
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน มีระเบียบวิธีการศึกษาอันประกอบดวย 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล สถานท่ีในการ
ดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล และระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัด
จําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานลักษณะทาง
กายภาพท่ีปรากฏ (Physical Evidence) และดานกระบวนการ (Process)  

 
ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศึกษาอยู

ในจังหวัดนาน มีจํานวนท้ังหมด 10,145 ราย (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานาน เขต 1 และเขต 2, 
2550) โดยศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนานท่ีเรียนกวดวิชาตาม
โรงเรียนกวดวิชาท้ังในจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียง 
 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดขนาดตัวอยาง จํานวน 385 ราย โดยใชสูตรของ Taro 

Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (อภินันท จันตะนี, 2538) และเลือกการสุมตัวอยางแบบไมใช
ความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา(Quota 
Sampling) ในการเลือกจํานวนตัวอยางตามสัดสวนจํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปท่ี 4-6) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1  แสดงการกําหนดจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลตามสัดสวนจํานวนนักเรียนในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน รอยละ จํานวนตัวอยาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 3,570 35 135 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 3,416 34 130 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 3,159 31 120 

รวม 10,145 100 385 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานาน เขต 1 และเขต 2, 2550 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนาน จํานวน 385 ชุด 

 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาขอมูลจากหนวยงานของรัฐบาล 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ตํารา บทความ วารสาร หนังสือพิมพ เว็บไซต และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในจังหวัดนาน คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวนไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ โรงเรียนท่ีศึกษาอยูระดับ 
ช้ัน แผนก เกรดเฉล่ียสะสม อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายไดตอเดือนของผูปกครองรวมกัน 
วิชาท่ีเลือกเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชา วันท่ีเลือกเรียนกวดวิชา ชวงเวลาท่ีเรียนกวดวิชา คาเรียนกวด
วิชาตอเทอม วัตถุประสงคในการเรียนกวดวิชา และประสบการณในการเรียนกวดวิชา 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดาน
ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ และดานกระบวนการ 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน เม่ือ
จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษาและจําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 
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สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะจากประสบการณในการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) มี
รายละเอียดในการวิเคราะห ดังนี้ 

สวนท่ี 1ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ และมี
เกณฑการใหคะแนนแตละระดับ ดังนี้ 
 
 ระดับความสําคัญ   คะแนน 
        มากท่ีสุด         5 

       มาก         4 
       ปานกลาง        3 
       นอย         2 
       นอยท่ีสุด           1 

  
การกําหนดชวงของคาเฉล่ียเพื่อทําการวิเคราะหผลแบงเปน 5 ระดับจากชวงคาเฉล่ีย 

ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  หมายถึง สําคัญมากท่ีสุด  
  คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง สําคัญมาก 
  คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง สําคัญปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  หมายถึง สําคัญนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง สําคัญนอยท่ีสุด 
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สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล คือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในจังหวัดนาน ไดแก โรงเรียนสตรีศรีนาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนสา โรงเรียนทาวัง
ผาวิทยาคม และโรงเรียนปว และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา  

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
2550 ถึง เดือนพฤษภาคม 2552 โดยมีการเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม ถึงเดือน มกราคม 2552 
 


