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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการวจิัย 

3.1 กรอบแนวคิด แบบจ าลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกทีพ่ัก 

1. ปัจจัยด้านการผลติภัณฑ์ 
ท่ีพกัมีความสะอาด 
 ท่ีพกัมีความปลอดภยั 
 ท่ีพกัมีความสวยงาม 
 ท่ีพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ 

2. ปัจจัยด้านราคา 
ราคามีหลายระดบัใหเ้ลือก 
ราคาถูกกวา่ท่ีพกัประเภทอ่ืน 
มีการแจง้ราคาไวแ้บบชดัเจน 
ค่าบริการมีความเหมาะสมกบับริการ 

3. ปัจจัยด้นการจัดจ าหน่าย 
มีช่องทางในการจองท่ีหลากหลาย 
ท่ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกในการคน้หา 
ท่ีพกัอยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียว 
ท่ีพกัอยูใ่กลส้ถานท่ีติดต่อธุรกิจ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
การลด แลก แจก ใหร้างวลั 

การมีโปรโมชัน่พิเศษในวนัส าคญั 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร 
การบริการของพนกังาน 

6. ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
 

พฤติกรรมการเลอืกทีพ่กั 

- เลือกรูปแบบท่ีพกั 
- วตัถุประสงคใ์นการ

เดินทางมาท่องเท่ียว 
- ช่วงเวลาท่ีมาท่องเท่ียว 
- จ านวนวนัท่ีพกัใน

เชียงใหม่ 
- ราคาหอ้งเฉล่ียท่ี

เลือกใชบ้ริการ 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- เช้ือชาติ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
- ระดบัการศึกษา 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคลากร 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
3.2.1  ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกั
อีกทั้งความพึงพอใจในการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเลือกเขา้รับบริการท่ีพกัใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในสถานท่ีต่างๆในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 400 รายท่ีสามารถเขา้ใจภาษาองักฤษได ้ระหวา่งเดือน กรกฎาคม 2555 ถึง 
สิงหาคม 2555 

         3.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจะท าการศึกษาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ วธีิการประมาณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ TARO YAMANE (1967) ดงัน้ี  

                                                                         12 


Ne

N
n  

 

 เม่ือ    n   =   ขนาดของหน่วยตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย 

           N  =   ประชากรทั้งหมด 

           e   =   ระดบัความมีนยัส าคญั 

 ก าหนดให้     N = 92,558 คน 

        e  = 0.05   

แทนค่า                  
1)05.0(558,92

558,92
2 

n
 

 

       ≈   399.8920 ตวัอยา่ง 

หมายเหตุ เพื่อการแปรผลให้มีประสิทธิภาพจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 
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3.2.3  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยท่ีใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วนประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียว ช่วงเวลา
ท่ีมาท่องเท่ียว จ านวนวนัท่ีพกัในเชียงใหม่ ราคาห้องเฉล่ียท่ีเลือกใช้บริการ และค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียว 

  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ประกอบดว้ยขอ้มูลปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนกาดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

3.2.4 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาจากเอกสาร บทความ ต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นสถิติของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวใน
ประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม่ในปี2553 เช่นจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเลือกท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ และจ านวนท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมาจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(2554) และ ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ (2555) 
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3.3 วธีิการศึกษา วธีิวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
วธีิการศึกษาแยกตามวตัถุประสงค ์

เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อปี ระดับ
การศึกษา จ านวนวนัท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ และ ราคาหอ้งพกัเฉล่ียท่ีเลือกใชบ้ริการ  

โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
อธิบายถึงลกัษณะขอ้มูลท่ีเก็บได ้น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ(Percentage)และค่าเฉล่ีย(Mean) 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัในจังหวดั
เชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ   

โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัโดยใชก้ารวดั
ตามแบบมาตราวดัลอง  ลิเคิร์ท (Likert  Scale) แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  Scale) ก าหนดล าดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั 

ระดบัความส าคญัของปัจจยั คะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
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จากนั้นน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉล่ีย แล้วแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย โดยมี
หลกัเกณฑก์ารแปรผลดงัน้ี 

 

ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ระดบัความส าคญัของปัจจยั 

4.51 –5.00 ส าคญัมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 ส าคญัมาก 

2.51 – 3.50 ส าคญัปานกลาง 

1.51 – 2.50 ส าคญันอ้ย 

1.00 – 1.50 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ขอ้มูลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัใน
จงัหวดัเชียงใหม่  

โดยวิธีวิเคราะห์ขอ้มูล วดัอนัดบัความพึงพอใจต่าง ๆ (Ranking)ท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกั 
โดยมีอนัดบั 1 ถึง 3 โดยอนัดบั 1 มีคะแนนเท่ากบั 3 อนัดบั 2 มีคะแนนเท่ากบั 2 อนัดบั 3 มีคะแนน
เท่ากบั 1 แสดงไดด้งัน้ี 

อนัดับความพงึพอใจ คะแนน 

1 3 

2 2 

3 1 
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ท าการวิเคราะห์คะแนนรวมของแต่ละล าดบั จดัเรียงล าดบัของความส าคญัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ย
ท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในดา้นท่ีมีคะแนนรวมมากท่ีสุดเป็นความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปาน
กลาง และ ความพึงพอใจนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


