
 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

บริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  
 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสม

การตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ในการใชบ้ริการท่ีบริษทั 
แดงกลอนประตู จ  ากดั สาขาถนนระแกง 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคา้รายย่อยท่ีตดัสินใจใช้บริการใน บริษทั 

แดงกลอนประตู จ  ากดั สาขาถนนระแกง 
ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการศึกษาด้วยการก าหนดขนาดตวัอย่างของ 

Yamane (1967 Quoted in Israel, 1992)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5% โดย
ใชจ้  านวนลูกคา้รายยอ่ยของบริษทัแดงกลอนประตูจ ากดัสาขาถนนระแกง ในปี 2554 มีจ  านวน 730 
คน (สมจิตต ์วงคก์องแกว้, 2555: สัมภาษณ์) เป็นฐานการค านวณ ซ่ึงจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
ดงัน้ี  
   n   =      N / (1+Ne2) 

โดย   n  =  จ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
N  =  จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
e  =  ความผิดพลาดท่ียอมรับได ้(โดยการศึกษาคร้ังน้ี 

ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05) 
แทนค่า  n =  730 / (1+730x0.0025) 

n  =  253 
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ดงันั้นจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 253 ราย และใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการท่ีบริษทั แดง
กลอนประตู จ  ากดัสาขาถนนระแกง ในเดือน กรกฎาคม 2555 
 
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการ

สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไป
เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของบริษทั แดงกลอนประตู จ  ากดั สาขาถนนระแกง 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมจาก
หนงัสือ วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้แบบอิสระ รายงานการวิจยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการคน้ควา้
ทางอินเทอร์เน็ต 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ี แบบสอบถามแบ่งออกไดเ้ป็น 3   ส่วนไดแ้ก่ คือ  
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยีห่อ้พาหนะส่วนบุคคล  ค่าบริการต่อคร้ัง  บริการท่ีเคยใช ้เป็นตน้ 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

บริษทั แดงกลอนประตู จ  ากดั สาขาถนนระแกง ไดแ้ก่ ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์และบริการของ
บริษทั แดงกลอนประตู จ  ากดั ราคาค่าบริการต่างๆ สถานท่ีและช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด  บุคลากร กระบวนการของการใหบ้ริการ และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  

ส่วนที ่3 ขอ้มูลขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) โดยระดบัความพึงพอใจต่อการใช้บริการจากบริษทั แดง
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กลอนประตู นั้นใชม้าตรวดั Rating Scale ซ่ึงแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี พึงพอใจ
มากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2549)  
 โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 
        ระดับความพงึพอใจ        ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด      5 
 มาก       4 
 ปานกลาง      3 
 นอ้ย      2 
 นอ้ยท่ีสุด      1 

การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                          
            ค่าเฉลีย่                                 แปลผล 
 4.50  -  5.00     พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49     พึงพอใจในระดบัมาก 
 2.50  -  3.49     พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 1.50  -  2.49     พึงพอใจในระดบันอ้ย 
 1.00  -  1.49     พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

สถานทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจะด าเนินการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั 

สาขาถนนระแกง และคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
 

ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – กนัยายน พ.ศ. 2555 
ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในวนัท่ี  15 - 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 
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