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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใชบ้ริการ

จากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
   เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7P's) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมใช้บริการเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดของกิจการโรงแรมในประเทศ

ไทย ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านพนักงาน ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ขอบเขตประชากร 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูป้ระกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย ตามสถิติ

โรงแรมท่ีไดท้  าการจดทะเบียนกบักระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 6,057 ราย 

   ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี มีประชากรคือ ผูป้ระกอบกิจการหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้ส่ือทางการตลาดของกิจการโรงแรมใน ประเทศไทย ซ่ึงมีจ  านวนทั้งส้ิน 6,057 ราย 

น ามาก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% โดยให้มีความคาดเคล่ือน 5% โดยใช้

ตารางของ Saunders และคณะ (2000) จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 370 ราย 

  วธีิการเลือกตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือก

เก็บข้อมูลตัวอย่างจากผูป้ระกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  2  ประเภทตาม
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พฤติกรรมการใช้บริการเว็บคูปองส่วนลด คือ โรงแรมท่ีเคยร่วมธุรกิจกับเว็บไซต์คูปองส่วนลด

จ านวน 185 ราย และโรงแรมท่ีไม่เคยร่วมธุรกิจกบัเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดจ านวน 185 ราย  รวมกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 370 ราย 

ขั้นตอนที ่2 การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก

เก็บขอ้มูลจากตวัอย่างทั้ง 2 ประเภท จนครบตามจ านวนตวัอยา่งท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละประเภทโดยมี

การด าเนินการเก็บขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ผูศึ้กษาจะติดต่อกบัโรงแรมทางโทรศพัท์ เพื่อแจง้วตัถุประสงค์ในการ

ท าการคน้ควา้ สอบถามขอ้มูล และความสมคัรใจในการตอบแบบสอบถามกบัผูป้ระกอบกิจการหรือผู ้

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือกใช้ส่ือทางการตลาด โดยทางผูศึ้กษาได้ท าการติดต่อทาง

โทรศพัท์ทั้งหมด จ านวน 1,478 ราย ตอบรับการตอบแบบสอบถามจ านวน 794 ราย ส่วนใหญ่เป็น

โรงแรมธุรกิจ ตั้งอยูใ่นพื้นทัว่ประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

2. ผูศึ้กษาจะท าการส่งจดหมายทางไปรษณีย ์หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

หรือ แบบสอบถามออนไลน์ หากทางโรงแรมยินดีท่ีจะให้ข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม โดย

วิธีการส่งแบบสอบถามจะเลือกใช้ตามความสะดวกของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยหลังจากการ

ด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ทางผูศึ้กษาไดท้  าการส่งแบบสอบถามให้แก่ผูป้ระกอบการทั้งหมด 780 ราย 

มีผูต้อบกลบัแบบสอบถามจ านวน 370 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรมประเภทธุรกิจ ตั้งอยู่ใน

พื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว อาทิเช่น เชียงใหม่ พทัยา หัวหิน เขาใหญ่ ปาย เกาะเสม็ด และกาญจนบุรี 

ตามล าดบั 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1  : เน่ืองจากขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการตอบกลบัมา มีการด าเนินธุรกิจท่ีมี
ประเภทลกัษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัและมีความหลากหลาย จึงเกิดเป็น
สมมติฐาน ดงัน้ี 

H0: ประเภทลักษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีระดับ

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการ

ตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ไม่แตกต่างกนั 
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H1: ประเภทลักษณะและกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน มีระดับ

ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการ

ตดัสินใจใชบ้ริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2  : เน่ืองจากขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการตอบกลบัมา มีทั้งผูป้ระกอบการใน
กลุ่มท่ีเคยใชแ้ละไม่เคยใช ้จึงเกิดเป็นสมมติฐาน ดงัน้ี 

H0: พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญั

ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้

บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ไม่แตกต่างกนั 

H1: พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลดท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญั

ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตดัสินใจใช้

บริการจากเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด แตกต่างกนั 

 
วธีิการศึกษา   

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 370 ชุด  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง ออกเป็น 3 

ส่วนคือ  

   ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในบริษทั ประเภทของธุรกิจ อ านาจในการตดัสินใจ 
   ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ร่วมใชบ้ริการเวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบอนัตรภาคชั้นท่ีเป็น Rating 
Scale โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ย
ท่ีสุด  
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   ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการใช้บริการ
เวบ็ไซตคู์ปองส่วนลด (Open-Ended Question)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) รวมทั้งการใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) อาทิเช่น F-test  T-test และการจดั
ขอ้มูลในรูปแบบตารางไขว ้(Cross-Tabulation) 

 ในส่วนของค าถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อกิจการโรงแรมใน

ประเทศไทยในการตดัสินใจใช้บริการจากเวบ็ไซต์คูปองส่วนลดเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็น

มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ จะน าไป

ก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อท าการวิเคราะห์ผล แบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย (ศิริชัย พงษ์วิชยั, 

2552: 22) ดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 
   ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 
   ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ส าคญัมากท่ีสุด 
ส าคญัมาก 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญันอ้ย 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

ระยะเวลาในการศึกษา 

   การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557      
รวมระยะเวลา 4 เดือน เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 

สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

   ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. สถานประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทย 


