
 

บทที่  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกสถานบริการสปา
เพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ไดดําเนนิการตามระเบียบวิธีการศกึษา 
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การเกบ็รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถานท่ีใชในการ
ดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล และระยะเวลาในการศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ผูบริโภคในการเลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดแก ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานบุคลากร ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการสปาท่ีสถานบริการสปาเพื่อ

สุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทุกสถานประกอบการท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Spa 
Shop) จากสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 11 แหง 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไมทราบจํานวนประชากรท่ีใชบริการสปาท่ีสถานบริการสปาเพ่ือ
สุขภาพท่ีตั้งอยูในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 275 ราย โดย
อางอิงจากการแสดงขนาดตัวอยางของ Seymour Sudman (1976: 87 อางถึงใน กณุฑลี เวชสาร, 
2545:192) โดยกระจายเก็บตัวอยางจากสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ทุกสถานประกอบการท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Spa Shop) จากสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 11 แหง  ไดแก  Vareena Spa, 
แกรนด สปา, ซี ที สปาไลฟ,  ดิ แอนทิโดท, เทวี เทวา,  บัวสปา, บางกอก โอเอซิส สปา, ปาลม เฮอร
บัล รีทรีท, เรนทรี สปา, ไลเฟ บิวตี้ สปา และฮารโมนี่ สปา แหงละ 25 ราย และใชวิธีคัดเลือก
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
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วิธีการศึกษา 
ขอมูลและแหลงขอมูล 
1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริโภคท่ีไปใช

บริการสปาจากสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทุกสถานประกอบการ
ท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Spa Shop) จากสํานักงานสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 11 แหง ๆ ละ 25 ราย รวมขนาดตัวอยางท้ังส้ิน 275 
ราย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล 

 2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 

สวนคือ  
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ระดับการศึกษา    
 สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
เลือกสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดาน
บุคลากร ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ     
 สวนท่ี 3  ปญหาท่ีมีตอสถานบริการสปาเพ่ือสุขภาพ  
 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 
การวัดระดับความสําคัญของแตละตัวแปร จะใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 

ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 มีความสําคัญมากท่ีสุด เทากับ    5         คะแนน    
 มีความสําคัญมาก เทากับ    4         คะแนน     
 มีความสําคัญปานกลาง เทากับ    3         คะแนน 
 มีความสําคัญนอย เทากับ    2         คะแนน 
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 มีความสําคัญนอยท่ีสุด           เทากับ    1         คะแนน 
โดยคะแนนที่ใหกับระดับความสําคัญ จะแปลความหมาย ดังนี้  (กุณฑลี เวชสาร,  

2545 : 111 – 123) 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50  -  5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มีระดับความความสําคัญมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง มีระดับความความสําคัญปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50  -  2.49  หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

 
สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. ศูนยการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดสมุทรสาคร 
2.     การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ีสถานบริการสปา

เพื่อสุขภาพในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Spa Shop) จากสํานักงาน
สงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ท้ัง 11 แหง 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ใชเวลาในการดําเนินการท้ังส้ินประมาณ 9 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยเก็บขอมูลในระหวางเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 


