
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วนประสมการตลาดของ
บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวิธีการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอบเขตการศึกษา 
1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
1.3. ขนาดตวัอยา่ง และวิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง 

2. วิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การกาํหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการดาํเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ต่อส่วนประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) และ
ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตโ์ตโยตา้ จงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2552 จาํนวนทั้งส้ิน 2,983 ราย  (ฝ่ายการตลาดบริษทัโตโยตา้ จงัหวดัเชียงใหม่, 2553) 
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3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคดัเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน  360 ราย  โดยประชากร

ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์โตโยตา้ จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 มีจาํนวนทั้งส้ิน 2,983 ราย ผู ้
ศึกษาจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือน 5% ใช้
วิธีการกาํหนดตวัอย่างโดยการใชสู้ตร ทาโร ยามาเน จากจาํนวนประชากร ทั้งส้ิน 2,983 ราย 
คาํนวณจากสูตรตามวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) (สุชาดา กีระนนัทร์, 2545) ดงัน้ี 
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เม่ือ  n  = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  = จาํนวนลูกคา้ทัว่ไป 2,983 ราย 
  e   = ค่าความผดิพลาดสูงสุด ในท่ีน้ีคือ 5% = 0.05  
 

แทนค่า                                     n =            2,983          . 
               1 + 2983 (0.05)2 
      
     352.75 n  ตวัอยา่ง 
 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนดขนาดตวัอย่างเพ่ือทาํการศึกษาทั้งส้ินจาํนวน 
360 ตวัอย่าง และทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยความสะดวก 
(Convenience Sampling) 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การกาํหนดแหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามจาก

ผูใ้ชบ้ริการของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 360 ราย โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารงานวิจยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ต
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตต่์อส่วน

ประสมการตลาดของบริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้านการสร้างและนําเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะในการให้บริการของ บริษทั โตโยตา้       
ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะนาํมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) นาํเสนอ
ในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้คาํถามมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 
 

คะแนน  ระดับความพงึพอใจ 
5          มากท่ีสุด 
4          มาก 
3         ปานกลาง 
2          นอ้ย 
1          นอ้ยท่ีสุด 

 
 ผลคะแนนท่ีไดน้าํมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย

แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
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ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 
4.50 – 5.00      พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49      พึงพอใจมาก 
2.50 – 3.49      พึงพอใจปานกลาง 
1.50 – 2.49      พึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.49      พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  
ส่วนท่ี  3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของลูกค้า  โดยค่าสถิติท่ีใช้ คือ  ร้อยละ 

(Percentage) 
 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการดาํเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะดาํเนินการท่ีบริษทั โตโยตา้   

ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษา ใชเ้วลา 10 เดือน โดยทาํการศึกษาตั้งแต่ เดือน

มกราคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 


