
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุดของชาว
ยุโรปและอเมริกาท่ีพักอาศัยในยานธุรกิจอําเภอเมืองเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

1. ขอบเขตการศึกษา 
1.1. ขอบเขตเนื้อหา  
1.2. ขอบเขตประชากร 

2. วิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
2.1. การกําหนดแหลงขอมูล 
2.2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.3. การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการศึกษา 

3. สถานท่ีใชในการดําเนินงานศึกษาและรวมรวมขอมูล 
4. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชา

หองชุดของชาวยุโรปและอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม มีขอบเขตเนื้อหาท่ีศึกษาคือ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  ประกอบดวย  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  (Product) ปจจัยดานราคา 
(Price) ปจจัยดานสถานท่ี (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคลากร 
(People) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence)     

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรท่ีจะศึกษา คือ กลุมชาวยุโรปและอเมริกัน   ท่ีเชาหองชุดในยานธรุกิจ
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม โดยพํานักอยูในจังหวัดเชียงใหมเปนระยะเวลามากกวา 30 วัน จํานวนของ
ชาวตางชาติสัญชาติอเมริกัน และยุโรป  ท่ีพักอยูในหองชุด จํานวน 12 แหง (จากขอมูลสํารวจ ณ 
วันท่ี 6 ตุลาคม 2552)  จํานวน 380  ราย  ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จําแนกตามสถานท่ีพักอาศัย 
 

รายช่ือหองชุด อเมริกัน ยุโรป ญี่ปุน อ่ืนๆ รวม 
ถนนชางคลาน      
ทวินพีค 5 8 5 12 40 
พีคกาเดนท 13 7 8 10 28 
ชางคลานเรสซิเดนท 14 15 11 12 32 
กาแลทอง ทาวเวอร 29 18 10 25 78 
ถนนหวยแกว           
ฮิลลไซด คอนโดมิเนียม 4 20 19 42 70 236 
ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 37 28 9 15 49 
นครพิงคคอนโดมิเนียม 24 49 7 22 87 
ถนนนิมมานเหมินทร           
ฮิลลไซด คอนโดมิเนียม 2 5 8 5 12 30 
ฮิลลไซด คอนโดมิเนียม 3 8 15 6 25 61 
103 คอนโดมิเนียม 2 9 6 4 15 29 
103 คอนโดมิเนียม 3 6 17 2 12 36 
ปนนา คอนโดมิเนียม 12 8 3 10 26 

รวม 182 198 112 240 732 
หมายเหตุ: การศึกษานี้จะทําการเก็บตัวอยางเฉพาะนักทองเท่ียวชาวอเมริกันและยุโรป เนื่องจาก
ชาวตางชาติท่ีนิยมเชาหองชุดมากท่ีสุดคือ ชาวอเมริกันและยุโรป (วสันต จาวลา, 2552) และ           
มีปริมาณมากถึงรอยละ 50.3 ของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขามาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม
ป 2549-2552 (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2552)    
 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การกําหนดแหลงขอมูล 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดมาจากแบบสอบถาม 

สอบถามจากกลุมชาวยุโรปและอเมริกันท่ีเชาหองชุด ในโครงการอาคารชุดในเขตอําเภอเมือง 
เชียงใหม จํานวน 380 ราย  

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดศึกษาคนควาจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของ จากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
          สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 สวนท่ี  2 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหองชุด

ของนักทองเท่ียวชาวยุโรปและอเมริกันในยานธุรกิจอําเภอเมือง เชียงใหม   ไดแก ดานผลิตภัณฑ 
(Product)   ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)   ดาน
บุคลากร (People) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) และดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 สวนท่ี 3 ขอมูลปญหาท่ีพบในการใชบริการ และขอเสนอแนะ 
 
3.2.3 การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการศึกษา 

 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา  (Descriptive Statistics) คาความถ่ี  (Frequency ) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบบสอบถามในสวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถ่ี และรอยละ สวนขอมูลในสวนท่ี  2  ซ่ึงมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ และมี
เกณฑการใหคะแนนแตละระดับดังนี้  (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2546: 75) 

 
คะแนน  ระดับที่มีผล 

5          มากท่ีสุด 
4          มาก 
3         ปานกลาง 
2          นอย 
1          นอยท่ีสุด 

 
  ผลคะแนนท่ีไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย พรอมกําหนดเกณฑการแปล

ความหมายแตละระดับ ตามชวงคะแนนเฉล่ีย ดังนี ้
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 คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาหองชุดในระดับมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาหองชุดในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาหองชุดในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาหองชุดในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีผลตอการเลือกเชาหองชุดในระดับนอยท่ีสุด 
 
 สวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาของลูกคา โดยคาสถิติท่ีใช คือ รอยละ 
(Percentage) 
 
3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  สถานท่ีท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  สถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูลคือ หองชุด จํานวน 12 แหง หองชุดในยานธรุกิจเขต
อําเภอเมืองเชียงใหม ดังนี้ ทวินพีค พีคกาเดนท ชางคลานเรสซิเดนท กาแลทองทาวเวอร ฮิลลไซด
คอนโดมิเนียม 4 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 นครพิงคคอนโดมิเนียม ฮิลลไซดคอนโดมิเนียม 2       
ฮิลลไซดคอนโดมิเนียม 3 103 คอนโดมิเนียม 2 103 คอนโดมิเนียม 3 และ ปนนาคอนโดมิเนียม 
 
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ใชเวลา 6 เดือน โดยเริม่ทําการศึกษาตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2553 

 


