บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องแนวทางการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจโรงแรม
เป็ นการนําเสนอผลงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้ วิธีการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากลูกค้ ากรณีศกึ ษาของโรงแรมปทุมวันปริ นเซส โดยการ
ตอบแบบสอบถามของลูกค้ าผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดในการ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ตา่ งๆ และศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงาน บทความ
เอกสารทางวิ ช าการ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง และนํ า เสนองานวิ จั ย โดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเป็ นขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด ดังนี ้
3.1 การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
3.2 สถานที่ดําเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.5 สมมติฐานในการวิจยั
3.6 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.7 กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.8 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
3.9 ระยะเวลาในการวิจยั
3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ ในงานวิจยั (Population)
กลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ลูกค้ าที่เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์โรงแรม
ปทุมวันปริ นเซสและยินดีตอบแบบสอบถามผ่านระบบเว็บไซต์ของโรงแรม แต่เนื่องจากระบบ
เว็บไซต์ไม่ได้ มีการอัพเดทข้ อมูลของลูกค้ า ทําให้ ผ้ วู ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
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3.1.2 การกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง (Sample)
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน (Infinite Population)
จึงได้ กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ (Cochran, 1977) โดยผู้วิจยั ได้ กําหนดระดับ
ความเชื่อมัน่ ไว้ ที่ร้อยละ 95 อนุญาตให้ เกิดความผิดพลาดได้ ไม่เกิน 5%
n=

โดยที่

P (1 − P )( Z ) 2
d2

n = จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
P = สัดส่วนของประชากรที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการสุ่ม (ในกรณีที่ไม่ทราบค่า P

ให้ กําหนด P = 0.5)
Z = ระดับความเชื่อมัน่ ที่กําหนดหรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% หรื อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ค่า Z เท่ากับ 1.96
d = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ โดยที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
เมื่อนํามาแทนลงในสูตร จะได้
n=

0.50(1 − 0.50)(1.96) 2 0.50(0.50)(3.8416)
=
= 384.16
(0.05) 2
0.0025

สรุปคือ ผู้วิจยั ต้ องได้ รับแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นจํานวนอย่างน้ อย 384 ชุด
3.2 สถานที่ดําเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิ จัย ในครั ง้ นี ้ จะต้ อ งได้ รั บ แบบสอบถามในการวิ จัย จํ า นวนอย่ า งน้ อ ย 384
ตัวอย่าง จากสมาชิกของเว็บไซต์โรงแรมปทุมวันปริ นเซสที่เป็ นลูกค้ าและยินดีตอบแบบสอบถาม ซึง่
ผู้วิจยั ได้ ทําการแจกแบบสอบถาม Online ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม (Online questionnaire on
hotel website)
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3.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัว แปรที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ประกอบด้ ว ย ตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตามซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีดงั นี ้
3.3.1.1 ปั จจัยส่วนบุคคล
• เพศ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ เพศชายและเพศหญิง
• ช่วงอายุ แบ่งออกได้ เป็ น 9 ระดับ ได้ แก่ ช่วงอายุตํ่ากว่า 25 ปี ช่วงอายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี ช่วงอายุระหว่าง 31 – 35ปี ช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี ช่วงอายุระหว่าง
41 – 45 ปี ช่วงอายุระหว่าง 46 – 50ปี ช่วงอายุระหว่าง 51 – 55 ปี ช่วงอายุระหว่าง 56 – 60 ปี
และช่วงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
• สถานภาพ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ สถานภาพโสด สถานภาพ
สมรส สถานภาพหย่าร้ างและสถานภาพหม้ าย
• รายได้ เฉลี่ยต่อปี แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ได้ แก่ เงินเดือนตํ่ากว่า $10,000
ช่วงเงินเดือนระหว่าง$10,001-$30,000 ช่วงเงินเดือนระหว่าง $30,001-$50,000 ช่วงเงินเดือน
ระหว่าง $50,001-$80,000 ช่วงเงิ นเดือนระหว่าง $80,001-$100,000 ช่วงเงินเดือน$100,001
ขึ ้นไป
• ระดับการศึกษา แบ่งออกได้ เป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริ ญญาเอก
• อาชี พ แบ่งออกเป็ น 7 ระดับ ได้ แก่ นักเรี ยน / นัก ศึกษา ข้ าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษัท / องค์กรเอกชน ค้ าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว ว่างงาน /
แม่บ้าน / พ่อบ้ าน ข้ าราชการบํานาญและอื่นๆ
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3.3.1.2 ปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องพบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย

แบนเนอร์ โฆษณา

ปั จจัยทางการตลาด
ที่มีผลต่ อการตัดสินใจของลูกค้ าในการสํารองห้ องพัก
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย, ด้ านส่งเสริมการตลาด

เสิร์จเอนจิ ้น

ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย, ด้ านส่งเสริมการตลาด

สื่อออนไลน์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย, ด้ านส่งเสริ มการตลาด
บล็อก
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย, ด้ านราคา, ด้ านสินค้ าและบริการ,
ด้ านส่งเสริมการตลาด
3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้ แก่ พฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของ
ลูกค้ าโรงแรมปทุมวันปริ นเซส ซึง่ จากการศึกษารายงาน บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องพบว่ามีการวิเคราะห์ ถึงพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ าหลายด้ าน
แต่งานวิจยั นี ้ได้ ทําการศึกษา 2 ด้ าน ได้ แก่
• การตัดสินใจสํารองห้ องพัก
• ความถี่ในการสํารองห้ องพัก(How often)
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3.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(E-Marketing) มาใช้ ในธุรกิจโรงแรม
ลักษณะทางด้ านปั จจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) สถานภาพ
4) รายได้ ตอ่ ปี
5) ระดับการศึกษา
6) อาชีพ
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่ านสื่อ
ออนไลน์ ต่างๆ
1. แบนเนอร์ โฆษณา

1.1 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
1.2 ด้ านส่งเสริมการตลาด
2. เสิร์จเอนจิน
้
2.1 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
2.2 ด้ านส่งเสริมการตลาด
3. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3.1 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.2 ด้ านส่งเสริมการตลาด
4. บล็อก
4.1 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.2 ด้ านสินค้ าและบริการ
4.3 ด้ านราคา
4.4 ด้ านส่งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารอง
ห้ องพักของลูกค้ า
1.การตัดสินใจสํารองห้ องพัก
2.ความถี่ในการสํารองห้ องพัก
(How often)
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3.5 สมมติฐานในการวิจยั
3.5.1 ปั จ จัย ส่ว นบุค คลของกลุ่ม ตัว อย่า งมี ผ ลต่อ แนวโน้ ม ที่ ลูก ค้ า จะสํ า รองห้ อ งพัก ผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซส
3.5.1.1 เพศมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกับ
เว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซส
3.5.1.2 อายุมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกับ
เว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซส
3.5.1.3 สถานภาพมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
กับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซส
3.5.1.4 รายได้ ตอ่ ปี มีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
กับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซส
3.5.1.5 ระดับการศึกษามี ผลต่อแนวโน้ มที่ ลูกค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซส
3.5.1.6 อาชีพมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกับ
เว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซส
3.5.2 ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของ
ลูกค้ า
3.5.2.1 เพศมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
3.5.2.2 อายุมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
3.5.2.3 สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
3.5.2.4 รายได้ ตอ่ ปี มีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
3.5.2.5 ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
3.5.2.6 อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
3.5.3 ปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้ านการตัดสินใจ
สํารองห้ องพักของลูกค้ า
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3.6 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ต้ อ งการใช้ แ บบสอบถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด
ซึง่ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นแบบสอบถามที่มีคําถามที่สนและกระชั
ั้
บ ที่เตรี ยมคําตอบไว้ ให้
ผู้ตอบเลือกตามความต้ องการ ซึ่งมีคําตอบตังแต่
้ 2 คําตอบขึ ้นไป ผู้ตอบต้ องเลือกคําตอบตามที่
กําหนด
จากการนํ าข้ อมูลจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องที่ ผ้ ูวิจัยท่านอื่ นได้ ศึกษาไว้ ผู้วิจัยได้ นํา
แนวคิดจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องนันมาประยุ
้
กต์ใช้ โดยสร้ างแบบสอบถามขึ ้นจากการกําหนดกรอบ
แนวคิดและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการสร้ างคําถาม ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
3.6.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1
เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลด้ านปั จจัยส่วนบุคคลของลูกค้ า ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อปี ระดับการศึกษาและอาชีพ ข้ อมูลลักษณะนี ้เป็ นข้ อมูลในลักษณะ
ข้ อเท็จจริ ง (Fact) โดยลักษณะแบบสอบถามประกอบด้ วยคําถามที่มีคําตอบชนิดเลือกตอบ 2
คําตอบ (Simple-dichotomy Question) จํานวน 1 ข้ อ และคําถามที่มีหลายคําตอบให้ เลือก
(Multiple Choice Question) จํานวน 5 ข้ อ รวมมีคําถามทังหมด
้
6 ข้ อ ซึง่ แต่ละข้ อมีระดับการวัด
ข้ อมูล ดังนี ้
1. เพศ
เป็ น สเกลนามกําหนด (Nominal Scale)
เป็ น สเกลอันดับ (Ordinal Scale)
2. อายุ
3. สถานภาพ
เป็ น สเกลนามกําหนด (Nominal Scale)
4. รายได้ เฉลี่ยต่อปี
เป็ น สเกลอันดับ (Ordinal Scale)
5. ระดับการศึกษา
เป็ น สเกลอันดับ (Ordinal Scale)
6. อาชีพ
เป็ น สเกลนามกําหนด (Nominal Scale)
3.6.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2
เป็ นแบบสอบถามเพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่มี
ผลต่อ พฤติ ก รรมด้ า นการตัด สิ น ใจสํ า รองห้ อ งพัก ของลูก ค้ า ซึ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องและการทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจ
้ าน
สํารองห้ องพักของลูกค้ า ได้ แก่ ปั จจัยด้ านการนําสื่อออนไลน์มาช่วยในการทําการตลาด ทังด้
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ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยและด้ านส่ ง เสริ ม การตลาด โดยได้ ใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating Scale Questions) ซึง่ จัดอยู่ระดับการวัด
ข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยให้ เลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว มีข้อคําถาม
ทังหมด
้
จํานวน 10 ข้ อ โดยการกําหนดระดับมาตราส่วน 6 ระดับ ซึง่ ใช้ มาตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert et al., 1934) ซึง่ มีหลักเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
เกณฑ์ประเมินผลในแต่ละระดับชันใช้
้ สตู รการคํานวณช่วงกว้ างของชันดั
้ งนี ้
ค่าเฉลี่ย
=
(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / ช่วงคะแนน
=
(6 – 1) / 6
=
0.83
ในการแปลความหมายจะแปลความหมายจากคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามใน
แต่ละข้ อดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 5.19 – 6.00 หมายถึง ปั จจัยมีอิทธิพลมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 4.35 – 5.18 หมายถึง ปั จจัยมีอิทธิพลมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.34 หมายถึง ปั จจัยมีอิทธิพลปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.67 – 3.50 หมายถึง ปั จจัยมีอิทธิพลน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.84 – 2.66 หมายถึง ปั จจัยมีอิทธิพลน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.83 หมายถึง ปั จจัยไม่มีอิทธิพล
3.6.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3
เป็ นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
โรงแรมปทุมวันปริ นเซส โดยการใช้ แบบสอบถามแบบสอบถามแบบคําถามที่มีหลายคําตอบให้
เลือก (Multiple Choice Question) จํานวน 1 ข้ อและแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating
Scale Questions) ซึง่ จัดอยู่ระดับการวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยให้
เลือกตอบได้ เพียงคําตอบเดียว มีข้อคําถามทังหมด
้
จํานวน 1 ข้ อ โดยการกําหนดระดับมาตราส่วน
6 ระดับ มีหลักเกณฑ์การให้ คะแนนเหมือนข้ อ 3.6.2
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3.6.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4
เป็ นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลลักษณะการใช้ อินเตอร์ เน็ตของลูกค้ าโรงแรมปทุม
วันปริ นเซส (Behavior) โดยมีทงคํ
ั ้ าถามที่มีคําตอบให้ เลือกเพียงคําตอบเดียวและหลายคําตอบให้
เลือก จํานวน 10 ข้ อ
3.6.5 การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เพื่ อ ให้ ง านวิ จัย มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ น้ ผู้วิ จัย จึ ง ทํ า การทดสอบความถูก ต้ อ ง
(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี ้
1. การทดสอบความถูกต้ อง (Validity) หลังจากได้ มีการสร้ างแบบสอบถามแก่ลกู ค้ า
จากกรอบงานวิจยั และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจํานวน 4 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้ องของเนื อ้ หา ความเข้ าใจ และความชัดเจนของการใช้ ภาษาในแต่ละข้ อ
คําถาม หากข้ อคําถามใดไม่ชดั เจน ผู้วิจยั ได้ นํามาแก้ ไขปรับปรุ งใหม่ให้ มีความชัดเจนและเข้ าใจ
ง่าย
2. การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ดําเนินการนําแบบสอบถามไปทดสอบก่อน
ุ ลักษณะใกล้ เคียงกับตัวอย่าง จํานวน 40 ตัวอย่าง แล้ ว
การนําไปใช้ จริง (Pretest) กับกลุม่ ที่มีคณ
นําไปทดสอบหาความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวัดความคงที่ภายใน (Internal
Consistency) ของแบบสอบถาม ด้ วยวิธีการคํานวณค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient Alpha)
ของ Cronbach (Cronbach and Shavelson, 2004) ดังนี ้
Alpha

2
Κ ⎧⎪ ∑ Si ⎫⎪
=
⎨1 −
⎬
Κ − 1 ⎪⎩
St 2 ⎪⎭

Alpha = ค่าสัมประสิทธิของความเชื่อถือได้
Si2
K
St2

= ความแปรปรวนของคะแนน
= จํานวนข้ อทังหมด
้
= ความแปรปรวนของคะแนนรวม
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ตารางที่ 3.1
การรายงานค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
Factors

Cronbach's Alpha

N of Items

การใช้ แบนเนอร์ โฆษณาเป็ นช่องทางการจัดจําหน่าย
ในการสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ แ บนเนอร์ โ ฆษณาในการหาข้ อ มูล ส่ง เสริ ม
การตลาดในการสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ เ สิร์จเอนจิ น้ เป็ นช่องทางการจัดจํ าหน่ายใน
การสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ เสิร์จเอนจิ ้นในการหาข้ อมูลส่งเสริ มการตลาด
ในการสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ เป็ นช่องทางการจัด
จําหน่ายในการสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ ไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการหาข้ อมู ล
ส่งเสริ มการตลาดในการสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ บ ล็ อ กเป็ นช่ อ งทางการจัด จํ า หน่ า ยในการ
สํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ บล็อกในการหาข้ อมูลห้ องพักและบริ การใน
การสํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ บ ล็ อ กในการหาข้ อ มูล ราคาห้ อ งพัก ในการ
สํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส
การใช้ บล็อกในการหาข้ อมูลส่งเสริมการตลาดในการ
สํารองห้ องพักโรงแรมปทุมวันปรินเซส

0.880

11

จากตารางที่ 3.1
การนํ าแบบสอบถามไปประเมินหาค่า สัมประสิทธิ แอลฟา
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach โดยคํานวณจากข้ อคําถามทัง้ 11 ข้ อพบว่าได้ คา่ ความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.88 จึงสรุปว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
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3.7 กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ องแนวทางในการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจโรงแรม
ของประเทศไทยเป็ นวิธีการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูล
ทุตยิ ภูมิ ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ข้ อมูลทางปฐมภูมิ ผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บข้ อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 รวมทัง้ หมด 12 วัน ซึ่งลูกค้ าของ
โรงแรมได้ ตอบแบบสอบถามกลับจํานวน 1,000 ชุด โดยผลการวิจยั จะปรากฏในภาพรวมเท่านัน้ ไม่
้ ้ วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์ผล
มีผลกระทบใดๆ ต่อทังผู
้ ้ ตอบและต่อโรงแรมปทุมวันปริ นเซส จากนันผู
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ าโรงแรม
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ เป็ นการศึกษาถึงทฤษฎี ซึง่ มาจากแหล่งเอกสาร หนังสือ บทความ
ทางวิชาการ อินเทอร์ เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนํามาใช้ เป็ นกรอบ โดยศึกษาปั จจัย
ทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพัก
ของลูกค้ าโรงแรม เพื่อเป็ นแนวทางในการนําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจโรงแรมของ
ประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สดุ
หลังจากได้ รวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดจากผู้ตอบแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้วิจยั นําแบบสอบถามทังหมดมาดํ
้
าเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.7.1 การตรวจสอบข้ อมูล (Editing)
ผู้วิ จัย จะทํ า การตรวจสอบความสมบูร ณ์ ข องการตอบแบบสอบถาม และแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
3.7.2 การลงรหัส (Coding)
ผู้วิจยั นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาลงรหัสในคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ กําหนดไว้ และ
แทนค่าตัวแปรให้ เป็ นสัญลักษณ์ที่โปรแกรมประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านค่าได้
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3.7.3 การประมวลผลข้ อมูล (Processing)
นํ าข้ อมูลที่ ได้ ลงรหัสแล้ วมาบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทางสถิติ ในการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลตามตารางที่ออกแบบไว้
เมื่ อผู้วิ จัย รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่ม ตัว อย่า งเรี ย บร้ อยแล้ ว
จึง ทํ า การ
ประมวลผลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ ทางสถิติ โดยใช้ ระดับความ
เชื่อมัน่ ในระดับร้ อยละ 95 (α = .05) เป็ นเกณฑ์ในการยอมรับหรื อปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั
3.8 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมเป็ นข้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูลทุติยภูมิ ตลอดจนข้ อมูล
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนัน้ ผู้วิ จัย จะนํ า ข้ อ มูล เหล่ า นัน้ มาทํ า การศึก ษาวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณและ
ประมวลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
3.8.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ที่เป็ นข้ อมูลแบบ
ข้ อเท็จจริ ง (แบบสอบถามส่วนที่ 1) ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ เฉลี่ยต่อปี ระดับการศึกษา
และอาชีพ โดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็ นการแสดงค่าความถี่ของข้ อมูลที่เก็บมาได้
โดยแสดงเป็ นจํานวนและค่าร้ อยละ (Percentage) คํานวณหาสัดส่วนของข้ อมูลในแต่ละตัวเทียบ
กับข้ อมูลรวมทังหมด
้
3.8.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้ าโรงแรมปทุมวันปริ นเซส ใน
เรื่ อ ง
เหตุผ ลในการเลื อ กสํ า รองห้ อ งพัก และการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของลูก ค้ า กลุ่ม ตัว อย่ า ง
(แบบสอบถามส่วนที่ 4) โดยใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ซึง่ เป็ นการแสดงค่าความถี่ของ
ข้ อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงเป็ นจํานวนและค่าร้ อยละ (Percentage) คํานวณหาสัดส่วนของข้ อมูล
ในแต่ละตัวเทียบกับข้ อมูลรวมทังหมด
้
3.8.1.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ าโรงแรมปทุมวันปริ นเซส (แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3) โดยใช้ สถิติคา่ เฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
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3.8.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
3.8.2.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางการตลาดในการ
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ าของกลุม่ ตัวอย่าง
(แบบสอบถามส่วนที่ 1 , 2 และ 3) สถิตอิ ้ างอิงที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
• สถิติ chi square ใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็ น
อิสระจากกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานในความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ สถานภาพ ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อ
ปี ระดับการศึกษา และ อาชี พ กับแนวโน้ มที่ ลูกค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกับ
เว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซส โดยการทดสอบสมมติฐาน ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังนัน้
จะปฏิเสธ (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Asymp. Sig. (2-sided) มีคา่ น้ อยกว่า .05
• สถิติ t-test ใช้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง 2
กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample, t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกต่าง
ระหว่างเพศกับพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า โดยการทดสอบสมมติฐาน ใช้
ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังนันจะปฏิ
้
เสธ (H0) ก็ตอ่ เมื่อ Sig. (2-tailed) มีคา่ น้ อยกว่า .05
• สถิติ One Way ANOVA ใช้ ทดสอบค่าโดยการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way Anova) เป็ นวิธีการทดสอบ
ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของตัว แปรอิ ส ระที่ มี ค่ า ย่ อ ยมากกว่ า 2 ค่ า ขึ น้ ไป ได้ แ ก่ อายุ
สถานภาพ ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อปี ระดับการศึกษา และ อาชี พกับพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจ
สํารองห้ องพักของลูกค้ า โดยการทดสอบสมมติฐาน ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ดังนันจะปฏิ
้
เสธ
(H0) ก็ตอ่ เมื่อ F-Prob. มีคา่ น้ อยกว่า .05
3.8.2.2 การทดสอบสมมติฐาน ที่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้ านปั จจัยทางการตลาดใน
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3) มีความสัมพันธ์ ตอ่ พฤติกรรมด้ านการ
ตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ใช้ สถิติการวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple regression analysis) สาเหตุที่เลือกใช้ วิธีนี ้เนื่องจาก งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ต้ อง
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิ ส ระและตัว แปรตามว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน หรื อ ไม่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไรในกลุ่ ม ตั ว แปรอิ ส ระหลายๆตั ว นั น้ และตั ว แปรอิ ส ระใดบ้ างที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามสูง ตํ่า หรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์ได้ ว่า
ตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สดุ ซึง่ สรุปสถิตทิ ี่ใช้ ได้ ดงั ตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อแนวโน้ มที่ลูกค้ าจะสํารอง
ห้ องพักผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์ ของโรงแรมปทุมวัน
ปรินเซส
สมมติฐานที่ 1.1
เพศมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกับ
เว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซสห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 1.2
อายุมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตกับ
เว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซสห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 1.3
สถานภาพมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซสห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 1.4
รายได้ ตอ่ ปี มีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซสห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 1.5
ระดับการศึกษามีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ตกับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปริ นเซสห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 1.6
อาชีพมีผลต่อแนวโน้ มที่ลกู ค้ าจะสํารองห้ องพักผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
กับเว็บไซต์ของโรงแรมปทุมวันปรินเซสห้ องพักของลูกค้ า

สถิตทิ ี่ใช้

Chi-Square Test

Chi-Square Test

Chi-Square Test

Chi-Square Test

Chi-Square Test

Chi-Square Test
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 2 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่ อพฤติกรรมด้ านการ
ตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.1
เพศมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.2
อายุมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.3
สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.4
รายได้ ตอ่ ปี มีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.5
ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของ
ลูกค้ า
สมมติฐานที่ 2.6
อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า
สมมติฐานที่ 3
ปั จจัยทางการตลาดในการโฆษณาผ่ านสื่อออนไลน์ ไม่ มีผลต่ อ
พฤติกรรมด้ านการตัดสินใจสํารองห้ องพักของลูกค้ า

สถิตทิ ี่ใช้

T-Test
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA
One Way ANOVA

One Way ANOVA
Multiple Regression
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3.9 ระยะเวลาในการวิจยั
แผนงานวิจยั มีระยะเวลาทังสิ
้ ้น 11 เดือน 2 ภาคเรี ยนปกติ คือ ภาคเรี ยนที่ 1/2552
และภาคเรี ยนที่ 2/2553 โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ 2553 ซึง่
ระยะเวลาของแต่ละขันตอนการดํ
้
าเนินงานวิจยั แสดง ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3
แผนการดําเนินงานวิจยั

1. จัดทําข้ อเสนอการค้ นคว้ าอิสระ
- ทําข้ อเสนอ
2. ดําเนินการ
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
- ศึกษาแนวทางงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- กําหนดวิธีวิจยั
- สร้ างแบบสอบถาม
- ทดลองปรับปรุงแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมข้ อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
3. เขียนรายงานและสรุป
- เขียนรายงานครัง้ ที่ 1
- เขียนรายงานครัง้ ที่ 2 และสรุป
4. นําเสนองานวิจยั
- สอบ Defense งานวิจยั
- ปรับปรุงและแก้ ไขงานวิจยั ตาม
ข้ อเสนอแนะของกรรมการสอบงานวิจยั

มี.ค. 53

ก.พ. 53

ม.ค. 53

ธ.ค. 52

พ.ย. 52

ต.ค. 52

ก.ย. 52

ส.ค. 52

ก.ค. 52

มิ.ย. 52

พ.ค. 52

ขันตอนการดํ
้
าเนินการ

ระยะเวลาการดําเนินการ

