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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ

การเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วยขอบเขต
เน้ือหา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตเนือ้หา 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านเน้ือหาประกอบไปด้วยการศึกษา
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการเลือกศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการตดัสินใจเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 
 
3.2 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 12 แห่ง คือ 
OEC Global Education, Overseasedu (OEG), O S Visas Co., Ltd., Westminster International, 
Australian Centre, Eden Education Centre, Student Pass, Mentor International, Education Gateway, 
Inter Academic Advisors, NES Baanpasa และ International Student Services (IDP) 
 
3.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริงท่ีมาใช้บริการศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ จึงก าหนดขนาดตวัอย่าง 250 ตวัอย่างตามจ านวนกลุ่มคนระดับท้องถ่ิน 
(กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2553) ส าหรับวิธีการเลือกตวัอย่างใช้วิธีการเลือกตวัอย่าง โดยใช้วิธีการก าหนด
โควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไปเรียนภาษา 150 ตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไป
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ศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัร หรือระดบัปริญญาบตัร 100 ตวัอยา่ง โดยกระจายการเก็บขอ้มูลตาม
ศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 12 แห่ง 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลหลกัในการศึกษาน้ีไดม้าจาก 
ข้ อ มู ลป ฐม ภู มิ  (Primary Data) เป็ น ข้อ มู ล ท่ี ได้ จ าก ก ารใช้ แบ บ ส อบ ถ าม 

(Questionnaire) กบัลูกคา้ท่ีมาใช้บริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 12 แห่งจ านวน 250 
ตวัอยา่ง 
 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันามาจาก
การรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน วตัถุประสงคใ์นการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 
วตัถุประสงค์ในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ส่ือท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารของศูนยแ์นะแนว
การศึกษาต่อต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ปัจจยัด้านบุคคลผูใ้ห้บริการ ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ ของผู ้
ท่ีใช้บริการศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยสอบถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
เพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ในการอธิบายถึงส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
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ลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกศูนยแ์นะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ วดัระดบัความส าคญั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ โดยค าถามแบบ Rating Scale (กุลฑลี ร่ืนรมย,์ 2553) ดงัน้ี 

 
ระดับทีม่ีผล    คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

โดยมีช่วงคะแนนท่ีใชว้เิคราะห์ผล 5 ระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว 
        การศึกษาต่อต่างประเทศมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว 
        การศึกษาต่อต่างประเทศมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว 
        การศึกษาต่อต่างประเทศปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว 
        การศึกษาต่อต่างประเทศนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีผลต่อการเลือกศูนยแ์นะแนว 
        การศึกษาต่อต่างประเทศนอ้ยท่ีสุด 

 
3.7 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

สถานท่ีใช้ในการด าเนินงานศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และศูนยแ์นะการศึกษาต่อต่างประเทศทั้ง 12 แห่ง คือ OEC Global Education, 
Overseasedu (OEG), O S Visas Co., Ltd., Westminster International, Australian Centre, Eden 
Education Centre, Student Pass, Mentor International, Education Gateway, Inter Academic Advisors, 
NES Baanpasa และ International Student Services (IDP) 
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3.8 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนกนัยายน 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามในระหวา่งกลางเดือนเมษายน 2557 ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2557 
 
 


