
 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของร้านอาหาร มาย 
เวียดนาม ใน  จงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษา  ขอบเขตประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และ
วิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง วิธีการศึกษา  เคร่ืองมือ และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตเพื่อท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

ร้านอาหารมาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ให้บริการของร้านอาหาร มาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ดา้นบุคคล (People) ดา้นการสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
และดา้นกระบวนการ (Process) 

ประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการท่ีร้านอาหารมาย เวียดนาม 
ในจงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

ขนาดตัวอย่างและวิธีการคดัเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนและเป็นการศึกษาในระดบั
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จึงใชว้ิธีการคดัเลือกตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น(Non – 
probability Sampling) สุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท่ี้ใชบ้ริการท่ี
ร้านอาหารมาย เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการทั้งหมดอยา่งนอ้ย 200 
คน (Seymour Sudman, 1976: 87 อา้งในกุณฑลี ร่ืนรมย ,์ 2549: 187) เน่ืองจากร้านอาหารมาย 
เวียดนามมีทั้งหมด 3 สาขา มีจ านวนรวม 180 ท่ีนั่ง จึงก าหนดตวัอย่างตามจ านวนท่ีนั่งของ
ร้านอาหารมาย เวียดนามในแต่ละสาขา ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 270 โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการ
ของร้านอาหารมาย เวียดนามแห่งนั้นๆ ในอตัราส่วนจ านวนท่ีนัง่ต่อจ านวนตวัอยา่งเท่ากบั 1: 1.5 
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือสาขา จ านวนท่ีนัง่ของร้านอาหารมาย เวียดนาม ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีใชใ้นการศึกษา และจ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 



 

 

11 

ที ่ รายช่ือสาขาของร้านอาหารมาย เวียดนาม 
จ านวนที่น่ัง 

(ที)่ 
จ านวนตัวอย่างทีใ่ช้ใน

การศึกษา (คน) 
1. สาขาหนา้หนา้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  60 90 
2. สาขาแม่วงั  60 90 
3. สาขามีโชคพลาซ่า  60 90 

รวม 180 270 
  
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจผูป้ระกอบการของ

ร้านมาย เวียดนาม จากแบบสมัภาษณ์ซ่ึงไดก้ าหนดข้ึน แบบพบกนัโดยตรง ระหวา่งผูส้มัภาษณ์กบัผู ้
ถูกสัมภาษณ์ (Face to face interview) และดว้ยการส ารวจภาคสนาม ใชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยการน าแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูก้รอกเอง 
 2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้าการศึกษาคน้ควา้ และเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากหนงัสือ ต าราทางดา้นการตลาดและทางดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นิตยสาร หนงัสือพิมพธุ์รกิจ บทความ 
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดท้  ามา
ก่อนหนา้น้ีเพื่อใชป้ระกอบการก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ในจงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นลกัษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามแบบปลายปิด 
(Close-end Questions) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นลกัษณะการ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) ไดแ้ก่ เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการท่ีร้านอาหาร มาย เวียดนาม 
ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านอาหาร มาย เวียดนาม โอกาสท่ีเลือกใชบ้ริการ ความถ่ีของจ านวนคร้ังในการ
รับประทานอาหารเวียดนาม สาขาท่ีเลือกรับประทาน ประเภทของอาหาร วนัท่ีใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ี
ใชบ้ริการ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง และผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงจะเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) 
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ส่วนที่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหาร มาย เวียดนาม ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยศึกษาความพึงพอใจใน 7 ดา้น ดงัน้ีคือ ความพึง
พอใจดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ความพึงพอใจดา้นราคา ความพึงพอใจดา้นการจดัจ าหน่าย ความ
พึงพอใจดา้นการส่งเสริมการตลาด ความพึงพอใจดา้นพนกังานให้บริการ ความพึงพอใจดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีให้บริการ และความพึงพอใจดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารเวียดนามในทั้ง 3 สาขา ลกัษณะแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะค าถามประกอบไปดว้ยขอ้ความท่ีเป็นการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัแต่ละดา้น โดยแต่ละขอ้ค าถาม มีค  าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนที่ 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีผูใ้ช้บริการพบในการใช้บริการร้านอาหารมาย 
เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ยปัญหาของการใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการให้บริการของร้านอาหาร มาย 
เวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จากผูต้อบแบบสอบถาม 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม 270 ชุด จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) ฐานนิยม (Mode) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจะ
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม มา
วิเคราะห์โดยใชค่้าความถ่ี และร้อยละ  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเวียดนาม ใชค้วามถ่ี ร้อยละ ใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาความพึงพอใจทั้ง 7 ดา้น โดยแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมี
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแต่ละระดบั (กณุฑลี ร่ืนรมย,์ 2549: 145) ดงัน้ี  
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 ระดบัความพึงพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 

การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากเกณฑก์ารหา

ค่าเฉล่ีย โดยวิธีการอนัตรภาคชั้น  = 0.8  
ค่าเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 

4.20-5.00 มากท่ีสุด 
3.40-4.19 มาก 
2.60-3.39 ปานกลาง 
1.80-2.59 นอ้ย 
1.00-1.79 นอ้ยท่ีสุด 

   
ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อขอ้มูลการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนามในทั้ง 3 สาขา โดยจะแสดงจ านวนและร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความส าคญัและค่าเฉล่ียของปัจจยัทั้ง 7 ดา้นท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารมาย เวียดนาม โดยแต่ละขอ้มีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และมีเกณฑใ์นการ
ใหค้ะแนนแต่ละระดบั (กณุฑลี ร่ืนรมย,์ 2549: 145) ดงัน้ี  

 

ระดบัของปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
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การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากเกณฑก์ารหา

ค่าเฉล่ีย โดยวิธีการอนัตรภาคชั้น  = 0.8 

 

ค่าเฉล่ีย ระดบัของปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการ 
4.20-5.00 มากท่ีสุด 
3.40-4.19 มาก 
2.60-3.39 ปานกลาง 
1.80-2.59 นอ้ย 
1.00-1.79 นอ้ยท่ีสุด 

  
ส่วนที่ 5 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการให้บริการของร้านอาหาร

มายเวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยแสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ ของระดบัปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบในการใชบ้ริการ
ร้านอาหารมายเวียดนาม ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
   

 
 

 
 


