
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ

เช่าเตน็ทผ์า้ใบของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
5. จดัท าและน าเสนอรายงาน 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่า

เต็นท์ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใจสุวรรณ ประกอบด้วย ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาการ
ใหบ้ริการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ  

ขอบเขตประชากร 
   การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเช่าเต็นทผ์า้ใบท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
ใจสุวรรณ ในปี 2551-2555 โดยลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและมีประวติัอยูใ่นระบบฐานขอ้มูล มีจ านวน 
776 ราย 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ประชากรจากฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเช่าเต็นทผ์า้ใบท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจ
สุวรรณ ณ ปี 2551-2555  จ านวน 776 ราย ท าการสุ่มตวัอยา่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบัร้อยละ 5 น ามาค านวณหาขนาดตวัอยา่งโดยใช้สูตร
การค านวณของ Taro Yamane, 1970 อา้งใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550 : 77 ซ่ึงมีสูตรการค านวณ
ดงัน้ี 
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    n     =             N 
                  1 + N (e)2 

 
   เม่ือ n = กลุ่มตวัอยา่ง 
    N = ขนาดประชากร 
    e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ให ้ N = 776 ราย 
    e = 0.05 
  แทนค่าจากสูตรจะได ้
 
    n =   776 
            1 +  776 (0.05)2 
 
     =      263.95 ราย  

 
ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเช่าเตน็ทผ์า้ใบท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 264 ราย 

วธีิการเลือกตวัอยา่งจะใชก้ารสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) 
 
วธีิการศึกษา 
  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการเช่าเต็นทผ์า้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ จ านวน 264 ราย ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire Method) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
การสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการของลูกคา้ ประกอบดว้ย เหตุผลในการเช่า
เตน็ทผ์า้ใบ การใชบ้ริการร้านประจ า ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเช่าเตน็ทผ์า้ใบต่อคร้ัง ความถ่ีในการเช่า
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เตน็ทผ์า้ใบต่อปี ช่องทางท่ีท าใหรู้้จกัร้านเช่าเตน็ทผ์า้ใบ ส่ือเก่ียวกบัร้านเช่าเต็นทผ์า้ใบ และรูปทรง
ของเต็นทผ์า้ใบท่ีเช่า 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่า
เต็นท์ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการให้บริการเช่าเต็นท์ผ ้าใบของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) โดยให้ระดบัความพึงพอใจและความส าคญั 5 ระดบั ตามมาตรวดัประมาณค่า (Rating 
Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด (กุณฑลี เวชสาร, 2546) 
  ก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของลูกคา้
ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นทผ์า้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใจสุวรรณ มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี  
 

      ระดบัความพึงพอใจ/ระดบัความส าคญั ระดบัคะแนน 
 มากท่ีสุด  5  
 มาก  4  
 ปานกลาง  3  
 นอ้ย  2  
 นอ้ยท่ีสุด  1  
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  เกณฑก์ารประเมินค่าวดัระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัแบ่งเป็น 5 
ระดบั ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ/ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49  หมายถึง ความพึงพอใจ/ความส าคญัในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49  หมายถึง ความพึงพอใจ/ความส าคญัในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง ความพึงพอใจ/ความส าคญัในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ความพึงพอใจ/ความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกนัยายน 2555    ระยะเวลาเก็บ
แบบสอบถามเดือนกรกฎาคม  2555 


