
 

 

 

บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด” 
ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 
 การศึกษาวิจัย น้ี เป็นการวิจัยประยุกต์  (Applied Research) โดยเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัแต่ละประเภทมีลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-
depth Interview) เร่ืองการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงค์การวิจยัท่ีก าหนดไว้ และให้ไดข้อ้มูลหลาย
ส่วนครบถว้นประกอบกนั ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นทุกดา้นแลว้ และน ามาสังเคราะห์เชิงเหตุผลอธิบาย
กระบวนการดังกล่าวและน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัเชิงคุณภาพในส่วนน้ีมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาแบบสอบถามในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณต่อไป 
 2. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อเก็บรวมรวบขอ้มูล และวิเคราะห์ถึง
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว
จงัหวดัตราด โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงรายละเอียดของประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และการอภิปรายผลการวิเคราะห์ จะไดก้ล่าวในล าดบั ต่อๆ ไป 
 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกใน
มิติต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด จ านวน 5 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) อนัเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพิจารณาเลือกผูใ้ห้
สัมภาษณ์จากตัวแทนชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี และประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นเกณฑ์การคดัเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
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 1. นายศกัด์ิชยั เอ่ียมบุญฤทธ์ิ  
        ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว 
 2.  นางสาวรสริน วิรัญโท  
  ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว  
 3.  คุณทองศรี นรินทร  
  ต าแหน่ง กรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว 
   4.  คุณมรสุม นุชโสภณ  
  ต าแหน่ง กรรมการวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว 
 5.  คุณฐิติกานต ์ถนอมสิน  
    ต าแหน่ง ประชาสัมพนัธ์ และเทคโนโลยวิีสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว 
 
เคร่ืองมือกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ  
 การศึกษาส่วนน้ี เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้างแบบ
ค าถามท่ีสร้างขึ้น เพื่อใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีได้วางแบบค าถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนว
ค าถาม (Interview Guide) เพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซักถามได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และ
ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีโครงสร้างค าถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ีไม่มีการก าหนด
โครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนวขอ้ค าถามแบบเปิด
กวา้ง หรือเป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ปลายเปิด เป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลท าให้ขอ้ค าถามมีความ
ยืดหยุ่น และเปิดกว้าง  มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน ามาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีก าลงั
ด าเนินกระบวนวิธีการวิจยั โดยกระบวนวิธีการวิจยัในลกัษณะเช่นวา่น้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ 
และความช านาญหรือมีความผู ้เช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่าง
หลากหลายในทุกแง่มุม  โดยผูส้ัมภาษณ์สามารถท่ีจะด าเนินการสัมภาษณ์  และสามารถท่ีจะ
สอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูลขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ีส าคญั และมีความ
น่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้หส้ัมภาษณ์ อนัท าใหไ้ดม้า
ซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่างๆ และขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในมิติ
ต่างๆ ท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของความกวา้งในเร่ืองท่ีด าเนินกระบวนวิธีการวิจยันั้น 
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วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของชุมชน เพื่อขอสัมภาษณ์บุคคล
ท่ีมีส่วนส าคญัเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด อย่าง
เป็นทางการ โดยแจง้ให้ทราบว่าในการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลโดยวิธีการ
จดบนัทึกขอ้มูลและการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์  โดยการขออนุญาตก่อนท าการบนัทึกเสียง 
เพื่อน ามาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได ้
 2. ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ ท่ีออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกริก 
ถึงผูบ้ริหารชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูป้ระกอบการชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด รวม
ทั้งหมด 5 คน ตามท่ีไดค้ดัเลือกไวแ้บบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเชิญเป็นผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญั 
 3.  ผูวิ้จยัส่งหนังสือแจ้งผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้ งแนบเอกสารแนะน าตัวประกอบ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์  และแบบสัมภาษณ์ เพื่อมอบให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดศึ้กษาล่วงหน้า
ก่อนใหส้ัมภาษณ์ 
  4.  ผูว้ิจยัเขา้พบผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ตามก าหนดวนัท่ีและเวลาท่ีไดติ้ดต่อประสานไว ้เพื่อ
ท าการสัมภาษณ์ เร่ือง การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยมี
การบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ และการบนัทึกยอ่ระหวา่งการสัมภาษณ์ 
  5.  ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก เร่ือง การส่ือสารการตลาดเพื่อ
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 
กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบความเช่ือถือของขอ้มูล โดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลท่ีต่างกนัออกไป (Methodolo-
gical Triangulation) โดยเป ล่ียนแปลงท่ี เป็นบุคคล เวลา ห รือสถานท่ี ท่ี ให้ข้อมูล  และเป็น             
การตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั (Data Triangulation) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1.  ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์การใชค้วาม
หลากหลายของแหล่งขอ้มูลทั้งในเชิงเวลา สถานท่ี และบุคคล และพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงมากท่ีสุด  ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการ
เปรียบเทียบจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แหล่ง ไดแ้ก่ ผูรั้บผิดชอบการดูแลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด
เพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด เวบ็ไซตเ์พื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจการตลาด
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เพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด ประกอบด้วย ผู ้บริหารชุมชน ผู ้น าชุมชน 
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด น าข้อมูลในประเด็นเดียวกันท่ีได้จาก     
การสัมภาษณ์แต่ละรายมาเทียบเคียงวา่มีความคลา้ยคลึงและไปในทางทิศเดียวกนัหรือไม่               
 2. ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  (Methodological Triangulation) 
เป็นการเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆ วิธี การเก็บรวบรวมขอ้มูลใน      
การวิจยั เร่ืองการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ส่วนใหญ่ท่ี
ส าคญัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ได้แก่ การทบทวนและ วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท่ี้เก่ียวข้องกับการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว
จงัหวดัตราด การจดบนัทึก และบันทึกเสียง เพื่อยืนยนัขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึกและการรวบรวมจากเอกสาร   
 3. ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการยืนยันข้อมูลจาก
แนวคิดทฤษฎี โดยผูว้ิจัยได้บูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีหลายๆ ชุด ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับ        
การท่องเท่ียวชุมชน แนวคิดเก่ียวกบัการใช้ส่ือออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดการ
ท่องเท่ียว ท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ท าใหส้ามารถมองแนวทางการส่ือสารการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ไดห้ลายมุมมอง เปรียบเสมือนการมองภาพจากแว่นหลายประเภท เพื่อน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจากคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึง
แต่ละท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะช่วยตรวจสอบและใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นอยา่งดี 
  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและ
จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ภาคสนาม ดงัน้ี 
 1. การศึกษาจากขอ้มูลเอกสาร (Document study) ผูว้ิจยัเน้นการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด 
ทฤษฎี นอกจากน้ียงัศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสนใจศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทาง รวมทั้งคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ตลอดจนศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด เป็นตน้ 
 2. การศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการเก็บขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและป้อนค าถามตามที่ไดก้ าหนด
ไว ้เพื่อเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informant) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด
ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด จ านวน 5 คน และเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของชุมชน
บา้นน ้าเช่ียว โดยประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
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  ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการเติมขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ช่ือ นามสกุล เพศ ต าแหน่ง และระยะเวลาหรือประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
  ส่วนท่ี 2 เป็นรายการสัมภาษณ์ตามกรอบท่ีวิจยั 
 3. การศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ิจัยจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและป้อนค าถามตามแนวค าถามท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อเก็บขอ้มูลจากผูน้ าชุมชน และ
ตวัแทนชาวบา้น เพื่อตอบขอ้ซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
เพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้น ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 4. การศึกษาโดยวิธีการสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) คือการเขา้ร่วมและสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว
ในชุมชนบา้นน ้ าเชี่ยวที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของการท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ าเชี่ยว 
และการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนและการร่วมมือของคนในชุมชน เช่น การประชุม หนา้ที่ของ
บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง การศึกษาดูงาน เป็นตน้ เพื่อสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเพื่อสนบัสนุนการเก็บ
รวบรวมใน 2 วิธีแรก ซ่ึงการเขา้ไปร่วมสังเกตการณ์แต่ละคร้ังผูว้ิจยัจะมีการแจง้ไปยงัประธาน
กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวก่อนทุกคร้ัง 
 หลงัจากที่ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์และ
การศึกษาขอ้มูลเอกสารมาวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบการวิเคราะห์ (Description 
Analytical) และน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามในส่วนของ
การวิจยัเชิงปริมาณต่อไป  
 
กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยั
เอง ลกัษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื ่อส ารวจและวิเคราะห์ถึง
ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อการส่ือสารการตลาดบูรณาการที่ท าให้นกัท่องเที่ยวเลือก
เดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยมุ่งศึกษาหาขอ้เท็จจริงเชิงปริมาณ เนน้
การใชข้อ้มูลที่เป็นตวัเลขเป็นฐานยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้คน้พบซ่ึงเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ที่อยู่บนรากฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชแ้บบสอบถาม(Questionnaires) นกัท่องเที่ยวท่ี
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ าเชี่ยวจงัหวดัตราด ในระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 
2563 โดยเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจที่มีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
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บา้นน ้ าเชี่ยวจงัหวดัตราด แลว้วิเคราะห์หาขอ้สรุปผลการวิจยัดว้ยวิธีทางสถิติ โดยมีรายละเอียด
ของการศึกษาดงัน้ี 
 
กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคือ นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ า
เชี่ยวจงัหวดัตราด ซ่ึงนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ าเชี่ยว มี 2 ประเภท คือ        
1) กลุ่มทวัร์ (Tour Group) และ 2) นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ าเชี่ยวแบบ
ส่วนตวั (walk in) จ านวนทั้งส้ิน 7,581  คน (กลุ่มท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด, 2563) 
 
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  
      กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 ตามสูตร ดงัน้ี 
         
 
 
 เม่ือ   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

   N แทน   จ านวนหน่วยของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ชุมชน บา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด ท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 

   e แทน  ระดับความคาดเคล่ือนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึงแทนค่าในสูตรได ้ดงัน้ี 

 
 เม่ือแทนค่าตามสูตร 
   n  =  7,581 /[1+7,581 (0.05)] 
    =  7,581  /[1+7,581  (0.025)]     =      399.29 
    =  400 คน 
 ดงันั้นในการวิจยัน้ี ผูวิ้จยัจึงไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 400 ตวัอยา่ง 
 
  

2Ne1

N
n

+
=
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วิธีกำรเลอืกตัวอย่ำง 
 วิธีการเลือกตวัอยา่งของงานวิจยัน้ี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)           
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
(ตามท่ีไดด้ าเนินการแลว้ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง) 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบ้าน     
น ้าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยเก็บตวัอยา่งจากจากนกัท่องเท่ียวท่ียนิดีใหค้วามร่วมมือ 
 ขั้นตอนท่ี 3 เลือกสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบตามสะดวก  (Accident Sampling) 
โดยผูวิ้จยัได้ออกไปแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ซ่ึงก าหนดเป็นพื้นท่ีของชุมชน ท่ีเป็นสถาน
ท่องเท่ียวท่ีชุมชนท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมานัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสร้างจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารเก่ียวกับการตลาดบูรณาการของชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามปลายปิด (Closed-Ended) และค าถาม
ปลายเปิด (Open-Ended)  
 ส่วนท่ี 2 ชุดค าถามเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว
จงัหวดัตราด ได้แก่ การตลาดผ่านจากบุคคล  การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การตลาดผ่านส่ือ
ออนไลน์การตลาดทางตรง กิจกรรมการส่งเสริมการขาย  และกิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืน เป็นค าถามแบบมาตรวดัประเมินค่า ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แบบของ ลิเคร์ท (Liket’s Rating Scale) ดงัน้ี  
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะของงานวิจยั เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มนักท่องเท่ียว
ตวัอยา่งไดใ้หค้วามคิดเห็นอยา่งอิสระ 
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กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  
 เม่ือสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎี  การศึกษาผลงานท่ีเก่ียวข้องเสร็จแล้ว
น าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นขั้นตอนหลงัจากการ
สร้างเคร่ืองมือเรียบร้อยแลว้ ดังนั้นเพื่อความถูกตอ้ง ผูวิ้จยัน าไปตรวจสอบเคร่ืองมือ (สุวิมล ติร
กานนัท.์ 2543: 50) ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  การหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูส้อบถามได้น าแบบสอบถามเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบในด้านความเท่ียงตรงของเน้ือหา รูปแบบของแบบสอบถาม 
(Format) ความเหมาะสมดา้นภาษา (Wording) ความสมบูรณ์ของค าช้ีแจง และความเหมาะสมของ
การใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถาม เม่ือรับเคร่ืองมือกลบัคืนจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น าขอ้แกไ้ข
ทั้งหมดมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้นตามขอ้เสนอแนะ 
 2.  การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยในการ
ทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาได้ด าเนินการโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาถึงความสอดคล้อง
ระหว่างวตัถุประสงค์กับแบบสอบถามเป็นรายข้อ  วิธีการพิจารณาแบบน้ีจะเรียกว่า การหาค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมีสูตรการการ
ค านวณ ดงัน้ี 
 

สูตร       ioc     =      
∑r

n
 

   
 เม่ือ  IOC  คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
              ∑R   คือ   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
               N  คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 ดว้ยการแปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
 +1  ขอ้ค าถามวดัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
   0  ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 -1  ขอ้ค าถามวดัไม่ได ้เพราะไม่เก่ียวขอ้งวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
  
 การเลือกขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยค่า IOC โดยใชเ้กณฑ์ค่ามากกวา่หรือเทียบเท่า 0.5 
ส าหรับค่าท่ี  นอ้ยกวา่ 0.5 น ามาปรับปรุงตามหรือตดัออกไปตามค าแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ระหว่างขอ้ค าถาม
กบัรูปแบบการด าเนินชีวิตและผลกระทบในคร้ังน้ี ไดค้่า IOC มีค่า 0.92 
 3.  การหาความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชากรกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีขา้งเคียง จ านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามและค่าความ
เช่ือมั่นของเค ร่ืองมือ  โดยการค านวณหาค่าสัมประสิท ธ์ิแบบครอนบัค  (Cronbrach Alpha 
Coefficient) ซ่ึงก าหนดวา่จะตอ้งไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป จึงจะยอมรับว่ามีความ
เช่ือถือได ้ 
 4.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือคร้ังน้ี สามารถหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือได้ค่า
แอลฟาสัมประสิทธ์ิ  (α - Coefficient) ในชุดค าถามเก่ียวกับการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การตลาดของอุตสาหกรรมการก่องเท่ียว จงัหวดัจนัทบุรี มีค่าเท่ากบั 0.84 ดงันั้น แบบสอบถามชุดน้ี
จึงมีความน่าเช่ือไดใ้นระดบัสูง 
 5.  น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้มาปรับแกใ้หส้มบูรณ์ยิง่ขึ้นก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 6.  จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในส่วนของลกัษณะขอ้มูล สามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลลักษณะของนักท่องเท่ียว การ
ส่ือสารการตลาดของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมด้วย
วิธีการเก็บขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ตอบแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการ
แจกแบบสอบถามเพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไป
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และวิเคราะห์เหตุผล พร้อมสรุปผลงานวิจยัต่อไป  
 2.  ข้อมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัย 
บทความ ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
แนวคิดเก่ียวกบัการการส่ือสารการตลาด การใช้ส่ือออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกบัการการท่องเท่ียวชุม 
และแนวคิดเก่ียวกบัการบริการทางการท่องเท่ียว โดยท าการศึกษา คน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ผูว้ิจยัได้ด าเนินการออกแบบสอบถามให้กับนักท่องเท่ียวท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว
จงัหวดัตราด ดว้ยตนเองและเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ประมวลผลดว้ยตนเอง โดยการ
ประสานให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี ออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ใน
การร่วมตอบแบบสอบถามส าหรับการวิจยั และเพื่อการขออนุญาตเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียว 
เพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีผ่านการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้
ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามทั้งหมดมาด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.  น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อน
น าไปวิเคราะห์ 
 2.  น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูล 
 3.  น าข้อมูลท่ีลงรหัสแลว้มาบันทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลขอ้มูล
โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

 เกณฑก์ารค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมี ดงัน้ี 
 

 ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น  = คะนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                         จ านวนชั้น 
        = 5 - 1       =      0.8 
            5  
 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั 
ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 -1.80 หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ 
  การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยประมวลผลดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใชโ้ปรแกรมทางสถิติ  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยใชต้ารางแสดงค่าร้อยละ (percentage) 
 
 กำรน ำเสนอข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของค าตอบน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อน าเสนอขอ้มูลในลักษณะตารางแสดงผล และพรรณนาความตาม
เน้ือหาท่ีไดวิ้เคราะห์ 
 
 
  
 
 
 
  
 




