
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟาร

มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1. ขอบเขตเนื้อหา  

1.2. ขอบเขตประชากร 

1.3. ขนาดประชากร และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง  

2. วิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 

2.1. การกําหนดแหลงขอมูล 

2.2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.3. การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการศึกษา 

3. สถานท่ีใชในการดําเนินงานการศึกษาและรวมรวมขอมูล 

4. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเปนการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมี

ตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึง

ประกอบดวย  ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) ดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) และดานการ

สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ จํานวนลูกคาท่ีเขามาซ้ือสินคาในรานขายยาฟารมา

ชอยซ ในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยอนมุานจากจํานวนครั้งท่ีเกิดการขายใน ป พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีจํานวน 

248,403 คนตอป (รายงานขอมูลบัญชีลูกคาของบริษัท ฟารมาชอยซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ณ 

วันท่ี 5 มกราคม 2553) 
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3.1.3 ขนาดประชากร และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากทราบจํานวนประชากรท้ังหมด ท่ีเคยซ้ือยาจากราน

ขายยา ฟารมาชอยซ ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 248,403 คน ในป2552 ผูศึกษาจึงไดทําการ

กําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชการคัดเลือกตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของ Taro Yamane (ศิริลักษณ 

สุวรรณวงศ, 2538) ท่ีความเช่ือม่ันท่ี 95% ความคลาดเคล่ือน 0.05 ทําใหไดจํานวนตัวอยาง 400 

ตัวอยาง โดยแบงออกเปน 10 กลุม ตามการแบงของจํานวนสาขาของรานขายยา ฟารมาชอยซใน

อําเภอเมืองเชียงใหม ดังนี ้

 กลุมท่ี 1 สาขาราชภัฏ ถนนชางเผือก จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 2 สาขากาดสวนแกว ถนนหวยแกว จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 3 สาขาสวนดอก ถนนสุเทพ จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 4 สาขาประตูทาแพ ถนนมูลเมือง จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 5 สาขาหนาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ถนนแกวนวรัฐ จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 6 สาขาขางโรงพยาบาลใกลหมอ ถนนเชียงใหม-หางดง จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 7 สาขาหนาสถานีรถไฟ ถนนเจริญเมือง จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 8 สาขาขางโรงพยาบาลเทพปญญา ถนนเชียงใหม-พราว จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 9 สาขาหนองหอย ถนนเชียงใหม-ลําพูน จํานวน 40 คน 

 กลุมท่ี 10 สาขาคันคลองชลประทาน ถนนเลียบคลองชลประทาน จํานวน 40 คน 

ซ่ึงในแตละกลุมจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยความ

สะดวก (Convenience Sampling) ตามสาขาท่ีระบุไวขางตน 

 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การกําหนดแหลงขอมูล 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีเขามาใช

บริการรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ ส่ิงพิมพ 

เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
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3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน และระดับการศึกษา 

 สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ

รานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product)   ดานราคา (Price) ดาน

สถานท่ี (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการ

ใหบริการ (Process) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 สวนท่ี 3 ขอมูลปญหา และขอเสนอแนะในการใหบริการของรานขายยา ฟารมา

ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม 

 

3.2.3 การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการศึกษา 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) คาความถ่ี  (Frequency ) คารอยละ  (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) นําเสนอ

ในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบบสอบถามในสวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถ่ี และรอยละ สวนขอมูลในสวนท่ี  2  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ และมีเกณฑ

การใหคะแนนแตละระดับดังนี้  (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2546: 75) 
 

คะแนน  ระดับความพึงพอใจ 
5          มากท่ีสุด 

4          มาก 

3         ปานกลาง 

2          นอย 

1          นอยท่ีสุด 
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 ผลคะแนนท่ีไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย พรอมกําหนดเกณฑการแปลความหมาย

แตละระดับ ตามชวงคะแนนเฉล่ีย ดังนี ้

 

คาเฉลี่ย  จัดอยูในระดับ 
4.50 – 5.00      พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49      พึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49      พึงพอใจปานกลาง 

1.50 – 2.49      พึงพอใจนอย 

1.00 – 1.49      พึงพอใจนอยท่ีสุด 

  

  สวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปญหาของลูกคา โดยคาสถิติท่ีใช คือ รอยละ 

(Percentage) 

 

3.3 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาครัง้นี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี ้

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ีรานขายยาฟารมาชอยซ 

 

3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ใชเวลา 5 เดือน โดยเริม่ทําการศึกษาตัง้แตเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2553  
 

 


