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บทท่ี  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ

นักทองเที่ยวบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี มีวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1.กกประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.กกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.กกการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.กกการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา  คือ นักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวและใช

บริการท่ีพักแรมบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี 

กลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือกลุมนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 400 

คน ที่เขาไปทองเที่ยวและใชบริการที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง  เพื่อศึกษาปจจัยดาน 

ประชากรศาสตร รูปแบบการดําเนินชีวิต สวนประสมทางการตลาด ทัศนคติซึ่งจะมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน จังหวัดกระบ่ี โดยแบงเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก 

เพศ ประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale) และการวัดระดับขอมูลประเภทเรียงลําดับ ( Ordinal 

Scale) ประกอบดวย 

แบบสอบถามที่มีคําตอบใหเลือก 2 ทาง (Dichotomous Questions) จํานวน 1 ขอ ในขอ

ที่ศึกษาในเรื่องเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก ( Multiple Choice Questions) จํานวน 3 ขอ ใน

ขอที่ศึกษาเรื่องอายุ รายได และระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถาม 



 

 

31 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต จํานวน 5 ขอ 

แบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคําตอบ ( Likert Scale Questions) แตละคําถามมี

คําตอบใหเลือกตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยกําหนดระดับการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

แลวใชการประเมินผลโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย โดยใชเกณฑการประเมินผลโดยแบง

ออกเปน 5 ระดับชั้น โดยการหาชวงความกวางของอัตราภาคชั้น ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยมาก 

2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยนอย 

1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวที่มีตอการทองเที่ยว

บริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี จํานวน 6 ขอ 

แบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคําตอบ ( Likert Scale Questions) แตละคําถามมี

คําตอบใหเลือกตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยกําหนดระดับการประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

แลวใชการประเมินผลโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย โดยใชเกณฑการประเมินผลโดยแบง

ออกเปน 5 ระดับชั้น โดยการหาชวงความกวางของอัตราภาคชั้น ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด 

3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยมาก 

2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยปานกลาง 
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1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยนอย 

1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด โดยแบงออกเปนดานๆ  

ดังนี้ ดานที่พักและบริการจํานวน 4 ขอ ดานราคา จํานวน 1 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนาย

จํานวน 2 ขอ เปนแบบสอบถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก และดานการสงเสริมการตลาดจํานวน 4 

ขอ 

ดานการสงเสิรมการตลาดแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคําตอบ ( Likert Scale 

Questions) แตละคําถามมีคําตอบใหเลือกตามลําดับความสําคัญ 5 ระดับ โดยกําหนดระดับการ

ประเมิน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ความตองการมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง ความตองการมาก 

ระดับ 3 หมายถึง ความตองการปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ความตองการนอย 

ระดับ 1 หมายถึง ความตองการนอยท่ีสุด 

แลวใชการประเมินผลโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย โดยใชเกณฑการประเมินผลโดยแบง

ออกเปน 5 ระดับชั้น โดยการหาชวงความกวางของอัตราภาคชั้น ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง มีความตองการมากที่สุด 

3.50-4.49 หมายถึง มีความตองการมาก 

2.50-3.49 หมายถึง มีความตองการปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง มีความตองการนอย 

1.00-1.49 หมายถึง มีความตองการนอยท่ีสุด 

สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว จํานวน 5 ขอ เปน

แบบสอบถามที่มีใหเลือกหลายคําตอบ 

สวนที่ 6 เสนอแนะ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ี ใชขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยแบงดังน้ี 

ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภค

จากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในเรื่องของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

ที่พักแรมของนักทองเที่ยวบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี 
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ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) ไดจากการคนควาและรวบรวมขอมูลจากตํารา

ทางดานการตลาดและจากแหลงคนควาอ่ืนๆ เชน วิทยานิพนธ งานวิจัยและเว็บไซตตางๆ  ที่

เก่ียวของ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ดังนี้ 

1.กกศึกษาทฤษฎี เอกสาร สิ่งพิมพตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวบริเวณ

อาวทาเลน และมีความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเพื่อกําหนดขอบเขตของแบบสอบถามในแตละดาน

ของการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรู 

2.กกกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาขอบเขตและพฤติกรรมทางการทองเท่ียว

ของนักทองเที่ยว 

3.กกนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปใหอาจารยตรวจสอบ แกไข เพื่อปรับปรุงเน้ือหา 

4.กกนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ ไปตรวจความเท่ียงเชิงพินิจ โดยการพิจารณา

คัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวาหรือเทากับ 0.5 จากนั้นทําการคัดเลือกขอคําถาม 

4.กก-กกลักษณะนิสัยในการใชชีวิต คัดเลือกไว 5 ขอ จากจํานวน 5 ขอ 

4.กก-กกดานทัศนคติ คัดเลือกไว 6 ขอ จากจํานวน 6 ขอ 

4.กก-กกดานสงเสริมการตลาด คัดเลือกไว 4 ขอ จากจํานวน 4 ขอ 

4.กก-กกดานพฤติกรรมการทองเที่ยวคัดเลือกไว 5 ขอ จากจํานวน 5 ขอ 

5.กกนําแบบสอบถามที่ไดรับคัดเลือก ไปทดลองกับนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 30 คน

ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยแลว นําผลมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

6.กกผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตเขาไปเก็บแบบสอบถามในบริเวณอาวทาเลน จังหวัด

กระบ่ี 

7.กกเตรียมเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล จากนั้นดําเนินการเก็บขอมูล 

8.กกนําขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง 

แปลงขอมูล และเขารหัส ทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS และหาคาสถิติตางๆ 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

เกณฑในการวิเคราะหผล เน่ืองจากขอคําถามมีท้ังขอความที่เปนทางบวกและขอความท่ี

เปนทางลบ จึงกําหนดนํ้าหนักคะแนนจากผลการตอบ ดังนี้ 

ผลการตอบ  ขอความทางบวก  ขอความทางลบ  

เห็นดวยมากที่สุด มีคานํ้าหนัก 5 คะแนน  มีคาน้ําหนัก 1 คะแนน 

เห็นดวยมาก  มีคาน้ําหนัก 4 คะแนน  มีคาน้ําหนัก 2 คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง มีคาน้ําหนัก 3 คะแนน  มีคาน้ําหนัก 3 คะแนน 
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เห็นดวยนอย  มีคาน้ําหนัก 2 คะแนน  มีคาน้ําหนัก 4 คะแนน 

เห็นดวยนอยที่สุด มีคานํ้าหนัก 1 คะแนน  มีคาน้ําหนัก 5 คะแนน 

เกณฑในการแปลความหมายคะแนน หลังจากการวิเคราะหผลแบบสอบถามแลวจะแปล

ความหมายของคาคะแนนที่ไดดังน้ี 

ดีมาก   มีคะแนนอยูระหวาง  4.50-5.00 

ดี   มีคะแนนอยูระหวาง  3.50-4.49 

ปานกลาง  มีคะแนนอยูระหวาง  2.50-3.49 

นอย   มีคะแนนอยูระหวาง  1.50-2.49 

นอยที่สุด  มีคะแนนอยูระหวาง  1.00-1.49 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

1.กกสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการแสดงคาของขอมูลลักษณะทาง

ประชากร โดยใชตารางแจกแจงความถ่ี แสดงคารอยละ  (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) 

และคาเฉลี่ย (Mean) 

2.กกสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัว

แปรในสมมติฐานตางๆ คือ การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย  (Independence t-test) 

การวิเคราะหความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และการใชไควสแควร  (Chi - square) ดวยวิธี

ของเพียรสัน เพื่อวิเคราะหคาความสัมพันธของตัวแปร  ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1  ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

การทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี ตางกัน 

 

ตาราง 2  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช 

สมมติฐานการวิจัย 1.1 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน  มี

ทัศนคติตอการทองเที่ยวในบริเวณ อาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน  t-test 

สมมติฐานการวิจัย 1.2 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน  มี

ทัศนคติตอการทองเที่ยวในบริเวณ อาวทาเลน จ.กระบ่ี ตางกัน  One-Way ANOVA 
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ตาราง 2  (ตอ)  

 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช 

สมมติฐานการวิจัย 1.3 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

แตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวในบริเวณ อาวทาเลน จ.กระบ่ี 

ตางกัน One-Way ANOVA 

สมมติฐานการวิจัย 1.4 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด

แตกตางกัน มีทัศนคติตอการทองเที่ยวในบริเวณ อาวทาเลน จ.กระบ่ี 

ตางกัน One-Way ANOVA 

 

สมมติฐานท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการดําเนินชีวิต กับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอานทาเลน  จ.กระบ่ี 

 

ตาราง 3  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช 

สมมติฐาน ท่ี 2.1 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของรูปแบบที่พักมีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

Pearson 

Correlation 

สมมติฐาน ท่ี 2.2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของบรรยากาศในบริเวณที่พักมีความสัมพันธกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต 

Pearson 

Correlation 

สมมติฐาน ท่ี 2.3 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกในบริเวณที่พักมีความสัมพันธ

กับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

Pearson 

Correlation 

สมมติฐาน ท่ี 2.4  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี  ในสวนของกิจกรรมในบริเวณที่พักมีความสัมพันธกับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต 

Pearson 

Correlation 
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สมมติฐานท่ี 3 ศึกษาความสัมพันธของสวนผสมทางการตลาด  กับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี 

 

ตาราง 4  แสดงสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช 

สมมติฐาน ท่ี 3.1  พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องรูปแบบที่

พักมีความสัมพันธกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ  Chi – square 

สมมติฐาน ท่ี 3.2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องบรรยากาศ

ในบริเวณที่พัก มีความสัมพันธกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ  Chi – square 

สมมติฐาน ท่ี 3.3 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องสิ่งอํานวย

ความสะดวกในบริเวณที่พักมีความสัมพันธกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

ดานเพศ Chi – square 

สมมติฐาน ท่ี 3.4 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักบริเวณอาวทาเลน จ.

กระบ่ี ในสวนของสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เรื่องกิจกรรมใน

บริเวณที่พักมีความสัมพันธกับปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ  Chi - square 
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บทท่ี  4 

 

ผลการวิจัย 

 

การวิเ คราะหขอมูลเก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการที่พักแรม

บริเวณอาวทาเลนของนักทองเที่ยว  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  จํานวน 400 ชุด 

ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอออกเปน 6 ตอน ดังตอไปน้ี 

1.กกลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

2.กกรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูตอบแบบสอบถาม 

3.กกทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการทองเที่ยวในบริเวณอาวทาเลน จังหวัด

กระบ่ี 

4.กกสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก 

5.กกพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถาม 

6.กกผลการทดสอบสมมติฐาน  

 

ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหสวนน้ี  จะเปนเรื่องเก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษา และรายไดตอเดือน ของ

ประชาชนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ท่ีเขาไปทองเท่ียวและใชบริการท่ีพักแรมบริเวณอาวทาเลน 

จังหวัดกระบ่ี ซึ่งผลการวิเคราะหสามารถสรุปได ดังนี้ 

 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทาง 

  ประชากร 

 

ลักษณะทางประชากร จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 210 52.50 

หญิง 190 47.50 

รวม 400 100.00 
 

 

 


