
บทท่ีกก3

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา” ครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1.กกลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
2.กกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.กกการเก็บรวบรวมขอมูล
4.กกการวิเคราะหขอมูล

ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวหรือผูใชบริการชาวไทยในเขตวัฒนา
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวหรือผูใชบริการชาวไทยในเขตวัฒนา

โดยผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชวิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณ
กรณีไมทราบจํานวนประชากร (ศิริชัย พงษวิชัย, 2544, หนา 120)

สูตร n  =    1
4e2

Z2

n แทน จํานวนหรือขนาดตัวอยางที่จะไดจากการคํานวณ
e แทน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (e = 0.05)
Z แทน คาที่ไดจากการเปดตารางสถิติ Z โดยอาศัยคาพื้นที่ α/2 ไดจาก

คาระดับความเชื่อมั่น ซึ่งมีคาเทากับ 1.96
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แทนคา /+ n  = 1
4(0.05)2

1.962

= 384.16

กลุมตัวอยางที่คํานวณได เทากับ 385 คน ดังนั้นเพื่อลดความคลาดคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นสูงขึ้น ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง

ขั้นตอนในการเลือกสุมกลุมตัวอยาง
โดยใช วิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบที่ ไมใชความนาจะเปน (Non-Probably

Sampling) ทั้งนี้เพื่อความประหยัดและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ผูวิจัยจะเลือกตัวอยางโดยใชวิธีแบบเจาะจง(Purposive Sampling) คือ

เจาะจงเลือกโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา ตามเกณฑของสมาคมโรงแรมไทย ดังนี้
1.กกโรงแรมแพนแปซิฟกกรุงเทพฯ
2.กกโรงแรมอมารีบูเลอวารด
3.กกโรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค
4.กกโรงแรมเพรสซิเดนทพาเลซ
5.กกโรงแรมแรมแบรนดท
6.กกโรงแรมดรีม
7.กกโรงแรมซิตรัส สุขุมวิท 22 กรุงเทพ
8.กกโรงแรมรอยัล เบญจา
ขั้นตอนที่สอง ผูวิจัยใชการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) คือ การสุมตามอัตราผูเขา

ใชบริการโรงแรมในแตละวัน โดยกําหนดใหมีจํานวนกลุมตัวอยางวันละเทาๆ กัน คือ 50 คนตอวัน
ตอโรงแรม ดําเนินการเก็บติดตอกัน 8 วัน จนครบ 400 ตัวอยาง โดยแบงเปน

-กกกลุมผูใชบริการที่มาจากทราเว็ลเอเจน (Travel Agent) จํานวน 25 คน
-กกกลุมผูใชบริการที่มาจากบริษัทโดยตรง จํานวน 25 คน
ขั้นตอนที่สาม ผูวิจัยจะใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามตัว

แทนกลุม ซึ่งกลุมตัวอยางจะตองเปนผูใชและเคยใชบริการโรงแรม โดยการแจกแบบสอบถามใหแก
กลุมตัวอยาง ตามที่กําหนดไวขางตน



30

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือสําหรับการทําวิจัยขึ้นโดยศึกษาจากงานวิจัยและกรอบแนวคิดอีก

ทั้งไดสรางแบบสอบถามโดยประยุกตใหเขากับงานที่ไดทําการวิจัยในครั้งนี้ ในสวนที่ศึกษา คือ
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในเขตวัฒนา โดยแบงเครื่องมือวิจัยออกเปน 3 ตอน ขั้นตอนดังนี้

ตอนท่ี 1กกแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได
ตอเดือน โดยคําถามทั้งหมดเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices question) และเปน
คําถามปลายปด (Close-ended response question)

ตอนท่ี 2กกแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ
ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดาน
กระบวนการ มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-ended response question) และเปนสเกล
แบบการจัดประเภท (Category Scale) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ (Rating
Scale) โดยมีการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยแตละคําถาม มีคําตอบใหเลือก 5
ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง ซึ่งไดกําหนด
หลักเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ และหลักเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย
ดังนี้

ระดับความคิดเห็น คะแนน
เห็นดวยอยางย่ิง 5 คะแนน
เห็นดวย 4 คะแนน
ไมแนใจ 3 คะแนน
ไมเห็นดวย 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางย่ิง 1 คะแนน
คะแนนที่ไดนํามาวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมาย

ของระดับคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคาเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชั้น
= 5-1

5
= 0.8
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คาคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมายจัดอยูในอันดับ
4.20 - 5.00 เห็นดวยอยางย่ิง
3.40 - 4.19 เห็นดวย
2.60 - 3.39 ไมแนใจ
1.80 - 2.59 ไมเห็นดวย
1.00 - 1.79 ไมเห็นดวยอยางย่ิง

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขต
วัฒนาของนักทองเที่ยวชาวไทยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-ended response
question) และเปนสเกลแบบการจัดประเภท (Category Scale) โดยเปนคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคาตอบ (Rating Scale) โดยมีการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) โดยแตละคํา
ถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ซึ่งไดกําหนดหลัก
เกณฑการใหคะแนนและหลักเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย ดังนี้

ระดับการมีผล คะแนน
มากที่สุด 5 คะแนน
มาก 4 คะแนน
ปานกลาง 3 คะแนน
นอย 2 คะแนน
นอยที่สุด 1 คะแนน
คะแนนที่ไดนํามาวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมาย

ของระดับคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคาเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชั้น
= 5-1

5
= 0.8
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คาคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมายจัดอยูในอันดับ
4.20 - 5.00 มีผลมากที่สุด
3.40 - 4.19 มีผลมาก
2.60 - 3.39 มีผลปานกลาง
1.80 - 2.59 มีผลนอย
1.00 - 1.79 มีผลนอยที่สุด
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูใชบริการของโรงแรมสามารถแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับสินคาและบริการของโรงแรม
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
เครื่องมือที่สรางขึ้นผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการหาความเชื่อมั่น

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลอง (Try –out) กับนักทองเที่ยว
ชาวไทย จํานวน 30 ชุด กอนเก็บขอมูลจริงและนํากลับมาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
นําผลของขอมูลที่ไดเฉพาะที่มีการวัดมาตราสวนประมาณคามาคํานวณหาความเชื่อมั่น โดยใช
สูตรของ Conbrach ซึ่งเรียกวา “สหสัมประสิทธิ์แอลฟา” (α-Coefficient) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่นใหใกลเคียงกับ 1 (วิเชียร เกตุสิงห, 2530, หนา 93) โดยไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามดังนี้

แบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ไดแก

ดานผลิตภัณฑ คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.958
ดานบริการ คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.893
ดานราคา คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.809
ดานสถานที่ คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.818
ดานการสงเสริมการตลาด คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.786
ดานพนักงาน คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.727
ดานกายภาพ คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.929
ดานกระบวนการ คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.871
ปจจัยทางการตลาดโดยรวม คาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.792
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จากการทดสอบ พบวาคาความเชื่อมั่นคอนขางสูง ซึ่งหมายความวา แบบสอบถามปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจมีความนาเชื่อถือไดคอนขาง
สูง

แบบสอบถามสวนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา คา
ความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.919 จากการทดสอบ พบวาคาความเชื่อมั่นคอนขางสูง ซึ่ง
หมายความวาแบบสอบถามพฤติกรรมการการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา มี
ความนาเชื่อถือไดคอนขางสูง

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ
ผูวิจัยทําการสรางเครื่องมือขึ้นเอง โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้
1.กกศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อใชกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2.กกสรางแบบสอบถามภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักทองเที่ยวชาวไทย
3.กกนํารางแบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความถูกตองของเครื่องมือ
4.กกนํารางแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่ เ ก่ียวของกับการศึกษา

ตรวจสอบ ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา
5.กกนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาใชบริการโรงแรม

ธุรกิจในเขตวัฒนา จํานวน 30 ชุด แลวนําแบบสอบถามไปวิเคราะหเพื่อหาคา Alpha Coefficient
6.กกนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนด

การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่

31 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลบางสวนดวยตนเอง โดยวิธีการขอความ
รวมมือจากผูที่ใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนา ในการตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล
1.กกรวบรวมและบันทึกขอมูล

1.1กกตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม
1.2กกทําการลงรหัสตัวเลขตามที่กําหนดไว
1.3กกบันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร
1.4กกทําการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
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2.กกการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนากับการวิเคราะหสถิติเชิง
อนุมาน และการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้

2.1กกการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการอธิบายขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ

กลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1.1กกหาคาความถ่ี (Frequency) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ในดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
2.1.2กกหาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ในดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน

2.1.3กกหาคาเฉลี่ย (Mean) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่
2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในเขตวัฒนา ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ และแบบสอบถามตอนที่ 3 พฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวชาวไทย

2.1.4กกสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมธุรกิจของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตวัฒนา ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา
ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ และ
แบบสอบถามตอนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยว
ชาวไทย

2.2กกการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ

สมมติฐาน โดยเลือกใชสถิติดังนี้
สมมติฐาน ปจจัยทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ ดานราคา ดาน

สถานที่ ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานกายภาพ และดานกระบวนการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการโรงแรมธุรกิจในเขตวัฒนาของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)



35

3.กกสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 กลุม คือ
3.1กกสถิติพื้นฐาน ไดแก

3.1.1กกคาสถิติรอยละ (Percentage)
3.1.2กกคาคะแนนเฉลี่ย (X )
3.1.3กกสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.2กกสถิติที่ใชทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
3.2.1กกการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์-

อัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545, หนา 449)
3.3กกสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งใชทดสอบสมมติฐานดังนี้

3.3.1กกสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1

คา r เปน + แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
คา r เปน – แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี

ความสัมพันธกันมาก
ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมี

ความสัมพันธกันมาก
ถา r มีคาเทากับ 0 หมายถึง x และ y ไมมีความสัมพันธกัน
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, หนา 316)
ถา r มีคาระหวาง 0.71– 1.00 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง
ถา r มีคาระหวาง 0.31– 0.70 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
ถา r มีคาระหวาง 0.01– 0.30 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่า
ถา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย


