
 
บทที ่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

     ในการศึกษานี้ไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ขอบเขต 

ประชากร การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังระยะเวลา

ท่ีใชในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ขอบเขตการศึกษา 
    1. ขอบเขตเนื้อหา 
    เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

สวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม โดย

ใชแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา โมเดลวิเคราะหความสําคัญและระดับการดําเนินงาน 

และแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product)  ดาน

ราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดาน

บุคลากร (People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) และดานกระบวนการ (Process) สวนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใน

การศึกษานี้จะหมายถึง ระบบการสงเสริมการตลาดดวยวิธีคิดแบบใหมเรียกวา การส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication)  

    2. ขอบเขตประชากร 
    ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูรับบริการท่ีใชบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยผูปวยหรือผูดูแลผูปวย เพราะผูปวยบางรายไม

สามารถตอบแบบสอบถามไดเนื่องจากอาการเจ็บปวย จึงใหผูดูแลผูปวยเปนผูตอบแบบสอบถาม

แทน 

   3. ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
    การศึกษาครั้งนี้ กําหนดกลุมตัวอยาง 400 ราย โดยการกําหนดขนาดตัวอยางจาก

ผูใชบริการแบบผูปวยในท่ัวไปในป 2552  จํานวน 11,341 ราย (โรงพยาบาลลานนา, 2553 ข) ใช

สูตรคํานวณของ Taro Yamane ในการกําหนดขนาดตัวอยางสําหรับระดับความเช่ือม่ัน 95% และ
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ระดับความคาดเคล่ือน 5% จะไดขนาดตัวอยาง 386 ตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ใชจํานวนตัวอยาง

เปน 400 ราย การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenient sampling) 

 
วิธีการศึกษา 
    1. ขอมูลและแหลงขอมูล 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการท่ีใช

บริการแผนกผูปวยในท่ัวไป โรงพยาบาลลานนา จํานวน 400 ราย โดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถาม 

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากขอมูลภายในของ

โรงพยาบาลลานนา หนังสือ และงานคนควาอิสระท่ีเกีย่วของ  
   2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
    เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามตอบดวยตนเอง (Self 

Administered Questionnaire) โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

    สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

    สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกบัระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวนประสมการตลาด

บริการประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาด

แบบครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

    สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ

ประกอบดวย ดานบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจร ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

    สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการใหบริการแผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา 

    3. การวิเคราะหขอมูล 
   การศึกษาในครั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูลไวดังนี ้

  3.1 นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดย 

   3.1.1 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะของขอมูลท่ี

รวบรวมไดในรูปของการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) การ

วิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ (Importance-Performance Analysis) 
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   3.1.2 ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานไดแก การ

ทดสอบ t-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดคา

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (กุณฑลี รื่นรมย, 2551) 

    3.2 การวัดระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยใน

ของผูรับบริการ ใชเกณฑมาตราวัดของลิเคิรทสเกล (Likert Scales) โดยแบงความพึงพอใจเปน 5 

ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

(สมโภช แซล้ี, 2551) 

        ระดับความพึงพอใจ         คะแนน 
   มากท่ีสุด   5 

   มาก    4 

   ปานกลาง   3 

   นอย    2 

   นอยท่ีสุด   1 

   ผลท่ีไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต โดยแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจะยึด

หลักเกณฑ ดังนี้ 

   คาเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
   4.50-5.00   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

   3.50-4.49   มีความพึงพอใจในระดับมาก 

   2.50-3.49   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

   1.50-2.49   มีความพึงพอใจในระดับนอย 

1.00-1.49   มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

    3.3 การวัดระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของแผนกผูปวยใน

ของผูรับบริการ ใชเกณฑมาตราวัดของลิเคิรทสเกล (Likert Scales) โดยแบงความสําคัญเปน 5 

ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

        ระดับความสําคัญ         คะแนน 
   มากท่ีสุด   5 

   มาก    4 

   ปานกลาง   3 

   นอย    2 

   นอยท่ีสุด   1 
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   ผลท่ีไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต โดยแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจะยึด

หลักเกณฑ ดังนี ้

   คาเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
   4.50-5.00   มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 

   3.50-4.49   มีความสําคัญในระดับมาก 

   2.50-3.49   มีความสําคัญในระดับปานกลาง 

   1.50-2.49   มีความสําคัญในระดับนอย 

1.00-1.49   มีความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด 

 

  3.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของแผนก

ผูปวยในของผูรับบริการ ตามตัวแปร เพศ โดยใชการทดสอบ t-test และเปรียบเทียบตามตัวแปร 

อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา จํานวนครั้งท่ีมาใชบริการ และหอผูปวยท่ีรับบริการ 

โดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกตาง

อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จะใชการเปรียบเทียบแบบเชิงซอน (Multiple comparison test 

or Post-hoc test) โดยวิธีการทดสอบของ Bonferroni เพ่ือดูวาคูใดท่ีแตกตางกัน (ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์, 

2551: 116)  

 3.5 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอสวน

ประสมการตลาดบริการ ใชโมเดลการวิเคราะหความสําคัญและการดําเนินการ  (Importance-

Performance Analysis Model) โดยนําคะแนนระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการและคะแนนระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมา

สรางเปนแผนภาพ Quadrant Analysis กําหนดใหแกนตั้งเปนระดับความสําคัญมี 

จุดกึ่งกลางเสนระดับความสําคัญ    = คะแนนมากที่สุด + คะแนนนอยท่ีสุด 

                                     2 

      = 5 + 1   

                         2 

      = 3 
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และกําหนดใหแกนนอนเปนระดับความพึงพอใจมี 

จุดกึ่งกลางเสนระดับความพึงพอใจ = คะแนนมากท่ีสุด + คะแนนนอยท่ีสุด 

                                     2 

      = 5 + 1   

                                2 

       = 3 

 

สถานท่ีในการดําเนินงานและรวบรวมขอมูล 
    ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินงานและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

  1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

    2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการที่แผนกผูปวยในท่ัวไป 

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม 
 

ระยะเวลาในการศึกษา 
   การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ถึง เดือน

กันยายน พ.ศ. 2553 และระยะเวลาในการเก็บขอมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 


