
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุนท่ีพักประเภทเกสทเฮาสใน

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดในดานตางๆ 
ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีเนื้อหาในการวิเคราะห 4 ดาน 
ไดแก  การวิเคราะหทางดานการตลาด การวิเคราะหทางดานเทคนิค การวิเคราะหทางดานการ
จัดการ และการวิเคราะหทางดานการเงิน  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
  1. ดานการตลาดเปนการศึกษาถึงสภาพแวดลอมทางการตลาดของธุรกิจ การ
วิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม การพยากรณความตองการตลาด รวมถึงการประมาณ
การรายไดจากการบริการ 
  2. ดานเทคนิค เปนการศึกษาในเร่ืองระบบการใหบริการ การบริการและคุณ
ลักษณะเฉพาะของบริการ กระบวนการในการใหบริการ กําลังในการใหบริการ ทําเลที่ต้ัง อาคาร
สถานท่ี ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ และปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
  3. ดานการจัดการ เปนการศึกษาในเร่ืองการบริหารในระยะกอนการดําเนินงาน
และการบริหารในระยะดําเนินงาน 
  4. ดานการเงิน เปนการประมาณการคาใชจายและผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการ
ทําโครงการนั้นวาเปนจํานวนเงินเทาใดและมีระยะเวลากี่ป โดยมีการประมาณการเงินทุน การ
ประมาณการดานการเงินของโครงการ และการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยใชเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) และการวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)  
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ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ แบงเปน 2 กลุมไดแก  

1) กลุมผูประกอบการธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 58 ราย (TAT, 2008: ออนไลน) 

         2) กลุมนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังหมด 1,472,940 คน ประกอบดวยนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 1,095,763 คนและชาว
ตางประเทศจํานวน 377,177 คน (TAT, 2008: ออนไลน)  
 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยางจาก

กลุมประชากรดังตอไปนี้ 
   1) กลุมผูประกอบการธุรกิจท่ีพักประเภทเกสทเฮาสในอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 5 ราย โดยใชวิธีกําหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
          2) กลุมนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 100 
คน ประกอบดวยนักทองเท่ียวชาวไทย 70 คน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 30 คน ตามสัดสวน 
70:30 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คํานวณจากสูตรของ 
Taro Yamane (Taro Yamane, 1973: 725 อางถึงใน บุญธรรม    กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549: 88) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ัน 90% และใหมีความคลาดเคล่ือนไมเกิน 10%  

n  =  21 N(e)
N

+
  = 2(0.10)  1,472,9401

  1,472,940
+

 = 99.99 ≈100 

 
        เม่ือ  n =  ขนาดกลุมตัวอยาง 

 N =  จํานวนสมาชิกประชากร 
 e =  ความคาดเคล่ือนจากความเปนจริงหรือคาพารามิเตอร 
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 ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของนักทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ป 2550 

นักทองเท่ียว จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตวัอยาง (คน) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

ชาวไทย 1,095,763 70 70 
ชาวตางประเทศ 377,177 30 30 

รวม 1,472,940 100 100 
ท่ีมา : การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (TAT, 2008: ออนไลน) 
 
วิธีการศึกษา 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมจากขอมูล 2 แหลงดังนี้ 
  1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) สําหรับกลุมผูประกอบการ ใชวิธีสัมภาษณ
แบบเชิงลึก จํานวน 5 ราย เพื่อใหไดขอมูลดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดาน
การเงิน สวนกลุมนักทองเท่ียวใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือจํานวน 
100 คน เพื่อใหไดขอมูลดานพฤติกรรมและปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาส  
  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาหาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1. แบบสอบถามสําหรับผูประกอบการประเภทคําถามแบบไมมีโครงสรางอยางเปน
ทางการและเปดเผยวัตถุประสงค (Unstructured-Undisguised Questionnaires)  
2. แบบสอบถามสําหรับนักทองเท่ียวประเภทคําถามแบบมีโครงสรางอยางเปนทางการและเปดเผย
วัตถุประสงค (Structure-Undisguised Questionnaires) และคําถามแบบมาตรวัดทัศนคติประเภทลิ
เคิรทสเกล (Likert Scale) หมายถึง วิธีการวัดเจตคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดๆ ซ่ึงคิดคนโดย เรนซีส 
ลิเครท (Rensis Likert) ในป คริสตศักราช 1932 เปนการประเมินความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง โดยกําหนดชวงการวัดท่ีมีคาตอเนื่องกัน (Attitude Continuous) วามีทิศทางใดและมี
ปริมาณความเขมระดับใด โดยใหผูตอบประเมินความรูสึกของตนเอง บนมาตรวัดท่ีเปนชวงของ
ความรูสึกท่ีกําหนดไว เปน 5 ระดับ (กุณฑลี เวชสาร, 2546: 87-89, 122) ประกอบดวย 3 สวนคือ 
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         สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจท่ีมีตอท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 
         สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาส 
         สวนท่ี 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลจากกลุมผูประกอบการ ไดแก ขอมูลดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการและ
ดานการเงิน เชน รูปแบบการใหบริการ กลุมลูกคา อัตราการเขาพัก ราคาหองพัก โครงสรางของ
ตนทุน ราคาคากอสราง ราคาวัสดุอุปกรณ จํานวนพนักงาน โครงสรางองคกร เปนตน ใชเทคนิค
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
 ขอมูลจากกลุมนักทองเท่ียวท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมและปจจัยในการเลือกท่ีพักประเภทเกสทเฮาสของนักทองเท่ียว วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean)  
 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
ตารางท่ี 2 แสดงข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน         
สรางแบบสอบถาม         
เก็บรวบรวมขอมูล         
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล         
จัดทําและนําเสนอรายงาน         

 


