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ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

กรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย โดยกล่าวถึงส่ิงภายนอกท่ีมากระตุน้ ให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้า โดยใชแ้นวคิด ทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด
บริการ 7’Ps ประกอบดว้ย 

  ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) หมายถึง รายละเอียดสินคา้และการบริการให้
ชดัเจน โดยตอ้งสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และตอ้งไดรั้บทราบถึง
ประโยชน์ท่ีจะรับจากสินคา้และการบริการ และมีองคป์ระกอบของอุตสาหรรม
การท่องเท่ียวดา้น การขนส่ง ท่ีพกั ส่ิงดึงดูด กิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการบริการ มาเป็นตวัอธิบายลกัษณะสินคา้ และการบริการใหช้ดัเจน และ
ครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงรวมถึง สถานท่ีท่องเท่ียว ส่ิงดึงดูดใจ การคมนาคม ท่ีพกั 
กิจกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆดา้นการท่องเท่ียว 

 ราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีผูป้ระกอบการจะน าเสนอให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ี
เหมาะสม ราคาท่ีสามารถแข่งขนัในตลาด และกลุ่มเป้าหมายนั้นยอมรับได ้

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย และสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง  สินคา้หรือ
บริการท่ีจดัข้ึนของบริษทัจะจดัจ าหน่ายโดยผา่นหลากหลายช่องทาง เพื่อให้
สามารถกระจายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้ความสามารถในการกระจายสินคา้
และบริการทางการท่องเท่ียวของตวัแทนการท่องเท่ียว โดยรวมการขายผา่นคน
กลาง และการขายตรงของบริษทัเอง 

 การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมการขาย โปรแกรม
ทางการท่องเท่ียวท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการขาย
และรูปแบบการน าเสนอ 
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 บุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และมีใจรักในงาน
บริการ สามารถแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้ของบุคคลท่ีท าหนา้ท่ี
ใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว 

 กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง ความคล่องตวั รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และการประสานงานกนัท่ีดี ของกระบวนการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว 

 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การน าเสนอการบริการหรือ
สินคา้ท่ีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงความโดดเด่นในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว รับรู้ถึง
ภาพลกัษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
แนวคิดและทฤษฎีดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะช่วยเป็นตวัก าหนดขอบเขต และรูปแบบ

ของการสร้างแบบสอบถามงานวจิยัน้ี เพื่อเป็นปัจจยัใหน้กัท่องเท่ียวเลือกท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ี
ด าน ้าท่ีต่างกนั 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีเลือกส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยเดินทางไปด าน ้าต้ืนในประเทศไทยซ่ึงเป็นทรัพยากรทางทะเลท่ีหลากหลาย
และนกัท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมไดทุ้กเพศทุกวยัโดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรอนุญาต ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแทจ้ริง  

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งตามการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชก้ารเก็บ
ตวัอยา่งในทอ้งถ่ินของ Seymour Sudman (1976: 87) จ านวน 200 ราย (Sudman อา้งใน กุลฑลี 
ร่ืนรมย.์ 2553) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นต ่า เน่ืองจากประชากรมีความเฉพาะค่อนขา้งมาก และใชก้ารเลือก
ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) คือเลือกตามสถานท่ีท่ีมีประชากรจ านวนมาก
และหลากหลาย เช่น สถานท่ีท างาน มหาวทิยาลยั และศูนยก์ารคา้ทัว่กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี
จะเก็บขอ้มูลจากสมาชิกโรงเรียนสอนด าน ้าในกรุงเทพมหานคร 

 
วธีิการศึกษา 
  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 200 ราย โดยใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ ์เอกสาร ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
รวบรวมขอ้มูล แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา และพฤติกรรมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

ส่วนท่ี 2   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย ประกอบดว้ย 
ส่วนประสมทางการตลาดการบริการ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ราคา ช่องทางและการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผูใ้หบ้ริการ กระบวนการในการใหบ้ริการ และลกัษณะ
ทางกายภาพ โดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ  านวน 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ี
ด าน ้าในประเทศไทย  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล (Data  analysis) เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินหลงัจากเก็บรวบรวม
ขอ้มูลมาเรียบร้อยแลว้  การวิเคราะห์ขอ้มูลมีการด าเนินการดงัน้ี   

1. น าแบบสอบถามท่ีไดท้ั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ค านวณค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

2. น าส่วนท่ี 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มาวเิคราะห์โดยใชแ้จกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3. น าส่วนท่ี 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว  มาแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยมีการใหค้ะแนนของค าตอบเพื่อการแปลผลดงัน้ี  
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ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการเลอืกสถานที่         คะแนน 
 มากท่ีสุด      5 
 มาก       4 
 ปานกลาง      3 
 นอ้ย       2 
 นอ้ยท่ีสุด      1 

 
เกณฑก์ารแปลผลแสดงระดบัความส าคญัดงัน้ี 
 

ค่าเฉลีย่           ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการเลอืกสถานทีด่ าน า้ 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00     มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49     มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49     ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49     นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49     นอ้ยท่ีสุด 
 

4. น าส่วนท่ี 3.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าของ
นกัท่องเท่ียว มาวเิคราะห์โดยใชแ้จกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  
สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการท่ี สถานท่ีท างาน

มหาวทิยาลยั ศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสอนด าน ้าในกรุงเทพมหานคร  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2555 โดยมีระยะเวลาใน
การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามในเดือน มีนาคม 2555  

 
 


