
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณา 
(Descriptive Research) ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดวิธีการศึกษาไว ดังตอไปนี้ 
 
ขอบเขตการศกึษา 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหมในดานตางๆ ไดแกปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานการสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดาน
กระบวนการ 

2. ขอบเขตประชากรและการเก็บตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือผูที่ใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม ที่มีพฤติกรรมใชบริการ โดยใหทางรานซักใหในระบบการซักน้ํา ทั้งนี้ไมรวมถึงบริการ
ซักแหง และเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญ 
  ในการศึกษาครั้งนี้  เนื่องจากไมทราบจํานวนผูที่ใชบริการรานซัก อบ รีด ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมอยางชัดเจน จึงไดกําหนดขนาดตัวอยาง และวิธีการคัดเลือกตัวอยางโดยนํา
จํานวนประชากรเปรียบเทียบกับตารางการกําหนดขนาดตัวอยาง (Zikmund, 2003: 429) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 322 คนเพื่อ
ความสมบูรณของผลการศึกษาจึงกําหนดขนาดตัวอยางเปน 325 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม โดยทําการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบงเปน 4 แขวง 
ไดแก แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย  จากนั้นจึงคัดเลือกตัวอยางในแต
ละกลุมตามสัดสวนของประชากรในแตละแขวง โดยที่การสุมตัวอยางนี้จะเปนการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอมูลบริเวณศูนยการคา หอพัก อพารตเมนท และ
คอนโดมิเนียม ซ่ึงมีรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังนี้ 
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ตารางการแบงกลุมตัวอยาง 
 

เขตเทศบาล 
นครเชียงใหม 

จํานวน 
ประชากร 

(คน) 

จํานวน 
ประชากร 

(%) 

จํานวนการเก็บตัวอยาง 
(ชุด) 

1. แขวงนครพิงค 43,627 29% 94 
2. แขวงกาวิละ 42,509 29% 94 
3. แขวงเม็งราย 28,712 19% 62 
4. แขวงศรีวิชัย 34,305 23% 75 

รวมท้ังหมด 149,959 100% 325 
ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม (2550). จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตามทะเบียนราษฎร. 

 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาคนควาแบบอิสระครั้งเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ 
1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสุมตัวอยาง และรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม 
2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร

ที่ เกี่ยวของ  แหลงขอมูลขาวสารธุรกิจ  และการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอร เน็ต 
หนังสือพิมพ ทางนิตยสาร วารสารธุรกิจตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตน ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้จะใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ การศึกษา และรายได 

สวนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการใช
บริการของรานซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการบริการ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research)   โดยนําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 

สวนการวัดระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาด ใชมาตราสวนประเมินคา (Rating 
scale) ตามแนวทางของลิเคิรท (Likert’s Scale) 5 ระดับ (กุณฑลี ร่ืนรมย, 2549) วัดระดับ
ความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
ซัก อบ รีด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็น และมีเกณฑใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับท่ีมีผล       ระดับความสําคัญ            คะแนน 
มีผลตอการเลือกใชมากที่สุด มีความสําคัญมากที่สุด    =  5 
มีผลตอการเลือกใชมาก     มีความสําคัญมาก    =  4 
มีผลตอการเลือกใชปานกลาง มีความสําคัญปานกลาง    =  3 
มีผลตอการเลือกใชนอย  มีความสําคัญนอย       =  2 
มีผลตอการเลือกใชนอยที่สุด มีความสําคัญนอยที่สุด    =  1 

 
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหผลหา คาเฉลี่ย แลวแปลความหมายตามเกณฑ  ตอไปนี้ 
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคดิเห็นในระดับที่มีความสําคัญมากที่สุด  
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคดิเห็นในระดับที่มีความสําคัญมาก  
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคดิเห็นในระดับที่มีความสําคัญปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคดิเห็นในระดับที่มีความสําคัญนอย  
คาเฉลี่ย    1.00 – 1.49 หมายถึง ความคดิเห็นในระดับที่มีความสําคัญนอยที่สุด  

 
สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล  

สถานที่ใชในการดําเนินงานศึกษาและรวบรวมขอมูล คือ รานซัก อบ รีด ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ระยะเวลาในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาศึกษา 4 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - เดือน

กุมภาพนัธ พ.ศ. 2552 และใชระยะเวลาการเก็บขอมูล 1  เดือน   คือเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2552 
 


