการท่องเท่ียวเป็นไปภายใตม้าตรฐานเดียวกนัตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาระบุไว ้
(www.homestaythai.org/file/1.doc) นับวนัท่ีการท่องเท่ียวโฮมสเตยก์ าลงัจะกลายเป็นการท่องเท่ียวอีก
รูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิงพาณิชยเ์ฉกเช่นการท่องเท่ียวขนาดใหญ่หรือการท่องเท่ียวมวลชนท่ี
ปรากฏอยูโ่ดยทัว่ไป โดยปรัชญาการท่องเท่ียวโฮมสเตยแ์ละรูปแบบการจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวโฮมส
เตย์ท่ีวงการท่องเท่ียวไทยถือปฏิบัติอยู่จึงแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ในทวีปยุโรปและ
ออสเตรเลียอยา่งส้ินเชิง 
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แบบฝึกหดั 
ค าถามประจ าบท 
 จงเลือกศึกษาคน้ควา้การท่องเท่ียววฒันธรรมประเด็นใดประเด็นหน่ึงแลว้ท าวิจยัตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีน าเสนอไวใ้นบทน้ี (65 คะแนน) 
เคา้โครงงานวิจยั 

1. บทน า 
1. ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
2. วตัถุประสงค ์
3. ขอบเขตการศึกษาดา้นพื้นท่ี 
4. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
5. นิยามศพัท ์

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (การทบทวนวรรณกรรม) 
3. ระเบียบวธีิวจิยั 

 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. ผลการศึกษา (รายละเอียดเพิ่มเติมดูหนา้....) 
5. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
6. บรรณานุกรม 
7. ภาคผนวก 
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โครงร่างการเขียนรายงาน (รายงานผลการศึกษา) 
 

1. ยอ่หนา้แรกกล่าวถึงภาพรวมของขอ้มูลในบท เน้ือหามี 3 คือ 1. ส่วนน า 2. เน้ือเร่ือง 3. สรุปและ
อภิปราย 
(ส่วนน า) สภาพทัว่ไปของสนามศึกษา 
- สภาพทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ ท่ีตั้ง แม่น ้า ล าคลอง ศูนยร์วมของชุมชน ตลาด วดั และ

สถานศึกษา พร้อมแผนท่ีสนามศึกษา 
- ลกัษณะประชากร กลุ่มชาติพนัธ์ุ จ  านวนประชากร ภาษาท่ีใชใ้นทอ้งถ่ิน 
- ลกัษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพต่าง ๆ ท่ีปรากฏในชุมชน 
- การติดต่อกบัสังคมภายนอก การคมนาคม 
- ประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน 
หมายเหตุ ทุกประเด็นขา้งตน้ใหร้ะบุท่ีมาของขอ้มูล โดยเฉพาะเอกสารอา้งอิงตามระเบียบ 
(เน้ือเร่ือง) (แบ่งหลายส่วนหลายยอ่หนา้ตามประเด็นท่ีศึกษา) คือขอ้มูลภาคภาคสนามท่ีเก็บมา
ดว้ย 
- เคร่ืองมือแบบสอบถาม สัมภาษณ์ ใหป้ระมวลเป็นประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้กบัปัญหาของ

การศึกษา (ช่ือเร่ืองงานวจิยัท่ีท าอยู)่ 
- วธีิการประมวลขอ้มูลแบบสอบถามใหป้ระมวลแต่ละขอ้โดยดูวา่ในค าถามจากขอ้ท่ี? ผูต้อบ

ค าถามทงัหมดใหค้ าตอบอยา่งไร ใหน้ าค าตอบท่ีคลา้ยกนัเขียนเป็นความเรียง โดยน าค าตอบ
ท่ีเหมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ข้ึนมาเขียนก่อน จากนั้นน าค าตอบท่ีคลา้ยกนันอ้ยลง มาเขียน
จนกระทัง่มีค  าตอบท่ีแตกต่างกนั ท าเช่นน้ีจนหมดค าถามทุกขอ้จากผูต้อบทุกคนในกลุ่ม
ประชากรท่ีเลือกศึกษา 
 ในกรณีของค าถามปลายปิดซ่ึงจะไดข้อ้มูลเป็นตวัเลข ก็ใหแ้จงนบัประเด็นค าตอบแต่ละ
ขอ้วา่มีผูต้อบจากมากไปนอ้ยเป็นอยา่งไร โดยใชส้ถิติร้อยละ 
ทั้งน้ีโดยข้ึนตน้ยอ่หนา้ดว้ยการพรรณนาก่อน อาทิ..........................” ต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
จากการเลือกมาเท่ียว ณ สถานท่ีแห่งน้ี มีผูต้อบวา่เพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลษัณ์โดด
เด่นมากกวา่เหตุผลอ่ืน (วงเล็บแลว้ใส่ตวัเลขร้อยละ เช่น 85% ของผูต้อบ)” 
ส่วนสรุป (แบ่งมา 2 ส่วนใหญ่ ๆ) 

- ใหน้ าวตัถุประสงคข์องการศึกษาข้ึนมา กล่าววา่การศึกษาคร้ังน้ีมีเป้าหมายอะไรบา้ง และ
ตอบค าถามวา่ไดผ้ลการศึกษาเป็นอยา่งไร ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่อยา่งไร ผูศึ้กษา
ไดเ้รียนรู้พฤติกรรมการท่องเท่ียว ณ สนามท่ีศึกษาเร่ืองอะไรบา้ง (บอกเป็นประเด็นหลกั ๆ ) 
ผูศึ้กษาไดค้น้พบแง่มุมการท่องเท่ียวดา้นใดบา้ง ทั้งท่ีคาดคิดไวก่้อนศึกษาและท่ีไม่ได้
คาดคิดมาก่อน 
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  ส่วนสุดทา้ย คือ การอภิปรายผลการศึกษา โดยการน าแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี
อ่านไวใ้นบทท่ี 2 มาร่วมถกเถียงวา่ผลการศึกษาของตนเหมือนกบัของใคร เพราะอะไร และการคน้พบ
ของตนแตกต่างไปจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมดงักล่าวอยา่งไร เพราะอะไร 

องค์ประกอบของรายงานสมบูรณ์ 
- หนา้ปก (ตามแบบของมหาวิทยาลยั 
- บทคดัยอ่ (ภาษาไทย) 
- บทท่ี 1 บทน า 
- บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
- บทท่ี 3 ระเบียบวธีิวจิยั พร้อมแนบแบบสอบถามท่ีใชจ้ริงทั้งหมด 
- บทท่ี 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

เอกสารอา้งอิง (เรียงตามล าดบัตวัอกัษร) ตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
แบบสอบถามท่ีมีค าตอบจากผูต้อบทุกราย 
ภาพประกอบอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ภาคผนวก เช่น ขอ้มูลดิบจากการประมวลค าตอบแต่ละราย 

 


