
บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเตาและเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูใชบริการโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี มากกวา 1 ครั้ง ซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎรธานี มากกวา 1 ครั้ง ซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร
Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน รอยละ 5
(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552 : 74) สามารถคํานวณขนาดตัวอยางไดดังนี้

n = ( )
เม่ือ n คือ จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ

P คือ สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจัยตองการจะสุม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดสัดสวนของประชากรท่ีตองการจะสุมเทากับ 0.5

Z คือ คาความเชื่อม่ันท่ีกําหนดไวท่ีระดับนัยสําคัญทาทางสถิติ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 1.96

d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
กําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อน เทากับ 0.05
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ดังนั้น เม่ือแทนคาสูตรจะได ดังนี้

n = 0.5 (1 − 0.5)1.960.05
n = 384.16 หรือ 385

การสุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling)

โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชเก็บ
รวมรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนแขกโรงแรมผูใชบริการ โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวา 1 ครั้ง ธานี โดยคัดเลือกจากผูใชบริการท่ีเคยใชบริการโรงแรมไมซ้ํากัน
และกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
โดยแบบสอบถามมี 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการแปลกลับไปมา (Back
Translation) เพ่ือทดสอบวาแบบสอบถามแปลถูกตองแมนยําหรือไม ดวยข้ันตอนแปลแบบสอบถาม
จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดยผูท่ีเขาใจในเนื้อหาและกลุมประชากรเพ่ือใหสามารถเลือกใชภาษา
ใหเหมาะสมกับกลุมประชากร แลวใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช
ในการแปล แลวนําแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ ไปแปลเปนภาษาไทยอีกครั้ง โดยผูแปลอีกราย
ท่ีมีความรูท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสามารถทดสอบความหมายได (พัชรี โภคาสัมฤทธิ์,
2555 : 13) ซึ่งแบบสอบถามมี 3 สวน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะ
ของคําถามเปนคําถามปลายปด มีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามใหเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริง
มากท่ีสุดเพียงขอเดียว

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งลักษณะของคําถาม
เปนคําถามปลายปด มีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามใหเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด
เพียงขอเดียว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed-
Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
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ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ และกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมาย
จากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีประสิทธิภาพมาก
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง
คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีประสิทธิภาพนอย
คะแนนระดับ 1 หมายถึง มีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด

คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถาม
ท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552 : 233)

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

= (5 - 1)

= 0.8
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง 1 - 5 คะแนน โดยจะแบง

ออกเปน 5 ระดับ ผูวิจัยใชเกณฑ ดังนี้ คือ
คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมากท่ีสุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความจงรักภักดี ประกอบดวย การกลับมาใชบริการซ้ํา
และการบอกตอ ซึ่งลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายปด มีตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถาม
ใหเลือกตอบใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงขอเดียว เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Closed-Ended Questionnaire) ตามลักษณะแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ
และกําหนดเกณฑสําหรับแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

5
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คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีความจงรักภักดมีากท่ีสุด
คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีความจงรักภักดมีาก
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีความจงรักภักดปีานกลาง
คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความจงรักภักดนีอย
คะแนนระดับ 1 หมายถึง มีความจงรักภักดนีอยท่ีสุด

คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายจากลักษณะแบบสอบถาม
ท่ีใชในระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2552 : 233)

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

= (5 - 1)

= 0.8

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง 1 - 5 คะแนน โดยจะแบง
ออกเปน 5 ระดับ ผูวิจัยใชเกณฑ ดังนี้ คือ

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความจงรักภักดีมากท่ีสุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความจงรักภักดีมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความจงรักภักดีปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความจงรักภักดีนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความจงรักภักดีนอยท่ีสุด

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย

แบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนใหกลุมตัวอยางตอบนั้น ผูวิจัยจะตองทําการทดสอบความเท่ียงตรง
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง โดย สุรพงษ
คงสัตย และธีรชาติ ธรรมวงศ (2551 : 268 - 269) กลาววา

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดทําการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ใหอาจารย
ท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาในดานความเท่ียงตรง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช
(Wording) และความชัดเจนของคําถามในแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายไดตามความประสงค
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ของผูวิจัย และผูตอบแบบสอบถามโดยจะใหผูทรงคุณวุฒิรวมตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด
3 ทาน โดยการใหคะแนน แตละขอคําถามของผูทรงคุณวุฒิจะมี 3 คา คือ

คา +1 คือ เม่ือแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค
คา 0 คือ เม่ือไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม
คา -1 คือ เม่ือแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงค
หลังจากนั้นนําคะแนนของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของ

โรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน มีสูตรคํานวณ ดังนี้

สูตร IOC = ∑R
N

IOC = คาดัชนีความสอดคลอง
∑R = ผลรวมของคะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ

คา IOC ท่ีไดอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ผูวิจัยสามารถคัดเลือกแบบสอบถามขอนั้นไว
ใชได แตถาคา IOC ต่ํากวา 0.67 ควรพิจารณาแกไขปรับปรุงหรือตัดทิ้ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม
ในภาคผนวก ค

2. การทดสอบความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ได
ปรับปรุงแลวไปทําการทดลองกับบุคคลท่ีเคยผูใชบริการโรงแรมทองถิ่น จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการตรวจสอบความสอดคลองภายใน (Internal
Consistency Method) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีการของ
ครอนบาค (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557 : 159) โดยแบบสอบถามประสิทธิภาพบุคลากรมีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.83 และแบบสอบถามความจงรักภักดีมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 ดังรายละเอียดเพ่ิมเติม
ในภาคผนวก ข

การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลจะเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนดังนี้
1. คัดกรองกลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากผูเคยใชบริการโรงแรมในเกาะเตาและเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยคัดเลือกจากผูใชบริการโรงแรมท่ีเคยใชบริการไมซ้ํากัน โดยขอความรวมมือ
กลุมตัวอยางชวยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
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2. เม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมา ผูวิจัยทําการคัดเลือกแบบสอบถาม ท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ตอบครบถวนสมบูรณ จนครบ 385 ชุด

3. นําแบบสอบถามท่ีผานการคัดเลือกจํานวน 385 ชุด มาประมวลผลในโปรแกรม SPSS

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบความสมบูรณแลว
มาประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังนี้

1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเลือกตอบ
ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถ่ี (Frequency) คิดเปนคารอยละ (Percentage)

2. วิเคราะหขอมูลการศึกษาองคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพบุคลากรผูใหบริการ
ในโรงแรมและความจงรักภักดี โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis)

3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพบุคลากรและความจงรักภักดีของแขก
ผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

4. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี ใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยกําหนดเกณฑการแปลผลความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 : 144)

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา 0.81 ข้ึนไป มีความสัมพันธกันในระดับสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.61 - 0.80 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.41 - 0.60 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.20 - 0.41 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาต่ํากวา 0.20 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา


