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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 ประเภทของการวิจยั
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ในลักษณะการศึกษาจากการค้ นหา และรวบรวม
ข้ อเท็จจริงในสภาพปั จจุบนั โดยการศึกษาเฉพาะกรณี
3.2 พืน้ ที่ท่ที าํ การศึกษาวิจัยและเก็บข้ อมูล
พื ้นที่ในการศึกษาคือ พื ้นที่ใกล้ เคียงสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง อยู่ด้านทิศตะวันตก
ของสนามบินสุวรรณภูมิ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพใน
การพัฒนา และเป็ นพื ้นที่ที่มีการพัฒนาตามโครงการวางแผนผังการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบิน
สุวรรณภูมิ โดยระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลและสํารวจลักษณะทางกายภาพ คือ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
การจําแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ในครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ประกอบด้ วย
1. ประชากรที่ไม่ใช่บคุ คล คือ ลักษณะทางกายภาพ ทรัพยากรกายภาพของโรงแรม
โดยขอบเขตของการศึกษาคือ โรงแรม ในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง อยู่ด้าน
ทิศตะวันตกของสนามบินสุวรรณภูมิ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. ประชากรบุคคล คือ ประชากรผู้ให้ ข้อมูลและความคิดเห็นซึง่ จําแนกได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุม่ ของนักท่องเที่ยวผู้ใช้ บริการโรงแรม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1.1) นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่า งประเทศ ที่ เ ดิ น ทางโดยมี ส นามบิน
สุว รรณภูมิ เ ป็ นที่ เ ปลี่ ย นเที่ ย วบิ น และต้ อ งการหาที่ พัก ใกล้ สนามบิน เพื่ อ ความสะดวกในการ
เดินทาง
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1.2) นักธุรกิจ พนักงานที่ทํางานบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ
1.3) พนักงานสายการบิน ที่ทํางานในสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยการพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้ วิธีการตามตารางกําหนดขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% โดยความคลาดเคลื่อนที่ ±10% ดังนี ้

n = ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)
ซึง่ พิจารณาประกอบกับจํานวนประชากรนักท่องเที่ยวทังหมดที
้
่เข้ ามาผ่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ที่ขอวีซา่ ไม่เกิน 15 วัน มากกว่า 200,000 คน (กรมตรวจคนเข้ าเมือง, 2551) ได้
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสมคือ นักท่องเที่ยวจํานวน 100 คน
2) กลุม่ ผู้ดําเนินงานธุรกิจโรงแรม คือ กลุม่ ตัวอย่างของผู้บริ หารธุรกิจโรงแรม หรื อ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในบริเวณพื ้นที่ใกล้ เคียงสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง อยูด่ ้ านทิศตะวันตก
ของสนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 6 ท่าน โดยจําแนกดังนี ้ คือ
2.1) ผู้ประกอบการกลุม่ โรงแรมที่มีจํานวนห้ อง 1-70 ห้ อง จํานวน 2 ท่าน
2.2) ผู้ประกอบการกลุม่ โรงแรมที่มีจํานวนห้ อง 71-140 ห้ องจํานวน 2 ท่าน
2.3) ผู้ประกอบการกลุม่ โรงแรมที่มีจํานวนห้ อง141-200 ห้ องจํานวน 2 ท่าน
โดย

3.4 เครื่ องมือในการวิจัย
การออกแบบเครื่ องมือวิจยั ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ มีการศึกษาจากแนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ อง โดยทําการเก็บข้ อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์จากผู้ดําเนินงานธุรกิจโรงแรม และ
แบบสอบถามซึง่ ทําการเก็บข้ อมูลจากผู้ใช้ บริการโรงแรม
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3.4.1 เก็บข้ อมูลจากเอกสาร
เป็ นการเก็บข้ อมูล เพื่อหามาตรฐานทรัพยากรกายภาพของโรงแรมในเมืองศูนย์กลาง
การบินสุวรรณภูมิ โดยค้ นคว้ า ศึกษา รวบรวมข้ อมูลจากมาตรฐานการวัดระดับโรงแรมไทย ทฤษฎี
การออกแบบโรงแรม และกฎหมายข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม
3.4.2 แบบสัมภาษณ์
เป็ นการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยในการบริ หารจัดการทางกายภาพโดยสัมภาษณ์ใน
ส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ด้ านการจัดการ
บํารุ งรักษาอาคาร (facilities operations and maintenance) และการจัดการบริ การที่เกี่ยวข้ อง
(facilities support service) โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์ดงั นี ้
1. การจัดการทางกายภาพ ใช้ การสัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการ ด้ านบริ หาร
จัดการการบํารุงรักษาอาคาร (facilities operations and maintenance) ซึง่ ประกอบไปด้ วยเนื ้อหา
3 ส่วนหลักๆ ได้ แก่ งานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรมและงานระบบ ซึง่ โครงสร้ างของแบบสอบถาม
มี 5 ส่วนคือ
1) รายละเอียดทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ ของโรงแรม
2) การจัดการทางกายภาพภายในอาคาร
3) การจัดการทางกายภาพภายในห้ องพักแต่ละห้ อง
4) การจัดการทางกายภาพภายนอกอาคาร
5) การวางผังอาคารและพื ้นที่ตา่ ง ๆ ของโรงแรม
2. การจัดการทางกายภาพ ใช้ การสัมภาษณ์ในส่วนของผู้ประกอบการ ด้ านบริ หาร
จัดการบริ การที่เกี่ยวข้ อง (facilities support service) ซึง่ ประกอบไปด้ วยเนื ้อหา 3 ส่วนหลัก ๆ
ได้ แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด และการบริการของพนักงาน ซึง่ โครงสร้ างของ
แบบสอบถาม มี 5 ส่วนคือ
1) รายละเอียดทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ ของโรงแรม
2) การจัดการทางกายภาพภายในอาคาร
3) การจัดการทางกายภาพภายในห้ องพักแต่ละห้ อง
4) การจัดการทางกายภาพภายนอกอาคาร
5) การวางผังอาคารและพื ้นที่ตา่ ง ๆ ของโรงแรม
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3.4.3 แบบสอบถาม
ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลทางด้ าน พฤติกรรมความต้ องการพื ้นที่ใช้
สอย รวมถึงทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ ของโรงแรม และพฤติกรรมด้ านความพึงพอใจในพื ้นที่
โรงแรม โดยแบบสอบถามมีโครงสร้ างเนื ้อหาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ
1. ข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ
โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เชื ้อชาติ ซึง่ แบบสอบถามจะ
เป็ นแบบเลือกตอบ (multiple choice questions)
2. ความต้ องการทรัพยากรกายภาพและพึงพอใจต่อการจัดการทรัพยากรกายภาพ
ของโรงแรม
ซึ่งแบบสอบถามจะมี คําตอบให้ เลื อกแบบ มาตราส่วนประเมินค่าตอบ (likert
scale question) โดยมีสเกลวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ ต่อทรัพยากรกายภาพของ
โรงแรม พฤติกรรมความต้ องการทรัพยากรกายภาพของโรงแรม และการจัดการทรัพยากรกายภาพ
ของโรงแรม โดยมีโครงสร้ างของแบบสอบถามตามตารางที่ 3.1 ดังนี ้
ตารางที่ 3.1
โครงสร้ างของแบบสอบถามที่มีต่อความต้ องการทรั พยากรกายภาพ
และความพึงพอใจของลูกค้ า
ด้ านความพึงพอใจต่อทรัพยากรกายภาพ
ด้ านความต้ องการทรัพยากรกายภาพ
เหตุผลในการเข้ า พักโรงแรม ภายในบริ เ วณ
ให้ เรี ยงลําดับความต้ องการโดยแบ่งเป็ นการ
พื ้นที่ศกึ ษา 5 อันดับแรก
พิจารณา 4 ด้ าน คือ
1) ด้ านความปลอดภัย
ลักษณะของพื ้นที่ที่ต้องการโดยให้ เลือกจาก
2) ด้ านความสะอาด
รูปภาพ (โดยแต่ละภาพใช้ หลักการของ
3) ความสะดวก
แนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 ด้ านทฤษฎี
4) การบริการ
พฤติกรรมลูกค้ า และ การออกแบบโรงแรม)
1) ลักษณะห้ องพักที่ต้องการ (Typical room)
- ห้ องนอน
- ห้ องนํ ้า
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ตารางที่ 3.1 (ต่ อ)
ด้ านความต้ องการทรัพยากรกายภาพ
2) ลักษณะของพื ้นที่สาธารณะทังในส่
้ วนของ
การต้ อนรับและโถงพักคอย (public space
design and front of house)
- ล๊ อบบี ้ (lobby)
- ส่วนต้ อนรับ
- ส่วนพักผ่อน เช่น สระว่ายนํ ้า สปา ฯลฯ
- ห้ องออกกําลังกาย
- ห้ องอาหาร
- ห้ องประชุม
3) ลักษณะของพื ้นที่สาธารณะ ภูมิทศั น์
ภายนอกอาคาร โดยแบ่งเป็ น
- บริเวณลานจอดรถ
- บริ เวณอาคารโดยรอบในเขตของโรงแรม
- ภูมิสถาปั ตยกรรม
กิจกรรมในโรงแรมที่มีความต้ องการมากที่สดุ
3 อันดับแรก โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องในบทที่ 2
คือ พฤติกรรมลูกค้ าและมาตรฐาน
ส่วนประกอบของโรงแรม
ทรัพยากรกายภาพที่ต้องการ โดยให้ เลือก
มากกว่า 1 รายการ โดยใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องใน
บทที่ 2 คือ มาตรฐาน ส่วนประกอบของโรงแรม
และ แนวคิดทฤษฎี FM

สิง่ ที่คาดหวังและข้ อเสนอแนะว่าจะได้ รับจาก
โรงแรม ให้ ระบุ

ด้ านความพึงพอใจต่อทรัพยากรกายภาพ

ให้ เรี ยงลําดับความต้ องการโดยแบ่งเป็ นการ
พิจารณา 4 ด้ าน คือ
1) ด้ านความปลอดภัย
2) ด้ านความสะอาด
3) ความสะดวก
4) การบริการ
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3.5 การหาคุณภาพของเครื่องมือ
3.5.1 แบบสัมภาษณ์
ผู้วิจยั ได้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อออกแบบสัมภาษณ์
ซึ่ง ตรวจสอบโดยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการวิ จัย และสถิ ติ ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นสถาปั ต ยกรรมและ
ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการจัด การทางกายภาพ เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content
validity) จากนัน้ จึงนํามาปรับแก้ ตามคําเสนอแนะแล้ วนําไปเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.5.2 แบบสอบถาม
1. ใช้ ข้อมูลของ ปริ ญญา เจริ ญบัณฑิต (2550) ซึง่ ได้ ให้ คําอธิบายต่อขอบเขตและ
หน้ าที่ของการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งงานวิจัยนีเ้ น้ นหน้ าที่ของการจัดการทรัพยากร
กายภาพในด้ านการจัดการบํารุ งรักษาอาคาร (facilities operations and maintenance) และ
ด้ านการจัดการบริ การที่เกี่ยวข้ อง (facilities support service) โดยจะทําการสัมภาษณ์กบั
ผู้ประกอบการก่อน เพื่อใช้ เป็ นประเด็นและแนวทางในการสอบถามความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
2. ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างเครื่ องมือแบบสอบถามโดยใช้ ศกึ ษา
ในเรื่ องพฤติกรรมและความต้ องการพื ้นที่ใช้ สอยและความพึงพอใจในแต่ละประเด็นที่มีตอ่ โรงแรม
3. ดํ า เนิ น การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยการ ทดสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา
(content validity) เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั และ
สถิ ติ ผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นสถาปั ตยกรรม และผู้เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการจัด การทรั พ ยากรทาง
กายภาพ
4. ดําเนินการทดสอบกับประชากรในการวิจยั คือนักท่องเที่ยว จํานวน 20 ตัวอย่าง
โดยมีการสอบถามถึงการปรับแก้ แบบสอบถาม ความเข้ าใจเนื ้อหาในแต่ละข้ อ และข้ อเสนอแนะที่
ควรเพิ่มเติมในแบบสอบถาม
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3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนในการศึ
้
กษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อและขันตอนใน
้
การดําเนินการวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary data) โดยแยกเป็ นการศึกษา ด้ านธุรกิจโรงแรม
ั้
งคม โดย
ด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากรกายภาพ ด้ านผู้ใช้ บริ การโรงแรม ด้ านสถานที่ตงและสั
รายละเอียดของการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถ
ศึกษาได้ จากบทที่ 2 ซึง่ เป็ นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาข้ อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสังเกต ถ่ายรูป พื ้นที่ของโรงแรมที่อยู่
ขอบข่ายของโรงแรมในพื ้นที่บริ เวณ พื ้นที่ใกล้ เคียงสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง อยู่ด้านทิศตะวันตก
ของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยแบ่งการเก็บข้ อมูลทางกายภาพเป็ นส่วน ๆ ภายในโรงแรม คือ การ
วางผังอาคารโรงแรม ทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ ของโรงแรม การบริหารจัดการทางกายภาพภายใน
อาคาร การบริหารจัดการทางกายภาพภายนอกอาคาร การวางผังทรัพยากรกายภาพของโรงแรม
3. ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลพฤติกรรมและความต้ องการในการใช้ พื ้นที่ใช้ สอยส่วนต่าง ๆ ของ
โรงแรมโดยใช้ แบบสอบถามกับ กลุ่มของนักท่องเที่ ยว ซึ่ง แบ่ง นักท่องเที่ ยวเป็ น 3 ประเภทคื อ
นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่า งประเทศ ที่ เ ดิน ทางโดยมี ส นามบิ น สุว รรณภูมิ เ ป็ นที่ เ ปลี่ย น
เที่ยวบิน ซึง่ ต้ องการที่พกั ใกล้ สนามบิน, นักธุรกิจ พนักงานที่ทํางานบริ เวณภายในเมืองศูนย์กลาง
การบินสุวรรณ และเจ้ าหน้ าที่ พนักงานสายการบิน
4. ผู้ วิ จัย ใช้ แบบสอบถามเชิ ง ลึ ก และสัม ภาษณ์ แ นวทางการจัด การทรั พ ยากร
กายภาพ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นทางด้ านกายภาพ และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงแรม
ในพื น้ ที่ บ ริ เ วณ พื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งสถานี ร ถไฟฟ้ าลาดกระบัง อยู่ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของสนามบิ น
สุวรรณภูมิ
5. วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์เนื ้อหาที่ได้ จากการสัมภาษณ์
และการแสดงความคิดเห็นของประชากร 2 กลุ่มดังที่ได้ เก็บข้ อมูลมา คือ นักท่องเที่ยวและ
ผู้ดําเนินงานธุรกิจโรงแรม ในเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ
โดยแบ่ง การเก็ บข้ อมูล ตามตารางที่ 3.2 คื อ การเก็ บ ข้ อ มูลด้ า นพฤติก รรมความ
ต้ องการทรัพยากรกายภาพ ประกอบกับ มาตรฐานของโรงแรมที่พกั พฤติกรรมด้ านความพึงพอใจ
ต่อทรัพยากรกายภาพ แนวทางในการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ และปั จจัยในการจัดการ
ทรั พยากรกายภาพของโรงแรม ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะห์ ผลแล้ วจะได้ ปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการ
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ทรั พยากรทางกายภาพ เพื่อนํ าเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรกายภาพของโรงแรม ให้
สอดคล้ องกับผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมด
้
ตารางที่ 3.2
การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล ของแต่ ละตัวแปร
ตัวแปรที่ศกึ ษา
แหล่งข้ อมูล
พฤติกรรมด้ านความ - กลุม่ ลูกค้ า
ต้ องการทรัพยากร
กายภาพของโรงแรม
มาตรฐานของ
- เอกสารทางด้ าน
โรงแรมที่พกั
มาตรฐานโรงแรม
- เอกสารด้ าน
กฎหมาย
พฤติกรรมด้ านความ - กลุม่ ลูกค้ า
พึงพอใจต่อ
ทรัพยากรกายภาพ
ของโรงแรม
แนวทางการจัดการ - ผู้ประกอบการ
ทรัพยากรทาง
โรงแรม
กายภาพของโรงแรม

การเก็บข้ อมูล
- แบบสอบถาม

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
- ค่าเฉลี่ย( mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

- การทบทวน
วรรณกรรม

- การวิเคราะห์เนื ้อหา

- แบบสอบถาม

- ค่าเฉลี่ย( mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
- วิเคราะห์ระดับความ
พึงพอใจตาม likert
scale
- การวิเคราะห์เนื ้อหา
- การวิเคราะห์ความถี่
- การวิเคราะห์คา่ ความ
สอดคล้ องภายใน (IC)

- แบบสัมภาษณ์
(มีโครงสร้ าง)
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3.7 การวิเคราะห์ และแปรผลข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ทําการรวบรวมจากการสอบถามและการสัมภาษณ์ แล้ วจะมีการวิเคราะห์
ข้ อมูล โดยสามารถสรุปเชิงเนื ้อหาได้ ดงั นี ้
1) วิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ เชิง
คุณลักษณะ (qualitative data analysis) โดยวิเคราะห์ความเป็ นเหตุเป็ นผลกันของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเนื ้อหา (content analysis) การวิเคราะห์
ข้ อมูลวิธีการจัดการทรั พยากรทางกายภาพของโรงแรม ใช้ สถิ ติการวิเคราะห์ ความถี่ และการ
วิเคราะห์คา่ ความสอดคล้ องภายใน (internal consistency: IC) ระหว่างผู้ประกอบการ 6 ท่าน
data
2) วิเคราะห์ แบบสอบถาม ใช้ วิธีการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ (qualitative
analysis) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรูป SPSS (statistic package for
social science) โดยใช้ คา่ สถิติ การวิเคราะห์คา่ mean และ standard deviation (SD) ค่าร้ อยละ
(percentage) และ ค่าสหสัมพันธ์ (correlation) โดยใช้ การวิเคราะห์แยกเป็ นส่วน ๆ ตาม
แบบสอบถามดังนี ้
(1) พฤติกรรมด้ านความต้ องการทางด้ านกายภาพที่มีความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า ใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์จาก ค่าสหสัมพันธ์ (correlation) โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ดงั นี ้
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับ การเลือกประเภทห้ องพัก
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง เชื ้อชาติ กับ การเลือกประเภทห้ องพัก
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับ การเลือกประเภทห้ องพัก
(2) พฤติ ก รรมความพึง พอใจในพื น้ ที่ ใ ช้ ส อย ใช้ ส ถิ ติ การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย
(mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) และค่าร้ อยละ (percentage)
สํ า หรั บเกณฑ์ ใ นการแปลความหมายของคะแนนระดับ ความพึง พอใจนัน้ ใช้
ค่าเฉลี่ยซึง่ การแปลความหมายของข้ อมูลใช้ วิธี likert scale มีรายละเอียดดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
5.00 – 4.21
มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4.21 – 4.41
มีระดับความพึงพอใจมาก
3.40 – 2.61
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2.60 – 1.81
มีระดับความพึงพอใจน้ อย
1.80 – 1.00
มีระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
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โดยสามารถสรุ ปวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาของแต่ละเครื่ องมือวิจยั ทังข้
้ อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ได้ ตามตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3
วิธีการวิเคราะห์ ของแต่ ละเครื่องมือในงานวิจัย
การวิเคราะห์
เครื่ องมือ
ประชากร
แบบสอบถามพฤติ ก รรม - นักท่องเที่ยว
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ความต้ อ งการทรั พ ยากร
กายภาพและความพึ ง
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
พอใจต่ อ ทรั พ ยากรทาง
กายภาพของโรงแรม
แบบสั ม ภาษณ์ แ นวทาง - ผู้ ประกอบการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ด้ านการจัดการทรั พยากร ธุรกิจโรงแรม
ทางกายภาพของโรงแรม

วิธีวิเคราะห์
- การวิ เ คราะห์ ค่ า mean
standard deviation (SD)
ค่าร้ อยละ (percentage)
- การวิเคราะห์เนื ้อหา
- การวิเคราะห์เนื ้อหา
- การวิ เ คราะห์ ค่ า ความ
สอดคล้ อ งภายใน (internal
consistency: IC)

หมายเหตุ: * โดยที่ค่า IC หมายถึง ค่าความสอดคล้ องภายในของความคิดเห็นของผู้ประกอบการทัง้ 6 ท่าน
เกี่ยวกับปั จจัยทางการบริหารจัดการทางกายภาพ

