
 
 

 

บทที ่ 3 
 

วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาเรื่อง ทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของผู้ประกอบการโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาทุนส่วนบุคคลที่ส  าคัญของ
ผูป้ระกอบการโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ และ (2) เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างทุนส่วนบุคคล
กับขนาดของธุรกิจโรงแรม ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงเลือกรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method) แต่มีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Quantitative Method) ประกอบการวิเคราะห ์เพื่อช่วยใหก้ารตอบค าถามของการ
วิจยัครบถว้นสมบรูณย์ิ่งขึน้ โดยเนือ้หาในบทนีผู้ว้ิจยักลา่วถึงประเด็นหลกั ดงันี ้

1  รูปแบบการวิจยั 
2. ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 
3. การวิจยัเชิงปรมิาณ 

3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.3 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.5 การวิเคราะหข์อ้มลู 

4. การวิจยัเชิงคณุภาพ 
4.1 กลุม่ตวัอย่าง 
4.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 

ทัง้นีจ้ึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็นตามล าดบัดงัต่อไปนี ้
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1. รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แต่มีการวิจยัเชิงคณุภาพประกอบการวิเคราะห์

ซึ่งจะช่วยให้การตอบค าถามของการวิจัยได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้  และมีนักวิชาการด้านการเป็น
ผูป้ระกอบการหลายท่านใชแ้นวทางดังกล่าว (Altinay, et al., 2012; Gu¨rol and Atsan, 2006; 
Gurel, et al., 2010; Karabuluta, 2016; Mueller and Thomas, 2001; Quan, 2012) 
2. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย 

การศกึษาในครัง้นี ้มีกระบวนการด าเนินการ 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้
ขั้นตอนที ่1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภูมิ  (Secondary Sources) โดยได้ค้นคว้าจาก ต ารา เอกสาร บทความ รวมทั้งงานวิจัย
ต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อพฒันากรอบแนวคิด และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจยั โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ แต่มีการวิจยั
เชิงคณุภาพประกอบการวิเคราะห ์ดงันี ้

กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 
2. สรา้งเครื่องมือแบบสอบถามจากการสงัเคราะห ์และพฒันาขอ้ค าถามจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจยัโดยการการทดสอบหา
ค่าความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยการแจกแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่าง  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่   

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) คือ 
การวิเคราะหห์าความสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัไคสแควร ์(Pearson Chi-square) 

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่อเสริมการวิจัยเชิงปริมาณใหม้ีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ โดยจะ
ด าเนินการภายหลงัจากท่ีไดข้อ้มลูเชิงปรมิาณมาแลว้ 

1. ก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา 
2. สรา้งเครื่องมือแบบสมัภาษณจ์ากการสงัเคราะห ์และพฒันาขอ้ค าถามจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง และใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
และภาษาใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ดว้ยการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู และสรุปขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์
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ขั้นตอนที ่3 การสรุปผล และอภิปรายผล โดยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มูลใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาท าการเชื่อมโยงจนไดข้อ้สรุป และอธิบายเนือ้หาสาระส าคัญใหม้ี
ความครอบคลมุถึงวตัถปุระสงคข์องการศกึษา และค าถามในการวิจยั  

ขั้นตอนที ่4 การน าเสนอรายงานการวิจัย โดยน าเสนอผลการวิจัยที่มีเหตุผลประกอบ
ตามหลกัการ และเป็นที่ยอมรบัได ้

จากที่กล่าวมาถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้นนั้น สามารถสรุปเป็น
แผนภาพไดด้งัภาพ 2 ต่อไปนี ้

 
 

ภำพ 3.1 แสดงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
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3. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

ส่งผลใหผู้ว้ิจัยไดพ้ัฒนา และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย พรอ้มทัง้ก าหนดตัวแปรที่ตอ้งการจะ
ศึกษา เพื่อด าเนินการวิจยัเชิงปรมิาณ โดยจะเก็บรวบรวมขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครัง้เดียว (Cross-Sectional Study) 

การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยที่มีขอ้มูลอยู่ในรูปของจ านวน สามารถใชส้ถิติในการ
วิเคราะห ์และวดัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม การวิจยัเชิงปริมาณสามารถน าเสนอขอ้มูลในเชิงปริมาณได้
ทุกประเด็นที่ศึกษา และสามารถวิเคราะหค์วามสัมพันธ์หรือความแตกต่างออกมาเป็นตัวเลขได้
ชัดเจน (กัลยา วนิชยบ์ญัชา, 2555, หนา้ 1; สิน พันธุ์พินิจ, 2551, หนา้ 55-56) และมีนักวิชาการ
ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการหลายท่านใชแ้นวทางการวิจยัเชิงปรมิาณ  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร คือ ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 647 ราย ฐานขอ้มลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ 

กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ านวน 250ราย โดยการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างค านวณตามสูตรของเครซี่และมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan, 1970 อา้งใน มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวสัดิสรรพ์, 2557 ,หนา้ 5) 
กรณีทราบจ านวนประชากรจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 242 ราย แต่ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บจริง
จ านวน 250 ราย โดยแสดงวิธีการค านวณไดด้งันี ้

 

 n =            x2 Np(1-p)            

             e2(N-1) + x2 p(1-p) 

 
เมื่อ n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

 N = ขนาดของประชากร  
  e = ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมรบัได ้(5%) 

 x2 = ค่าไคสแควร ์df เท่ากบั 1 และระดบัความเชื่อมั่น 95% (x2 = 3.841) 

 p = สดัสว่นของลกัษณะที่สนใจในประชากร (ถา้ไม่ทราบใหก้ าหนด p=0.5) 
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แทนค่า 
 n =                3.841 x 647 x 0.5 (1-0.5)            

         0.052 x (647-1) + 3.841 x 0.5 x (1-0.5) 

  =  241.25 
  ≈ 242 ราย แต่ผูว้ิจยัจะด าเนินการเก็บจรงิจ านวน 250 ราย 
 

เทคนิคกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) ดงันี ้

ขั้นตอนที ่1 การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามสัดส่วนจริงของประชากร 
(Stratified Sampling) โดยประชากร คือ ผูป้ระกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 647 
ราย ซึ่งจ าแนกขนาดของโรงแรมออกเป็น 2 ขนาด และก าหนดตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มเป็นสดัส่วน 
กลา่วคือ ก าหนดขนาดตวัอย่างแต่ละขนาดธุรกิจเป็นสดัสว่น ดงัแสดงไวใ้นตารางที่ 3.1 

 
ตำรำง 3.1 แสดงกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงตำมสัดส่วนจริงของประชำกร 
 

ขนาดของธุรกิจโรงแรม จ านวน
ประชากร 

สดัสว่น  
(%) 

จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 

โรงแรมขนาดย่อม (หอ้งพกัไม่เกิน 59 หอ้ง) 
โรงแรมขนาดกลาง (หอ้งพกั 60 – 149 หอ้ง) 

446 
201 

68.93 
31.07 

172 
78 

รวม 647 100.00 250 

 
ขั้นตอนที ่2 การเลือกตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

แบ่งกลุม่ตามสดัสว่นจรงิของประชากร (Stratified Sampling)  
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาครัง้นี ้มีเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม
ดงัต่อไปนี ้ 

3.2.1 ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนด
นิยามและโครงสรา้งของตวัแปรที่ตอ้งการจะศกึษา  
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3.2.2 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยการน าประเด็นข้อค าถามที่ ได้รับการ
พัฒนาขึน้มาจากนักวิชาการต่างๆ ที่ไดอ้า้งอิงไวใ้นการทบทวนวรรณกรรม ดังนั้นขอ้ค าถามจึงมี
ความสอดคล้องกับนิยามและโครงสรา้งของตัวแปรที่ต้องการจะศึกษาในครัง้นี ้ ซึ่งประเด็นข้อ
ค าถามเหลา่นีไ้ดร้บัการยอมรบัว่ามีมาตรฐาน เนื่องจากผ่านการทดลองใชม้าหลายครัง้แลว้ 

3.2.3 น าแบบสอบถามที่ได้รบัการปรบัปรุงแล้ว น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
(รายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญนี ้ อยู่ในหัวข้อ 3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ) เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรบัแกต้ามที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะ
ต่อจากนัน้น าแบบสอบถามที่ปรบัแกส้มบูรณอ์อกไปทดสอบ (Try-out) กบัผูป้ระกอบการโรงแรมที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี ้ จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาทดสอบว่าข้อค าถามต่างๆ ใน
แบบสอบถามสามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
ก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใชจ้รงิ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือนัน้ 
ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายโดยละเอียดไวใ้นหวัขอ้ที่ 3.3 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

3.2.4 ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามอีกครั้งก่อนแจกจริง ตาม
ขอ้เสนอแนะของกลุม่ผูป้ระกอบการโรงแรมที่ไดน้ าออกไปทดสอบ (Try-out) 

3.2.5 ไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณโ์ดยประเด็นขอ้ค าถามต่างๆ ในแบบสอบถามที่
ใชใ้นการวิจยัในครัง้นีม้ี 2 สว่น รวมทัง้สิน้ 10 ขอ้ค าถาม ประกอบดว้ย 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูป้ระกอบการโรงแรม มีลกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด (Close Ended Form) จ านวน 3 ขอ้ค าถาม 

สว่นที่ 2 ข้อมูลทุนส่วนบุคคลของผู้ประกอบการโรงแรม มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close Ended Form) จ านวน 7 ขอ้ค าถาม 

โดยมีแหลง่ที่มาของขอ้ค าถามดงัแสดงไวใ้นตาราง 3.2 ต่อไปนี ้
 

ตำรำง 3.2 แสดงประเด็นข้อค ำถำมและทีม่ำของประเด็นข้อค ำถำม 
 

ประเด็นข้อค ำถำม ทีม่ำของประเด็นข้อค ำถำม 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรโรงแรม (เป็นแบบตัวเลือก) 
1.   เพศ (Jaafar, et al., 2011; Josien, 2012; Mazzarol, et al., 1999) 

2.   อายุ (Jaafar, et al., 2011; Josien, 2012; Mazzarol, et al., 1999) 
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ตำรำง 3.2 (ต่อ) 
 

ประเด็นข้อค ำถำม ทีม่ำของประเด็นข้อค ำถำม 
3.   จ านวนหอ้งพกัในโรงแรม (ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทุนส่วนบุคคลของผู้ประกอบกำรโรงแรม (เป็นแบบตัวเลือก) 
4.   ระดบัการศกึษา (Jaafar, et al., 2011; Mazzarol, et al., 1999) 

5.   สาขาที่ท่านเรียนจบ (Jaafar, et al., 2011; Mazzarol, et al., 1999) 

6.   ท่านเคยเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรใดๆ หรือไม่ (Jaafar, et al., 2011) 

7.   หลกัสตูรใดที่ท่านเคยเขา้รว่มอบรม (Jaafar, et al., 2011) 

8. พ่อหรือแม่ของท่านเป็นผูป้ระกอบการหรือไม่ (Chen, et al., 2012; Fahed-Sreih, et al., 
2009) 

9. ท่านเคยไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มกบัธุรกิจของบคุคลอ่ืน
ที่ไม่ใช่พ่อแม่ ในช่วงตัง้แต่เล็กจนโตหรือไม่ 

(Mazzarol, et al., 1999) 

10. ท่านมีประสบการณใ์นการท างานใดบา้ง
ดงัต่อไปนี ้

(Mazzarol, et al., 1999) 

 
3.3 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใชใ้น

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.3.1 การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) เป็นการตรวจสอบว่าเนือ้หาของขอ้ค าถามในแบบสอบถามใชภ้าษา
ไดอ้ย่างเหมาะสม ชดัเจน และสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการ อีกทัง้ยงัครอบคลมุถึงสิ่งที่ตอ้งการจะ
วดัตามวรรณกรรมที่ผูว้ิจยัไดท้บทวนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่านใน
การพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยผูเ้ชี่ยวชาญมีรายนามดงันี ้

1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เจิมขวญั รชัชุศานติ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรการ
จดัการ ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาส อาจารย์ประจ าหลักสูตรการ
จดัการ ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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3) ผูช้่วยศาสตราจารย์ จิรวรรณ บุญมี อาจารยป์ระจ าหลักสูตรการจัดการ 
ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
คะแนน +1 หมายถงึ ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
คะแนน  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจัย 
คะแนน  -1  หมายถึง  ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

โดยจะน าผลการใหค้ะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence: IOC) ทัง้นี ้
เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามที่มีความถกูตอ้งดา้นเนือ้หาใหม้ากที่สดุ  

โดยใชส้ตูร     IOC    = 𝛴R 

 N 

 เมื่อ  IOC  แทน ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถปุระสงคก์บัแบบทดสอบ 

      R   แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
     N      แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

เมื่ อค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วตัถปุระสงค ์(IOC) ไดแ้ลว้ก็จะน าไปแปลผลคะแนนโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายดงันี ้

ค่า IOC ≥ 0.50 หมายความว่า  ค าถามตรงตามวตัถปุระสงคข์องการ
วิจยั สามารถน าไปใชไ้ด ้

ค่า IOC < 0.50 หมายความว่า  ค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงคข์อง
การวิจยั ตอ้งปรบัปรุงและยงัไม่สามารถน าไปใชไ้ด ้

ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดา้นความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) จากผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า ทุกขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) ที่ค  านวณไดอ้ยู่ระหว่าง 0.6 - 1.00 
คะแนน ซึ่งตามเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา คือ ค่าที่ค  านวณได้จะต้อง
มากกว่า 0.5 (ค่า IOC ≥ 0.50) (สิน พันธุ์พินิจ, 2551 ,หน้า 180) แสดงว่า ข้อค าถามทุกข้อใน
แบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการวิจัยในครัง้นี ้จึงสามารถน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูได ้นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามบางขอ้ที่ผูเ้ชี่ยวชาญได้
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ใหค้ าแนะน า ไดแ้ก่ การแกไ้ขภาษาในขอ้ค าถามใหเ้ขา้ใจง่ายมากขึน้ และการจดักลุ่มตวัเลือกใหม้ี
ความชดัเจนยิ่งขึน้  

3.3.2 การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามที่ปรบัแก้
สมบูรณ์แล้วออกไปทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้
จ  านวน 30 ราย ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก  จ านวน 15 ราย และ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลาง จ านวน 15 ราย สาเหตุที่ต้องทดสอบจ านวน 30 ราย 
เนื่องมาจากตามทฤษฎีแนวโน้มเขา้สู่ศูนยก์ลาง(The Central Limit Theorem) ถา้ขอ้มูลมี 30 ชุด 
ขึน้ไป ข้อมูลจะมีลักษณะแจกแจงเป็นโค้งปกติ  ดังนั้นจ านวน 30 ชุด จึงเป็นจ านวนขั้นต ่าที่
สามารถใชเ้ป็นกลุ่มส าหรบัทดสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ (Ghasemi and Zahediasl, 2012) 
โดยขอ้ค าถามที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีม้ีลกัษณะค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบตามตัวเลือก ดงันัน้จึง
ไม่สามารถท่ีจะน าไปทดสอบความเชื่อมั่นดว้ยวิธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได ้ทัง้นีก้ารน าเอาแบบสอบถามออกไปทดสอบกับกลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรม 
จ านวน 30 รายเพื่อตอ้งการทดสอบว่าขอ้ค าถามต่างๆ สามารถสื่อสารไดถู้กตอ้ง ชดัเจน และตรง
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัหรือไม่ อย่างไร ก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปแจกจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง
ของการวิจยัในครัง้นี ้

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการแจกแบบสอบถามรว่มกบัทีมผูว้ิจยัซึ่ง
จะช่วยใหส้ามารถกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูว้ิจัยจะอธิบายถึง
วัตถุประสงค ์ขอบเขตของการวิจัย และความหมายของขอ้ค าถามใหก้ับทีมผูว้ิจัยเพื่อใหม้ีความ
เขา้ใจที่ตรงกัน และก่อนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทีมผูว้ิจัยจะอธิบายถึงวัตถุประสงค ์และ
ขอบเขตของการวิจัยใหก้ับผูต้อบแบบสอบถามก่อนลงมือกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม เมื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ผูว้ิจยัจะด าเนินการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณอี์กครัง้ก่อนน าไป
วิเคราะหข์อ้มลู 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา และได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อน จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูล และด าเนินการ
วิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว ้โดย
เทคนิคในการวิเคราะหข์อ้มลูมีดงันี ้

3.5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยผูว้ิจยั
น ามาใช้เพื่ ออธิบายถึงคุณลักษณะของการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร ได้แก่  ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
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3.5.2 การวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบตามจดุมุ่งหมายและสมมติฐานของการวิจยัในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี ้

ตำรำง 3.3 แสดงสถิติทีใ่ช้กำรทดสอบตำมวัตถุประสงค ์และสมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย สมมติฐำนของกำรวิจัย สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ 
1. เพื่ อศึกษาทุนส่วนบุคคลที่
ส  าคญัของผูป้ระกอบการโรงแรม
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ไม่ม ี ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 
2. เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์
ระหว่างทนุสว่นบคุคลกบัขนาด
ของธุรกิจโรงแรม 

สมมติฐานที่ 1 (H1) : ทนุส่วน
บคุคลมีความสมัพนัธก์บัขนาด

ของธุรกิจโรงแรม 

 

สถิติเพียรส์นัไคสแควร ์
(Pearson Chi-square) 

 

 

4. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพผูว้ิจัยไดใ้ชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi Structure 

Interview) เพื่อเสริมการวิจัยเชิงปริมาณภายหลงัจากที่ไดร้บัขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้ ซึ่งจะช่วยให้
การตอบค าถามการวิจยัไดส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยจะสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) จ านวน 
10 ราย ตามหลกัสดัส่วนขนาดของธุรกิจโรงแรม ประกอบไปดว้ย โรงแรมขนาดย่อม (หอ้งพกัไม่เกิน 
59 หอ้ง) จ านวน 7 ราย และโรงแรมขนาดกลาง (หอ้งพกั 60 – 149 หอ้ง) จ านวน 3 ราย ดงัแสดงไว้
ในตาราง 3.4 

ตำรำง 3.4 แสดงจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในกำรสัมภำษณ์ จ ำแนกตำมขนำดของธุรกิจ
โรงแรม 

ขนาดของธุรกิจโรงแรม จ านวน
ประชากร 

สดัสว่น  
(%) 

จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง 

โรงแรมขนาดย่อม (หอ้งพกัไม่เกิน 59 หอ้ง) 
โรงแรมขนาดกลาง (หอ้งพกั 60 – 149 หอ้ง) 

446 
201 

68.93 
31.07 

7 
3 
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รวม 647 100.00 10 

4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  การวิจัยครัง้นีใ้ชเ้ครื่องมือ คือ แบบสมัภาษณแ์บบกึ่ง
โครงสรา้ง โดยโครงสรา้งของค าถามในแบบสมัภาษณจ์ะมาจากตวัแปรต่างๆ ในกรอบแนวคิดการ
วิจยั ที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง จากนัน้น าแบบสมัภาษณ์
ฉบบัรา่งเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความครบถว้น และความถูกตอ้งดา้นภาษา และ
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่าง ตามผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะก่อนน าไปสัมภาษณ์
จรงิ 

4.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.2.1 ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการสมัภาษณ ์โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบการทราบวตัถุประสงค ์และ

ประเด็นที่จะสมัภาษณ ์พรอ้มทัง้นดัหมายวนัเวลา สถานที่ที่จะใหส้มัภาษณ ์
4.2.2 ในวนัสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัแนะน าตวัและแจง้วัตถุประสงคข์องการขอสมัภาษณอี์กครัง้ 

ขออนญุาตบนัทึกเทปค าสมัภาษณ ์จากนัน้จึงด าเนินการสมัภาษณโ์ดยเปิดโอกาสใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์
ตอบค าถามอย่างอิสระ จากนัน้ผูว้ิจยัสรุปขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณจ์ากผูป้ระกอบการ  

4.2.3 ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บั และเก็บขอ้มลูเพิ่มเติมในสว่นที่ไม่สมบรูณเ์พื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูที่สมบรูณค์รบตามที่ก าหนด 

4.3 กำรวิเครำะหข์้อมูล  ผูว้ิจัยวิเคราะหข์อ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยการถอดเทป
บนัทึกค าสมัภาษณป์ระโยคต่อประโยคแลว้น ามาวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) โดยการจดั
กลุ่มเนือ้หาหลกัที่มีความหมายสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนั และตดัขอ้มลูที่ซ  า้ซอ้นออก เพื่อน ามาเรียบ
เรียงตอบค าถามตามประเด็นปัญหาวิจยัโดยจดัท าตารางรายละเอียดการสมัภาษณ ์  

 

 

 

 




