
 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 

เชียงใหมในครั้งนี้มีระเบียบวิธีการศึกษา ไดแก ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การวิเคราะหขอมูล

และสถิติท่ีใช สถานท่ีใชในการดําเนินการและรวบรวมขอมูล และระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 
ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวน

จํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เปนการวิเคราะหระดับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนต

ท่ีมีความยอดเยี่ยม และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงของลูกคาเม่ือใชบริการของหางหุนสวน

จํากัด พัฒนายนต เชียงใหม โดยใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing 

Mix) ไดแก ดานสินคาและบริการ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และดานกระบวนการ (Process)   

 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ ลูกคาท่ีเปนอูรถยนตมาซ้ืออะไหลรถยนตท่ีหาง

หุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม  ซ่ึงเปนลูกคาท่ีมาใชบริการและมีประวัติอยูในระบบฐานขอมูล 

ป พ.ศ. 2552 จํานวน 534 ราย อันประกอบดวยลูกคาท่ีเปนอูรถยนตในจังหวัดเชียงใหม 297 ราย 

จังหวัดเชียงราย 72 ราย จังหวัดลําพูน 112 ราย และจังหวัดแมฮองสอน 53 ราย   

 

3.1.3 ขนาดตัวอยาง และวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีจะทําการสํารวจ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และความคลาดเคล่ือน

ของการสุมตัวอยางท่ีระดับ 5 เปอรเซ็นต นํามาคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro 

Yamane อางใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2544) ในกรณีทราบจํานวนท่ีแนนอน (Finite Population) 

ดังนี้ 
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n = N/(1+ N(e2))   โดยที่ 

         n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N คือ ขนาดของประชากร 

  e คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

 n  = 534 /(1+ 534 (0.052)) 

         = 228.69 หรือ 230 ราย 

จากน้ันจึงเลือกตัวอยาง จํานวน 230 ราย โดยการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota 

Sampling) ตามสัดสวนของปริมาณลูกคาในแตละจังหวัด ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนการกําหนดโควตา (Quota Sampling) การเก็บแบบสอบถามในแตละจังหวัด 

จังหวัด จํานวนลูกคา 
(ราย) 

สัดสวนลูกคา 
(รอยละ) 

จํานวนตัวอยาง 
เก็บขอมูล 

เชียงใหม 297 55.62 128 

เชียงราย 72 13.48 31 

ลําพูน 112 20.97 48 

แมฮองสอน 53 9.93 23 

รวม 534 100.00 230 
 

จึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เพ่ือรวบรวมขอมูล 

 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยสอบถาม

จากลูกคาท่ีมาซ้ืออะไหล ท่ีหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 

เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตตางๆท่ีเกี่ยวของ เพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาดบริการและความพึงพอใจของลูกคา 
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3.2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความคาดหวังท่ีมี

ตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม และระดับการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงของลูกคา

ตอการใชบริการอะไหลของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม และใชผลของระดับความ

คาดหวังและระดับการรับรูจริงมาศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวน

ประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 3 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการใชบริการหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ไดแก ระยะเวลาและความถ่ีท่ีมาใชบริการ ยอดซ้ือสินคาเฉล่ียตอเดือน ประเภทสินคาท่ีซ้ือ สินคา

ของยี่หอรถยนตท่ีซ้ือ จํานวนรานจําหนายอะไหลท่ีไปใชบริการ สาเหตุท่ีมาใชบริการ 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของลูกคา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง จังหวัด จํานวน

รถยนตท่ีเขามาใชบริการกับอู 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอด

เย่ียม และการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวน

จํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ/บริการ ราคา สถานท่ีหรือชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด บุคคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ  
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 

(Mean) รวมทั้งใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก Paired-Sample t-test ซ่ึงใชเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียระดับความคาดหวังและคาเฉล่ียระดับการรับรูของลูกคาตอการใชบริการอะไหลของหาง

หุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับไม

เกิน 0.05 ดังนี้ 

คา Sig นอยกวา 0.05 แสดงวา ระดับความคาดหวังมีความแตกตางกับระดับการรับรูจริง 

คา Sig มากกวา 0.05 แสดงวา ระดับความคาดหวังไมมีความแตกตางกับระดับการรับรูจริง 
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การวิเคราะหระดับความคาดหวัง และการวิเคราะหระดับการรับรูจริง 

เปนคําถามท่ีมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ หรือเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

เห็นดวยมากท่ีสุด  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 5 

เห็นดวย    เกณฑการใหคะแนนเทากับ 4 

เฉยๆ    เกณฑการใหคะแนนเทากับ 3 

ไมเห็นดวย   เกณฑการใหคะแนนเทากับ 2 

ไมเห็นดวยมากท่ีสุด  เกณฑการใหคะแนนเทากับ 1 

โดยทําการหาคาคะแนนเฉล่ียและแปลความหมายของคะแนนทั้ง 5 ระดับคาเฉล่ีย  ดวย

วิธีการคํานวณแบงชวงระดับคาเฉล่ีย ดังนี ้

คะแนนสูงสุด  -   คะแนนต่ําสุด      =      5- 1      =    
                                     จํานวนช้ัน                                       5 

มีเกณฑการแปลผลจากคาเฉล่ียความคาดหวังและคาเฉล่ียการรับรูจริงในแตละระดับ  

ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง   4.21-5.00    หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

คาเฉล่ียระหวาง   3.41-4.20    หมายถึง  เห็นดวย 

คาเฉล่ียระหวาง   2.61-3.40    หมายถึง  เฉยๆ  

คาเฉล่ียระหวาง   1.81-2.60    หมายถึง  ไมเห็นดวย 

คาเฉล่ียระหวาง   1.00-1.80    หมายถึง  ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

 

โดยการวิเคราะหความพึงพอใจนั้นสามารถเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีในดาน

ความคาดหวังเทียบกับคาเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีในดานการรับรูจริงดังรายละเอียด 

คาเฉล่ียความคาดหวงันอยกวาคาเฉล่ียการรับรูจริง หมายถึง ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความคาดหวังเทากับคาเฉล่ียการรับรูจริง    หมายถึง ลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความคาดหวังมากกวาคาเฉล่ียการรับรูจริง  หมายถึง  ลูกคาเกิดความประทับใจ  
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3.4 สถิติที่ใชในการศึกษา 
1. คาความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage)  ใชอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป

ของกลุมประชากร คือ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน  

2. คาเฉล่ีย (Means) ใชอธิบายระดับความคาดหวัง และระดับการรับรูจริงของลูกคา

หลังจากการใชบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม   

3. การแจกแจงแบบที (t-test) ไดแก Paired-Sample t-test ใชเปรียบเทียบระหวางระดับ

ความคาดหวัง และระดับการรับรูจริงของลูกคาหลังจากการใชบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนา

ยนต เชียงใหม  

 

3.5 การพัฒนาและการทดสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษา 
1.  ศึกษาความตองการในการพัฒนาของ หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนตเชียงใหม โดย

การเก็บแบบสอบถามเบ้ืองตนโดยใชคําถามปลายเปดกับลูกคาท่ีมาใชบริการวาตองการใหทางราน

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาส่ิงใดบางและ ทําการวิเคราะห SWOT Analysis เพ่ือประเมินวามีจุด

ใดท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา แลวจึงนําขอมูลตางๆท่ีเก็บรวบรวมมาสรางแบบสอบถามเบ้ืองตน 

2.  รางแบบสอบถามและนําไปทดลองสํารวจขอมูลโดยการสุมตัวอยางจากคนท่ีมาใช

บริการท่ีรานจํานวน 15 คน เพื่อดูวามีความเขาใจในตัวแบบสอบถามมากนอยเพียงใด 

3.  นําขอมูลท่ีไดรับจากการทดลองสํารวจขอมูลมาปรับปรุงแกไข ในสวนท่ีผูตอบ

แบบสอบถามไมเขาใจหรือทําไมถูกวิธี มาปรับปรุง ขอคําถามและวิธีอธิบายการทําแบบสอบถาม 

แลวจึงนําไปทดลองสํารวจขอมูลอีกครั้ง 

4.  ถาพบวาคนตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในตัวแบบสอบถามแลว ก็ทําการเก็บ

แบบสอบถามจริง จํานวน 230 ชุด 

 

3.6 สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวมรวมขอมูล 
สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษา คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

3.7 ระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2553 – มิถุนายน 2553 


