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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษากลยุทธ์การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 
1.1.1 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุข ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 ราย 
1.1.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 400 ราย 
 1.2 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง  

จ านวนสถานประกอบการนวดแผนไทย จ านวน 30 ราย  
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใช้ตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 

Taro Yamane ทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 95% จ าแนกตามระดับค่าความคลาดเคลื่อน 
1.3 วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง  
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จาก

ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 30 ราย และ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย  
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแยก

แบบสอบถามออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดแบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวดแผน ในจังหวัด
เชียงใหม่  ก าหนดขอบเขตข้อมูลแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานธุรกิจนวดแผนไทย การบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผน
ไทย และ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจนวดแผนไทย แบบสอบถามอีกชุดเป็นแบบสอบถาม
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการนวดแผนไทย จากร้านนวดแผนไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ก าหนดขอบเขตข้อมูลแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม ข้อมูลการใช้บริการนวดแผนไทย ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจใช้
บริการร้านนวดแผนไทย และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ค าถามปลายเปิด) 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการใช้กลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทย ของผู้ประกอบการร้านนวด
แผยไทย และข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตัดสินใจใช้
บริการนวดแผนไทย ได้ใช้มาตราส่วน (Rating Scale)  ตามแบบ Likert Scale ที่แบ่งมาตราส่วน
ออกเป็น  5  ล าดับ คือ 
 

ระดับกำรใช้กลยุทธ์กำรตลำด ระดับควำมส ำคัญ ระดับคะแนน 
ใช้เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
ใช้เป็นประจ า 
ใช้บ่อยครั้ง 
นานๆครั้งจึงใช้ 
ไม่มีการใช้เลย 

ส าคัญมากที่สุด 
ส าคัญมาก 
ส าคัญปานกลาง 
ส าคัญน้อย 
ส าคัญน้อยที่สุด 
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 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น มีดังนี้  

จากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น  = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด –ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด  
จ านวนชั้น  

= 5 – 1 
      5  
= 0.8  

จากนั้นน าเกณฑ์การประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วน
ประสมการตลาด ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับส าคัญมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับส าคัญปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับส าคัญน้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
การตลาดอยู่ในระดับส าคัญน้อยที่สุด/ไม่มี 
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยด าเนินการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากร้านที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จนครบจ านวน 30 ราย   
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยสุ่มตัวอย่างจากชาวต่างชาติที่เคยใช้บริการร้านนวดแผน

ไทย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จนครบจ านวน 400 ราย   
เมื่อน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา ตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละชุดอีกครั้ง และ

ด าเนินการจัดท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

4. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีการประมวลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งการประมวล

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม  และน าข้อมูลที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ผลรวม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาท าการการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วน าผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการจัดการทาง
การตลาด ของกลุ่มตัวอย่างมาแปลความหมายด้วยสถิติเชิงพรรณาและการพรรณาวิเคราะห์ เพ่ือตอบ
จุดประสงค์ของการวิจัย สรุปข้อค้นพบ วิธีการบูรณาการ และการวิจัย ด้วยการบรรยายน าเสนอและ
เผยแพร่ผลการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




