
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

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

2. วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งศึกษาตามกรอบแนวคิดความ
พึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ อนัไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้าน
สถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใชบ้ริการ
ท่ีแน่นอน 
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3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ย

วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรการค านวณของ (Ken Black, 
2007) ดงัน้ี 

 
 

           
โดยท่ี  

2

Z   ท่ีความเช่ือมัน่  95%  =   1.96 

 ̂  เป็นค่าประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร   =   (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)/4  
  เม่ือ scale ท่ีใชเ้ป็นช่วงคะแนน 1 – 5  
     

̂  =    
   

 
     = 1 

 
 E  เป็นค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้(Maximum Allowable Error) ก าหนดให้
เท่ากบั 0.10 จาก scale  1 – 5 

 
แทนค่าในสูตร 

                                  

 2

22

1.0

196.1
n    =  384.16   

 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอย่างเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 

400 ตัวอย่าง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามส่วนสัดส่วน
(Proportional) ของสาขาแลว้เก็บโดยตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงสามารถจ าแนก
ตามสาขาของร้านกาแฟฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้งัรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

สาขา จ านวน 
สาขาโชตนา 200 
สาขารวมโชค 200 
รวม 400 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามลูกคา้ของ

ร้านกาแฟฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้จาก

เอกสารงานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซด์ทางอินเตอร์เน็ต
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
     ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูล เ ก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า ต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของร้านกาแฟฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะในการให้บริการของร้านกาแฟ
ฝาง ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
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แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 
 

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

 
 ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

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 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ี ร้านกาแฟฝาง สาขาโชตนา และ

สาขารวมโชค จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 8 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2554 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 
ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 


