
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวด
บริการธุรกิจท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่  ในบทน้ีกล่าวถึงการด าเนินการศึกษา   
อนัประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ขนาด
ตวัอย่างและการคดัเลือกตวัอย่าง วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา    
การวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ และระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาเร่ืองการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดบริการธุรกิจ

ท่ีพกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกบัแนวคิดดา้นการบริหาร
จดัการ (Management) และการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) ท่ี
จะท าใหว้ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดบริการธุรกิจท่ี

พกัแรมส าหรับนกัท่องเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 606 แห่ง (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, รายช่ือนิติ
บุคคลคงอยูต่ ั้งแต่จดทะเบียน - 31 พฤษภาคม 2552, 2552 : ออนไลน์) 

ขนาดตัวอย่างและวิธีคดัเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 100 รายโดยการก าหนดขนาดตวัอยา่งเพื่อ
การวิจยัในคร้ังน้ีใชสู้ตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 90 ค่าระดบั
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 10 หรือระดบันยัส าคญั 0.1 ตามสูตรต่อไปน้ี (Taro Yamane, 1973) 
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  โดยแทนค่า n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N = ขนาดของประชากร 

    e = ความคลาดเคล่ือน      

แทนค่าตามสูตรไดผ้ลดงัน้ี 

    n = 
2)1.0(6061

606


 

= 85.84 

ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 90 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) อีก 10 ราย รวมทั้งส้ิน 
100 ราย โดยเลือกจากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดการบริการธุรกิจท่ีพกั
แรมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีสมคัรใจใหข้อ้มูล  

วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 90 ราย และแบบสมัภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการจ านวน 10 ราย รวม 
100 ราย 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์
เอกสาร งานวจิยั และการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ การใชแ้บบสมัภาษณ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีก าหนด
ขนาดตวัอย่างจากผูป้ระกอบการท่ียงัคงเปิดด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบนัจ านวน 10 ราย และใชว้ิธีการ
เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชแ้บบสอบถามกบัผูป้ระกอบการทัว่ไป จ านวน 90 
ราย เพื่อทราบถึงการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหมวดบริการธุรกิจท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

                   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการ ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการเปิดด าเนินการ
จนถึงปัจจุบนั ประเภทการลงทุน ลกัษณะการบริหารงาน จ านวนหอ้งพกั จ านวนพนกังาน ฯลฯ 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ 
ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงิน 
  ส่วนท่ี 3 สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ 
การเมืองและกฎหมาย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ี
  ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต และดา้นการเงิน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการด าเนินงานในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นการ
ผลิตและการด าเนินงาน และดา้นการเงิน รวมถึงส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพกัแรม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ แลว้น าเสนอดว้ยการบรรยาย ตามแนวคิด และทฤษฎีท่ีไดว้าง
ไวแ้ละขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้
มาตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) (อา้งใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ส าหรับใชใ้นแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานของธุรกิจในปัจจุบนัแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 
 มากท่ีสุด 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 นอ้ย 2 
 นอ้ยท่ีสุด 1 

คะแนนค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายเกณฑท่ี์แบ่งเป็นช่วง ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่มีปัญหา 

 
มาตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) ส าหรับใชใ้นแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดับความส าเร็จ คะแนน 
 มากท่ีสุด 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 นอ้ย 2 
 นอ้ยท่ีสุด 1 

 
 คะแนนค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายเกณฑท่ี์แบ่งเป็นช่วง ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีผลต่อความส าเร็จในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีผลต่อความส าเร็จในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีผลต่อความส าเร็จในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีผลต่อความส าเร็จในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่มีหรือมีผลต่อความส าเร็จในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. สถานประกอบการของผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 10 ราย 
2. สถานประกอบการของกลุ่มตวัอยา่ง 90 ราย 
3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – ธนัวาคม 
พ.ศ. 2554 

 


