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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู ้ประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครต่อการเลือกสาํนกังานบญัชี  ระเบียบวธีิการศึกษามีดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
           เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานักงานบัญชี  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์   ราคา ช่อง
ทางการจัดจาํหน่าย   การส่งเสริมการตลาด  พนักงาน  กระบวนการในการให้บริการ     และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
            ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลมีจาํนวน 9,249 ราย  (ท่ีมา: กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556)
 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
            ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการหรือผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสํานักงานบญัชีของธุรกิจท่ีเป็นนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้าจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีสถานประกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยกาํหนดขนาด
ตวัอย่างโดยคาํนวณตามตารางของ Saunders และคณะ (2000) นํามากาํหนดขนาดตวัอย่างท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% โดยใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนได ้เท่ากบั + 5% ใชต้วัอยา่ง 400 ราย คดัเลือกตวัอยา่ง
โดยวิธีการตามสะดวก (Convenience sampling)  สถานท่ีเก็บแบบสอบถาม นิคมอุตสาหกรรมการ
พิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์สินสาคร  นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  อาํเภอเมืองสมุทรสาคร อาํเภอกระทุ่ม
แบน อาํเภอบา้นแพว้  
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามสําหรับผูป้ระกอบการจดทะเบียนบริษทัจาํกดั และ
หา้งหุ้นส่วนจาํกดั จาํนวน 400 ราย เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนบริษทัจาํกดั และ
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ตาํแหน่ง ระดบัการศึกษา รูปแบบการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาใน
การดาํเนินงาน ขนาด/รายไดเ้ฉล่ียต่อปีของกิจการ 

ส่ ว น ท่ี  2  ข้อ มู ล เก่ี ย วกับ ส่ วน ป ระ ส ม ก ารต ล าด บ ริก าร ท่ี มี ผ ล ต่ อ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสาํนกังานบญัชี  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สอบถามโดยใชม้าตรวดัตามหลกั Rating Scale    

3.2.3 วธีิการพฒันาแบบสอบถาม และ การทดสอบแบบสอบถาม 
  ทาํการวเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยวิเคราะห์จากจุดประสงค์
ในการวิจยั กาํหนดโครงสร้างเน้ือหาแบบสอบถาม ทาํการศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม พิจารณา
แบบสอบถามของคนอ่ืนๆ ท่ีวิจยัในเร่ืองคลา้ยกนั แลว้กาํหนดรูปแบบของคาํถาม เขียนแบบสอบถาม
ฉบบัร่าง ส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา  ความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ แล้ว
นาํมาปรับปรุงพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสม ทดลองใช้  โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 10  คน เพื่อพิจารณาความเขา้ใจของคาํถาม พิจารณาเก่ียวกบัเวลาในการตอบ ใชเ้วลามากนอ้ย
เพียงใด และ ทาํการสัมภาษณ์ผูต้อบเก่ียวกบัความเขา้ใจต่างๆ ปัญหาท่ีพบในขณะตอบ ขอ้วิจารณ์
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุอีกคร้ัง จากนั้นนาํไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างอีกจาํนวน 10  คน  
รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน  20 คน แลว้จึงพิมพ์แบบสอบถามฉบบัจริงพิจารณาความถูกตอ้งในเน้ือหา
สาระ  

3.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด นํามาประมวลผล
ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครต่อการเลือกสํานกังานบญัชี  โดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) เพื่อวดัระดบัการมีผล  โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั(กุณฑลี เวชสาร, 2553:122)  
คือ มีผลมากท่ีสุด มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผลนอ้ย และมีผลน้อยท่ีสุด โดยแต่ละระดบัมีเกณฑ์การ
ใหค้ะแนน ดงัน้ี  
  ระดับการมีผล  คะแนน 
    มีผลมากท่ีสุด  5  
    มีผลมาก   4  
    มีผลปานกลาง  3  
    มีผลนอ้ย   2  
    มีผลนอ้ยท่ีสุด  1  
 
 การแปลความหมายค่าของคะแนนเฉล่ีย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00  จดัอยูใ่นระดบัมีผลมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49  จดัอยูใ่นระดบัมีผลมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 จดัอยูใ่นระดบัมีผลปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49  จดัอยูใ่นระดบัมีผลนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49  จดัอยูใ่นระดบัมีผลนอ้ยท่ีสุด 
 
3.3. สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการดาํเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
3. กิจการท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสมุทรสาคร 

ในรูปแบบบริษทัจาํกดั และหา้งหุน้ส่วนจาํกดัท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยู ่ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  ถึงเดือนกนัยายน 2557 เป็น
เวลา 8 เดือน  


