
 

บทที ่ 3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  
คร้ังน้ี เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยมี
รายละเอียดของวธีิการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการ
เลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการรวม  7 ดา้น  ซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย  ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ  และดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

 
ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูพ้กัอาศยัท่ีพกัอาศยัในหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  

จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
 
ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 ในปี 2553 มีจ  านวนหอพกัทั้งส้ิน 11 แห่ง คิดเป็นจ านวนห้องพกัรวม 238 ห้อง 

(งานแผนท่ีภาษี เทศบาลต าบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)  อตัราการเขา้พกัเฉล่ีย 95% คิดเป็น
จ านวนห้องพกัท่ีมีผูเ้ขา้พกัทั้งส้ิน 226 ห้อง แต่พบวา่ใน 1 ห้องพกัจะมีผูเ้ขา้พกัเฉล่ีย 2 คนต่อห้อง  
ดงันั้นประชากรท่ีพกัอาศยัในหอพกัจึงมีทั้งส้ิน 452 คน  จากนั้นจึงน าขนาดประชากรดงักล่าว  มา
ท าการก าหนดขนาดตวัอยา่ง  โดยใชว้ิธีการเปิดตาราง  Salant  และ  Dillman (1994) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมีจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 217 คน (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2551 : 117) 
 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มผูพ้กัอาศยัอยูใ่นหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก  (Convenience Sampling)   
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วธีิการศึกษา 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

1)   ข้อมูลปฐมภูมิ   (Primary Data)   ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยัอยู่ในหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  
จ  านวน  217  ราย 
 2)   ข้อมูลทุติยภูมิ   (Secondary Data)   โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ 
วารสาร  เอกสาร  ต ารา  งานวจิยั  ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  คือ  แบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  3  
ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูพ้กัอาศยัอยูใ่นหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่   ค  าถามในส่วนน้ีใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูพ้กัอาศยัในหอพกัในพื้นท่ีอ าเภอ
ฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส อาชีพ  และระยะเวลาท่ี
พกัอาศยัในหอพกั  โดยค าถามในส่วนน้ีเป็นค าถามปลายปิดแบบหลายตวัเลือก  และก าหนดให้แต่ละข้อ
เลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ประกอบดว้ยส่วนประสมทางการตลาดรวม  7  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ  
ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการ  
ดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยค าถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราวดัประเมินค่า  (Rating   Scale)  แบ่งเป็น  5   ระดบั
ความส าคญั   คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อผูเ้ช่าในการเลือกเช่า
หอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  ค  าถามในส่วนน้ีใชส้ าหรับรวบรวมขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ
ดา้นต่างๆ  ในการใชบ้ริการ  ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีมีลกัษณะปลายเปิด 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics)  ประกอบดว้ย  ความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) และ  ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  
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 ส าหรับแบบสอบถามเก่ียวกับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อผู ้เช่าในการ
ตดัสินใจเลือกเช่าหอพกัในอ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก  5  ระดบั 
หรือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  5  ระดบั  มีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี  (กานดา  พนูลาภทว,ี 2539) 

ระดบัความส าคญั                   คะแนน 
 มากท่ีสุด          5 
 มาก          4 
 ปานกลาง         3 
 นอ้ย          2 
 นอ้ยท่ีสุด         1 

ผลคะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย   และแปลความหมายตามเกณฑ ์  ดงัน้ี 
 ค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 
    4.50 – 5.00 หมายถึงระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงระดบัความส าคญัมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงระดบัความส าคญัปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึงระดบัความส าคญันอ้ย 
  1.00 – 1.49       หมายถึงระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
   
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1.  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2.   การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงจะด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอฝาง  จงัหวดั

เชียงใหม่  โดยเก็บแบบสอบถามจากสถานท่ีต่าง  ๆ ดงัน้ี 
- ฝางวลิล่า  จ านวน  70  ชุด 
- กษรินคอร์ท    จ านวน  42  ชุด  
- ภูมณีเพลส  จ านวน  40  ชุด 
- เทสโกโ้ลตสั  สขาฝาง จ านวน  35  ชุด 
- ปรีญาแมนชัน่    จ านวน  30  ชุด 

   รวมทั้งส้ิน จ านวน  217 ชุด 
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 
การศึกษาคร้ังน้ี  คาดวา่จะใชเ้วลาทั้งส้ิน  4  เดือน  ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้                  
สร้างแบบสอบถาม                 
เก็บรวบรวมขอ้มูล                 
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล                 
จดัท าและน าเสนอรายงาน                 

 
 
 
 
 
 
 


