
 

บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

พนกังานขายในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปางมีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย การศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของพนกังานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร  
กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานขายท่ีเดินทางมาพกัอาศยัในเขตอ าเภอ

เมืองล าปาง 
 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงก าหนด
ขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วาณิชบญัชา,2545:26) 
โดยใหค้่าความผดิพลาดไม่เกิน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงมีวิธีการหาค่าจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง
จากสูตร  

 
   n  คือ  ขนาดตวัอยา่ง 

 e  คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 
   Z  คือ ค่าปกติมาตรฐาน ซ่ึง Z ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือ ท่ีระดบั 
       ความเช่ือมัน่ 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 
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   แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี 
 
      n = 

 
= 390 ราย 

 
 

โดยท าการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ซ่ึงเป็นพนกังานขายท่ีมาใช้บริการโรงแรมทั้ง 15
แห่งในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองล าปางโดยพิจารณาเลือกโรงแรมท่ีมีปริมาณการเขา้พกัของพนกังานขาย
สูงและเป็นโรงแรมท่ีมีห้องพกัมากกว่า 30 ห้อง (อนุวฒัน์ ภูวเศรษฐ, 2554: สัมภาษณ์) และ 
เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเขา้พกัโรงแรมแต่ละท่ีอยา่งแน่นอน และไม่สามารถทราบได้
ว่า ลูกคา้ท่ีเขา้พกั ท่านใดมีอาชีพเป็นพนกังานขาย ดงันั้นจึงท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีตามสะดวก 
(Convenience Sampling)โดยพิจารณาเลือกเก็บขอ้มูลจากโรงแรมท่ีมีพนกังานขายเขา้พกัในปริมาณ
ท่ีมาก จ านวน 15 โรงแรม ไดแ้ก่ 1) พินโฮเต็ล 42 ห้อง 2) ศิริเพลส 64 ห้อง 3) อาคมัสิริ 56 ห้อง      
4)โรงแรมปางทิพย ์ 86 ห้อง  5) โรงแรมบา้นเหนือ 40 ห้อง 6)โรงแรมล าปางริเวอร์ลอด 78 ห้อง       
7) แม่วงัรีสอร์ท 49 ห้อง  8) ริเวอร์ไซด์เกสเฮา้ส์  52 ห้อง 9) เอ้ืองค ารีสอร์ท 56 ห้อง 10) ขา้วหอม 
40 ห้อง  11) สมนึก 60 ห้อง  12) ล าปางเซลส์เกสเฮา้ท์ 65 ห้อง  13) พู่กนัเรสซิเดนท ์63 ห้อง และ 
14) บา้นลานนา  48 ห้อง 15) ลา้นนานคร 56 ห้อง โดยท าการเก็บตวัอยา่งแต่ละโรงแรมในสัดส่วน
เท่าๆกนั 
 
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
ได้จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถาม  (Questionnaire) สอบถาม

พนกังานขายท่ีมาใชบ้ริการท่ีโรงแรมในเขตอ าเภอเมืองล าปางโดยพิจารณาโรงแรมท่ีมีพนกังานขาย
เขา้พกัในปริมาณท่ีมาก จ านวน 15 โรงแรม ไดแ้ก่ 1) พินโฮเต็ล 2) ศิริเพลส 3) อาคมัสิริ 4)โรงแรม
ปางทิพย ์ 5) โรงแรมบา้นเหนือ  6)โรงแรมล าปางริเวอร์ลอด 7) แม่วงัรีสอร์ท  8) ริเวอร์ไซด์เกส
เฮา้ส์ 9) เอ้ืองค ารีสอร์ท 10) ขา้วหอม 11) สมนึก 12) ล าปางเซลส์เกสเฮา้ท ์13) พู่กนัเรสซิเดนท ์และ 
14) บา้นลานนา 15) ลา้นนานคร 

 

(1.96)2 
4 x (0.05)2 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ี แบบสอบถามแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ คือ  
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้

สถานภาพ ลกัษณะงานขาย ประเภทโรงแรม จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ ระยะเวลาเขา้พกัต่อคร้ัง ราคา
ห้องพกัโดยเฉล่ียต่อคร้ัง โรงแรมท่ีพกัประจ า เหตุผลในการเลือกพกัโรงแรม เหตุผลการตดัสินใจ
พกัโรงแรมคร้ังต่อไป แหล่งขอ้มูลโรงแรม   

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดบริการไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปาง 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) โดยลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองล าปางเป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2549) 
โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 
        ระดับทีม่ีผล            ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด      5 
 มาก       4 
 ปานกลาง      3 
 นอ้ย      2 
 นอ้ยท่ีสุด      1 
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การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                          
            ค่าเฉลีย่                                 แปลผล 
 4.50  -  5.00     มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49     มีผลในระดบัมาก 
 2.50  -  3.49     มีผลในระดบัปานกลาง 
 1.50  -  2.49     มีผลในระดบันอ้ย 
 1.00  -  1.49     มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
สถานทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา 

สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ โรงแรมต่างๆทั้ง 15 แห่งท่ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปางสถานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 
ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 – มิถุนายน พ.ศ. 2555
และระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 
 

 


