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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยววัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกําหนดแนวทางและ

ข้ันตอนของการดําเนินงานวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัย ตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1.กกประชากร และกลุมตัวอยาง 

2.กกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.กกการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.กกการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่กําลังทองเที่ยวในวัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) หรือเคยมาทองเที่ยวในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

ประมาณ  18,000  คนตอเดือน และผูวิจัยขอใชขอมูลเปนฐานในการคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยาง  โดยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามหลักการการแปรผันรวมระหวางขนาดของกลุมกับ

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นตามสูตรการสุมตัวอยางของ Taro Yamane คือ 
 

  n    =    N 

           1 + Ne2 

เมื่อ e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

  N แทน ขนาดของประชากร 

n แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 

  

 เมื่อประชากรที่ตองการมีจํานวน  18,000  หนวยประชากร และการวิจัยครั้งนี้ได

กําหนดใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางรอยละ 5  หรือ  0.05  ไดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 

  n    =          18,000 

           1 + (18,000 x 0.052) 
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    =      391.30 

 ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน  400 คน ใชวิธีการสุมกลุม

ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บกลุมตัวอยางจาก

นักทองเที่ยวชาวไทยที่ไปทองเที่ยวที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) อยางนอย 400 คนขึ้น

ไป 

 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สราง

ข้ึนเองจากการรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปน

ลักษณะเฉพาะ และขอคําถามไดมีการตรวจสอบความถูกตองภายใตการใหคําปรึกษาแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา โดยแบบสอบถามจะครอบคลุมถึงขอมูลที่ตองศึกษา แบงออกเปน 3 ตอน

ตามลําดับดังนี้ 

ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการมาทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

ราม (วัดโพธิ์) ของนักทองเที่ยวชาวไทย ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ แบงออกเปนใน

ดานตางๆ ดังนี้ 

-กกดานความตองการของผูมาทองเที่ยว (Customer Needs) 

-กกดานคาใชจายของผูมาทองเที่ยว (Customer Cost) 

-กกดานความสะดวกสบายของผูมาทองเที่ยว (Convenience) 

-กกดานความสะดวกในการติดตอส่ือสารของผูมาทองเที่ยว (Communication) 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของลิเคิรท มี

คําตอบ 5 ตัวเลือก โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  

 มากที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

 มาก  ใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

นอย  ใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

นอยที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
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 จากเกณฑดังกลาว สามารถจัดชวงคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1 – 5 คะแนน โดยกําหนดใน

การแบงชวงคะแนนออกเปน 5 ชวงไดดังนี้ 

  

 ชวงชั้นคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

        ระดับการวัด 

    = 5 - 1 

         5 

    = 0.80 

จะไดเกณฑการวัดระดับคะแนนที่แบงเปน  5  ชวงไดดังนี้ 

 

คะแนนเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 

4.21   -   5.00  มากที่สุด 

3.41   -   4.20 มาก 

2.61   -   3.40 ปานกลาง 

1.81   -   2.60 นอย 

1.00   -   1.80 นอยที่สุด 

 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่มีตอการทองเที่ยวใน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-end Form) ที่ใหผูมา

ทองเที่ยวเสนอความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่ผูมาทองเที่ยวมีตอวัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และบันทึกไวเปนประโยชนเพื่อการวิจัยที่จะมีข้ึนในอนาคต 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบหา

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ดังนี้ 

1.กกการหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามใน

แตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้หรือไม แลวนํามาแกไขปรับปรุงกอนนําไป 

ใชจริง 
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2.กกการหาคาความเชื่อมั่น  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบนํารอง (Try 

Out) กับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงหรือเหมือนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลว

วิเคราะหหาคา Cronbach’s Alpha ไดเทากับ 0.90 แสดงวา เครื่องมือมีความเชื่อมั่นอยูใน

ระดับสูง 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.กกผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามออกไปยังกลุมตัวอยางจํานวน  400 ชุด โดยนํา

แบบสอบถามไปสอบถามกับนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัด

โพธิ์) เปนผูอานและตอบแบบสอบถามเอง  โดยผูทําวิจัยจะอยูรอรับแบบสอบถามกลับคืนโดยทันที  

กรณีที่ผูตอบแบบสอบถามมีขอสงสัยไมเขาใจ ผูวิจัยจะคอยชี้แจงและอธิบายขอสงสัยใหแกผูตอบ

แบบสอบถาม 

 2.กกตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 

 3.กกจัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห

ขอมูลดังนี้ 

1.   วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานการมาทองเที่ยวของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยหาคารอยละ (Percentage) 

2.   วิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม  โดยหาคาเฉลี่ย (x) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากเกณฑดังกลาว สามารถจัด

ชวงคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1-5 คะแนน โดยกําหนดในการแบงชวงคะแนนออกเปน 5 ชวงไดดังนี้ 

ชวงชั้นคะแนน  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

        ระดับการวัด 

    = 5 - 1 

         5 

    = 0.80 
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จะไดเกณฑการวัดระดับคะแนนที่แบงเปน  5  ชวงไดดังนี้ 

 

คะแนนเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ 

4.21   -   5.00  มากที่สุด 

3.41   -   4.20 มาก 

2.61   -   3.40 ปานกลาง 

1.81   -   2.60 นอย 

1.00   -   1.80 นอยที่สุด 

 

 3.กกแบบสอบถามที่เปนขอเสนอแนะ ใชวิธีการบันทึกขอเสนอแนะในแตละราย แลว

นํามานับความถี่ เพื่อดูวากลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะหรือตองการใหปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด เพื่อ

นําไปเปนขอมูลที่ใชในการปรับปรุงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

 4.กกวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ

การทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 

 5.กกการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของเพศ ที่มีตอการ

ทองเที่ยววัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ใช t-test เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูล 2  

กลุม  และ Anova ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน 
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