
 
บทที ่ 3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี  คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
การจดัจ าหน่าย (Distribution)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People)  ดา้น
กระบวนการ (Process)  และดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical  evidence) 

ขอบเขตประชากรและการเลอืกตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหวา่งวนัท่ี  12  มีนาคม 2555  ถึง วนัท่ี  
27  เมษายน  2555  จ  านวน  180  คน  (โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ, 2555 : สัมภาษณ์) โดยจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด  โดยจะเก็บใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ  90  ของประชากรทั้งหมด   
     
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ของนักเรียนท่ีก าลังเรียนกวดวิชาท่ี

โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างวนัท่ี  12  
มีนาคม 2555  ถึง วนัท่ี  27 เมษายน 2555 จ านวน 180  คน      
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนครอบคลุมเน้ือหาท่ี

จะวดั  โดยแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี   
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปีการศึกษา แผนกท่ี

ก าลงัศึกษา  เกรดเฉล่ียสะสม รายไดต่้อเดือนของผูป้กครอง  สาเหตุท่ีเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา  
ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิาโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลระดบัความส าคญัและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ   อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product)  
ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Distribution) การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) บุคลากร (People)  
ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  และกระบวนการ  (Process) 
    
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive)  
ประกอบดว้ย  ความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ  (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ในส่วนของขอ้มูล
ดา้นความพึงพอใจ  วดัระดบัความพึงพอใจ โดยใชม้าตราประเมินค่า  (Rating  Scales)  5  ระดบั  
น ามาวิเคราะห์โดยใช้  ค่าเฉล่ีย  (Mean) เกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบสอบถามในส่วนระดบั
ความส าคญัและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดก้  าหนดระดบัการวดั  ดงัน้ี  (ชชัวาล  เรืองประพนัธ์,  2544)    
 

ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจ  คะแนน 
มากท่ีสุด         5 
มาก         4 
ปานกลาง         3 
นอ้ย         2 
นอ้ยท่ีสุด         1 
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ระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ  ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย โดย
คะแนนเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ ดงัน้ี 
 

ค่าเฉล่ีย     ระดบัความส าคญั/ความพึงพอใจ 
4.50  -  5.00   มากท่ีสุด 
3.50  -  4.49   มาก 
2.50  -  3.49   ปานกลาง 
1.50  -  2.49   นอ้ย 

 1.00  -  1.49   นอ้ยท่ีสุด 
    

การเปรียบเทียบระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการ ใช้โมเดลวิเคราะห์ความส าคญัและการด าเนินการ  ( Importance - 
Performance Analysis Model)  โดยการน าระดับความส าคญัของปัจจยัท่ีรับรู้โดยผูบ้ริโภค 
(Customer Importance)  และระดบัการด าเนินงานขององค์กร (Company Performance) มาสร้าง
เป็นแผนภาพ  และน าผลการตีความมาวิเคราะห์  และอธิบายผลไดจ้ากโมเดล สามารถแบ่งพื้นท่ี
แผนภาพออกเป็น   4   ส่วน  คือ  A B C D  ซ่ึงแต่ละส่วนสามารถอธิบายความหมายไดด้งัน้ี  (ธีระ
ยทุธ์  นิยมกลู,  2553) 

A. (Concentrate here)   แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง แต่ผูบ้ริโภคไม่ได้
รับการบริการในระดบัท่ีน่าพอใจ  กล่าวคือ  ระดบัการบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือคาดหวงัไวสู้งกวา่
ระดบัการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ  ดงันั้นองคก์รตอ้งใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปรับปรุงองคป์ระกอบ
ในกลุ่มน้ีโดยเร่งด่วน 

B. (Keep up the good work)  แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง และผูบ้ริโภค
ไดรั้บการบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ ดงันั้นองคก์รตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป 

C. (Low priority)  แสดงถึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต ่าและผูบ้ริโภคไม่ไดรั้บ
การบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  อยา่งไรก็ตามองคก์ร ไม่มีความจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจแกไ้ข 
เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคในระดบัต ่า  

D. (Possible overkill)  แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต ่า แต่ผูบ้ริโภคไดรั้บ
การบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  องคก์รควรพิจารณาลดทรัพยากรท่ีจดัสรรให้องคป์ระกอบน้ีเพื่อ
น าไปปรับปรุงองคป์ระกอบอ่ืนท่ีส าคญักวา่ 

โดยน าคะแนนระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการและคะแนน
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ระดบัความพึงพอใจ ของผูรั้บบริการต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ  
Quadrant  Analysis  ก าหนดใหแ้กนตั้งเป็นระดบัความส าคญัมี 
 

จุดก่ึงกลางเส้นระดบัความส าคญั  =  คะแนนมากท่ีสุด  +  คะแนนนอ้ยท่ีสุด 
           2      =   5  +  1  
                   2 
            =       3 
   

และก าหนดใหแ้กนนอนเป็นระดบัความพึงพอใจมี 
   

จุดก่ึงกลางเส้นระดบัความพึงพอใจ  =  คะแนนมากท่ีสุด  +  คะแนนนอ้ยท่ีสุด 
           2     =   5  +  1  
      2 
                =       3 
   
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวิจัยและรวบรวมข้อมูล 

โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือน
กนัยายน  พ.ศ. 2555  และระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2555  ถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 
2555 


