
บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเน้ือหา
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวย ระดับความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวน

ประสมการตลาดบริการและระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอบริษัท
เดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี

ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคาประเภทรานคาหลักหรือยี่ปวรายใหญ หรือ

ลูกคาที่ติดตอซื้อสินคาจากบริษัทเพื่อนําไปขายตอ เปนรานคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนวาเปนลูกคา
ของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี และมียอดการสั่งซื้อมากกวา 10,000 บาทตอเดือน มีจํานวน
ทั้งหมด 176 ราย

วิธีการศึกษา
ขอมูลและแหลงขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการใชแบบสอบถามลูกคาประเภท

รานคาหลักของบริษัทเดอเบล จํากัด   สาขาอุดรธานี  จํานวน 176 ราย
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากขอมูลจากหนังสือ งานวิจัยรายงาน

การคนควาอิสระทางอินเตอรเนทและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา รูปแบบ

ธุรกิจ จํานวนพนักงาน ยอดการสั่งซื้อ สถานที่ต้ัง
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี ไดแก
1) ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก ชื่อเสียงของผลิตภัณฑของบริษัท (กระทิงแดง

ซุปเปอรลูกทุง เรดด้ี เรดด้ีบูท เรดบูลเอ็กซตรา สปอนเซอร ชาขาวเพียวริคุ เมล็ดทานตะวันซันส
แน็ค นมถั่วเหลือง D in 1 เจเล ปลาเสนเบนโตะ โอวัลติน สาหรายซิลิโกะ เซปเปบิวติดร้ิง) คุณภาพ
ของสินคา ความหลากหลายของสินคาของบริษัท คุณภาพของบรรจุภัณฑ มีผลิตภัณฑใหมๆ
ออกมาจําหนายเสมอ

2) ราคา (Price) ไดแก ราคาขายของผลิตภัณฑ กําไรตอชิ้น/ขวด
3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดแก ความถี่ในการเขาเยี่ยมของบริษัท

(2 คร้ัง/เดือน) ระยะเวลาในการสงสินคา การจัดเรียงสินคาในตูเย็น ชั้นโชวสินคา ชั้นวางสินคา กอง
สินคาของพนักงานบริษัท

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดแก บริษัทมีการประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑตามสื่อโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน, หนังสือพิมพ,  เว็ปไซต, ปายโปสเตอร การให
สวนลดเมื่อมียอดซื้อตามที่กําหนดไว การใหของสมนาคุณ การใหเครดิตในการซื้อสินคา

5) บุคลากร (People) ไดแก พนักงานแตงกายในชุดเคร่ืองแบบของบริษัท
พนักงานแตงกายสะอาดและเรียบรอย พนักงานของบริษัทพูดจาสุภาพออนนอม และมีมารยาท
พนักงานมีความสนใจและเต็มใจใหบริการ พนักงานของบริษัทมีความรูความชํานาญในตัว
ผลิตภัณฑเปนอยางดี พนักงานใหความชวยเหลือแนะนําในการจําหนายผลิตภัณฑ พนักงานให
ความรูแกลูกคาเมื่อมีสินคา หรือ อุปกรณใหม พนักงานดูแลสินคาและใหความสําคัญในการจัด
สินคา พนักงานชวยแกไขปญหาใหกับลูกคาได

6) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
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Presentation) หรือการบริการ (Services) ไดแก รูปแบบเคร่ืองแบบพนักงานของบริษัท รูปลักษณ
ของอุปกรณตางๆ เชน ตูแชสินคา ) รูปลักษณ สีสันของรถสงสินคา

7) กระบวนการ (Process) ไดแก การสงมอบสินคาใหแกลูกคาถูกตอง
และรวดเร็ว สินคาสามารถเปลี่ยนหรือคืนได ความรวดเร็วในการใหบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เชน การจัดเรียงสินคา ความรวดเร็วในการใหบริการทางการเงิน เชน การคิดเงิน/ทอนเงิน
ความถูกตองในการใหบริการทางการเงิน ความรวดเร็วในการสงสินคาเมื่อตองการสินคาเพิ่มพิเศษ
ความรวดเร็วในการตอบสนองตอปญหาของลูกคา

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
โดยแบสอบถามในสวนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและรานคาจะวิเคราะหโดย
ใชคาความถี่และรอยละ

สําหรับลักษณะของคําถามในสวนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวของกับความพึงพอใจน้ันจะใชการวัด
ความพึงพอใจแบบ Likert Scale (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ไดแก
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีคะแนนดังตอไปน้ี

ระดับความพึงพอใจ คะแนน
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1
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คะแนนที่ไดนําไปคํานวณ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยที่ไดจากการประมวลผล ดังน้ี (ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ, 2551)

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นอยที่สุด
สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ในดานความพึงพอใจของรานคาที่มีตอสวน

ประสมการตลาดบริการของบริษัท จะใชคําถามปลายเปด (Open-End Question) แลวใหผูตอบ
แบบสอบถามระบุปญหาและขอเสนอแนะแกบริษัทโดยอิสระ

สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชสถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังน้ี
1. บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี
2. รานคาหลักหรือยี่ปวรายใหญซึ่งเปนลูกคาของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี

ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ี ใชเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน โดยเร่ิมต้ังแต สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


