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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ
ของประเทศไทย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 5) สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริม

การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยแยกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,737,041 คน กรุงเทพฯ 
จ านวน 8,305,218 คน  พัทยา จ านวน 1,555,358 คน ขอนแก่น จ านวน 1,741,969 คน และจังหวัด
สงขลา จ านวน 1,481,021 คน (ที่มาจาก : เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(สสปน.) และส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557)  

 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วมงานในการท่องเที่ยว

การจัดประชุมและนิทรรศการ ในพื้นที่แต่ละจังหวัด จ านวน 384 คน ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ 1) เชียงใหม่ 
ได้แก่ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (Chaingmai The International 
Convention and Exhibition Center Commemorating) 2) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade and Exhibition Centre [BITEC]) อิมแพค
เมืองทองธานี (IMPACT Arena Exhibition and Convention Centre) ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 
(Queen Sirikit National Convention Centre) 3) ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา 
(Pattaya Exhibition and Convention Hall [PEACH])  4) ขอนแก่น  ได้แก่ ศูนย์การประชุมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Golden Jubilee Convention Hall) และ5) สงขลา ได้แก่ บริเวณศูนย์
ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University 
International Convention Center [PSUICC]) 
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ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

ตามตาราง Krejcie & Morgan (ที่มา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 
1970 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) กลุ่มประชากรมากกว่า 100,000 คน มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน 
ดังนั้นผู้วิจัยก าหนดโควตาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดละ 384 คน รวม 5 จังหวัด 384x5 = 1,920 คน 

ทั้งนี้เหตุผลในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาตัวแปรข้อค าถามจ านวน 27 ข้อ
ค าถาม (รวมทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม) เพื่อประมาณค่าของตัวแปร 1:10 หรือ 1:20 ต่อการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (ภาควิชาวิจัยการศึกษา, 2543) โดยในงานวิจัยนี้ก าหนดค่าประมาณ 1:10 จะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 270คนx5จังหวัด = 1,350 คน ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนี้ผู้วิจัยพยายาม
เก็บข้อมูลให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่หรือเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยก าหนดโควตาไม่น้อยกว่า 
จังหวัดละ 384คนx5จังหวัด จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,920 
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุม

และนิทรรศการของประชาชน ในกลุ่มจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ
ของประเทศไทย ได้ก าหนดแหล่งข้อมูล ดังน้ี  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ เข้าร่วมงานในการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ             
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย และเขตพื้นที่จังหวัด  

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยว
การจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน ได้แก่ แหล่งข้อมูลหรือช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร ผู้ส่งสาร 
และผู้รับสาร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  

โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของอดิสร รุ่งสว่าง (2553) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน 5  หมายถึง  ระดับความส าคัญมากทีสุ่ด  
คะแนน 4  หมายถึง  ระดับความส าคัญมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  ระดับความส าคัญปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
ตอนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 

ได้แก่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ  
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับการรับรู้การท่องเที ่ยวการจัดประชุมและ

นิทรรศการเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของนิมิต ซุ้นสั้น (2558) มีค าตอบให้
เลือก 5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน 5  หมายถึง  ระดับการรับรูม้ากที่สุด  
คะแนน 4  หมายถึง  ระดับการรับรูม้าก 
คะแนน 3  หมายถึง  ระดับการรับรูป้านกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  ระดับการรับรูน้้อย 
คะแนน 1 หมายถึง  ระดับการรับรูน้้อยที่สุด 
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ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยด าเนินการสร้างตามแนวคิด ทฤษฎี 

และนิยาม โดยมีขั้นตอนดังภาพประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 13 ล าดับขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการสรา้งแบบสอบถาม 

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดแผนการเขียนข้อค าถาม 

สร้างแบบสอบถามตามก าหนดแผนการเขียนข้อค าถาม 

น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นน าไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาด้วยผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็น      
ฉบับสมบูรณ ์

จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
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จากภาพที่ 13  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถามซึ่งได้มาจากการศึกษาจุดประสงค์ของการวิจัย 

ลักษณะประชากรรวมทั้งองค์ความรู้จากทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. ก าหนดแผนการเขียนข้อค าถาม โดยเขียนตามคุณลักษณะที่ต้องการวัด 
4. สร้างแบบสอบถามตามก าหนดแผนการเขียนข้อค าถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
5. น าแบบสอบถามที่ร่างขึ้นน าไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

คือ 1) รศ.ดร.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2) ดร.กฤตย์ พัตรปาล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จ ากั ด  และ3) ดร.ธนศักดิ์ ไชยเวช 
รองผู้อ านวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจริง จ านวน 30 ฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(α - Coefficient) กับแบบสอบถามแต่ละชุดซึ่งต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาไม่ต่ ากว่า 0.70 จึงจะอยู่
ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ ปรากฏว่าได้ค่าเท่ากับ 0.79 

6. น าแบบสอบถามที่มีคุณภาพแล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
รวบรวมในการวิจัย รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,920 คน 

7. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือแบบสอบถามประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ
ของกลุ่มประชากร ตอนที่ 2 ระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ตอนที่ 3 ปัจจัย    
การติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน  

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองในจังหวัดกรุงเทพฯ และ
ได้ขอความร่วมมือกับเครือข่าย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยส่งจดหมายไปรษณีย์ตามจ านวน จังหวัดละ 384 
ฉบับ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น และสงขลา (384*4) แจกแบบสอบถาม 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการตอบ และเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบสอบถาม ส่งกลับถึงผู้วิจัย 
รวบรวมจ านวนทั้งสิ้น 1,536 ฉบับ และรวมจังหวัดกรุงเทพฯ จ านวน 384 ฉบับ รวมเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 1,920 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 100) น าข้อมูลที่ได้ไปบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
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สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน (frequency) ร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป และระดับปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพล และระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการของประชาชน 
โดยก าหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยของธีระวุฒิ เอกะกุล (2549) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถงึ  น้อยที่สุด 

 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย     
การติดต่อสื่อสารกับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แยกประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ย และเขตพื้นที่จังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได ้(frequency) อัตราร้อยละ (percentage) เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 2 ปัจจัยการติดต่อสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและ
นิทรรศการของประชาชน ได้แก่ แหล่งข้อมูล/ช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนที่ 3 ระดับการรับรู้การท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

 
 
  




