
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี

จังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรคแอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา  กําหนดระเบียบวิธีการศึกษา 

ประกอบดวยขอบเขตเนื้อหา ประชากรและกลุมตัวอยาง แหลงขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูลและการรายงานผลการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาตามวัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพื่อศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ีโครงการ Work&Travel in USA ในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ และ

ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการเอเจนซ่ีโครงการ Work&Travel in 

USAในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

กลุมประชากรของการศึกษาคร้ังนี้ คือผูบริโภคท่ีมาใชบริการ  เอเจนซ่ีโครงการ 

Work&Travel in USAในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากขอมูลป พ.ศ. 2551 มีจํานวนนักศึกษาท่ี

เขารวมโครงการ 800 คน จาก จํานวนเอเจนซี่ 14 แหง  คือ  Oversea, Acadex, Acme, 

Globaleducationx, Istc, Yesthailand, Learnmoreinter, Jobsamerica, Pstcenter, Thaiinterexchange, 

Yesc, Igointer, Ie-cs และ Ien-edu (ท่ีมา : สัมภาษณ: ลลิษา นาราศิริฤกษ, 2551)  
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3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 266 ตัวอยาง การเปดตารางของทาโร ยา

มาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต และระดับความคลาดเคล่ือน 5 เปอรเซ็นต 

(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 120 อางอิงจาก Yamane, Taro. 1973 : 1088)ใชวิธีการสุมตัวอยางตาม

สะดวก (Convenient Sampling) ท้ังนี้การเก็บขอมูลจากตัวอยางจะเจาะจงเก็บจากผูท่ีเคยใชบริการเอ

เจนซ่ีโครงการ Work&Travel in USAแลวเทานั้นและจะทําการคัดเลือกตัวอยางจากนักศึกษาของเอ

เจนซ่ีท้ัง 14 แหง  

 แสดงรายช่ือและท่ีอยูของเอเจนซ่ีท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. Oversea,  บริษัท โอเวอรซีส เอ็ดดูเคช่ันนอล กรุป จาํกัด (สํานักงานสาขา เชียงใหม) 

  101 หมู 14 ซ.6 ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 

  โทรศัพท : 0-5381-1355 , 089-433-0979 

2. Acadex,  บริษัท อคาเดกซ จํากัด (ศูนยเชียงใหม) ตรงขามรานโครงการหลวง ม.เชียงใหม 

  8/11 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทรศัพท 0-5390-4775 

3. Acme  16 ถ.นิมมานเหมินทร ซ.11ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200.  

  โทรศัพท053-212323  

4. Globaleducationx, 4/67 ถ.ชางเผือก อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม 50200  

  โทรศัพท 053-808646 

5. Istc,   121/3 ภมรเฮาส ถ. ซุปเปอรไฮเวย อ. เมือง จ. เชียงใหม 50300.  

  โทรศัพท0-53408-470-16.  

6.Yesthailand,  220/2 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม 50300 โทรศัพท 053-224210-1 

7.Learnmoreinter  ถ.หนาวดัเกตุ ต. วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทรศัพท 053-242336 
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8.Jobsamerica,  119/31 หมูบานไฮแลนดววิเพลส ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200  

  โทรศัพท053-810481 

9. Pstcenter,  100/67 ถนน หวยแกว ( หนามหาวิทยาลัยเชียงใหม) ต. ชางเผือก อ.เมือง  

  จ.เชียงใหม 50300  โทรศัพท053-892-288-9 

10. Thaiinterexchange, 61 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 โทรศัพท 09-700-3057 

11. Yesc,  สํานักงานเชียงใหม 99/2 หอง C-7 อาคารไพพนาแมนช่ัน ถ.สุเทพ เชียงใหม  

  โทรศัพท 053810372 

12. Igointer,  บริษัท โกลเบิลเลิรนนิ่ง จํากดั 

  48-48/1 หมูท่ี 5 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ชางเผือก อ.เมือง 50300 (053)891-535 

13. Ie-cs  บริษัท ไอ อี ซี เอส (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม 

  16 ซอย7 ถนนศิริมังคลาจารย อําเภอเมือง เชียงใหม 50200โทรศัพท053 224 653 

14. Ien-edu  100/18 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม.  

  โทรศัพท0-5322-2587,357-148 

3.2  วิธีการศึกษา 

  3.2.1การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สําหรับ ผูมาใชบริการเอเจนซ่ีโครงการ Work&Travel in USA จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 266 ตัวอยาง 

   2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจาก 

หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ และการคนควาผานทางระบบอินเตอรเน็ต 



 

14 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดพัฒนามา

จากการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ โดยแบงออกเปน 3 สวน 

ประกอบดวย 

   สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ผูใชบริการในการเลือก เอเจนซ่ีโครงการ Work&Travel in USA ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการ 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการ

ใหบริการของผูท่ีใชบริการเอเจนซ่ีโครงการWork&Travel in USA ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

3.2.3 การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยนําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean)  

 สวนการวัดระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาด ใชมาตราสวนประเมินคา 

(Rating  scale)ตามแนวทางของลิเคิรท (Linkert’s Scale) 5 ระดับ วัดระดับความสําคัญของสวน

ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ีจังหวัดเชียงใหมโครงการเวิรค

แอนดทราเวลประเทศสหรัฐอเมริกา  5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

(กุณฑลี เวชสาร,2545) โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็น และมีเกณฑการให

คะแนนในแตละระดับดังนี้  
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คาเฉล่ีย  จัดอยูในระดับ    คะแนนเทากับ  ระดับการแปลผล 
1.00 – 1.49  สําคัญนอยท่ีสุด   1   มีความสําคัญนอยท่ีสุด 
1.50- 2.49  สําคัญนอย   2  มีความสําคัญนอย 
2.50-3.49  สําคัญปานกลาง   3  มีความสําคัญปานกลาง 
3.50-4.49  สําคัญมาก   4  มีความสําคัญมาก 
4.50-5.00  สําคัญมากท่ีสุด   5  มีความสําคัญมากท่ีสุด 
 
3.2.4  สถิติท่ีใชในการศึกษา 
 1. คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ใชอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปของ
กลุมประชากร คือ เพศ การศกึษา และรายได 
 2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอ
ผูใชบริการในการเลือกเอเจนซ่ี 
3.3 สถานท่ีใชในการดําเนนิงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
  สถานท่ีใชในการดําเนนิงานศึกษาวิจยัและรวบรวมขอมูล ไดแก เอเจนซี่ จังหวัด
เชียงใหม และคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษา 10 เดือน ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2551 – สิงหาคม 2552 
 ระยะเวลาการเก็บขอมูล 4 เดือน ต้ังแตเดือน พฤษภาคม 2552 – ธันวาคม 2552 


