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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวิธีการศึกษาอนัประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  และ
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

  ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดในเขตถนนนิมมาน          
เหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการใชก้รอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7P’s     
ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้บริการของร้านนวดท่ี

ตั้งอยู่ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ และพื้นท่ีใกล้เคียงถนนนิมมานเหมินทร์ในรัศมี 1 กิโลเมตร     
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่นอน 

 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอย่างอา้งอิงซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอน โดยใชต้ารางการก าหนดขนาดตวัอยา่งของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2540: 169) 
ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 300 ราย ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
เก็บแบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตถนน
นิมมานเหมินทร์  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยใช้

บริการของร้านนวดท่ีตั้งอยูใ่นเขตถนนนิมมานเหมินทร์ และพื้นท่ีใกลเ้คียงถนนนิมมานเหมินทร์ใน
รัศมี 1 กิโลเมตร จ านวน 300 ราย โดยมีการกระจายการเก็บขอ้มูลบริเวณร้านนวดแผนไทย จ านวน 
21 แห่ง ในพื้นท่ีเขต ถนนนิมมานเหมินทร์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และพื้นท่ีใกลเ้คียงในรัศมี 1 กิโลเมตร 
ในเวลา 10.00 น.-18.00 น. 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างตาม
วตัถุประสงคเ์พื่อใชร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการร้านนวดในเขตถนน
นิมมานเหมินทร์ และพื้นท่ีใกลเ้คียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ
สมรส ลกัษณะอาชีพ เขตท่ีพกัอาศยั และระดบัรายไดต่้อเดือน ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพื่อให้ทราบพื้นหลงั
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการใช้บริการร้านนวดในเขตถนนนิมมาน       
เหมินทร์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการอะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงใชบ้ริการ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคใชบ้ริการเม่ือใด ผูบ้ริโภคใชบ้ริการท่ีไหน และผูบ้ริโภคใชบ้ริการอยา่งไร 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และปัจจยัดา้นกระบวนการ เป็นลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบโดยให้ระดบัความส าคญั 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 4 ปัญหาและค าแนะน าในการให้บริการของร้านนวดแผนไทยโดยเป็น
ค าถามปลายเปิดท่ีจะน าผลมาใชช่้วยในการสรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
1. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ    

T-Test เพื่อเปรียบเทียบทดสอบหาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียตวัแปรสองกลุ่ม ใชส้ถิติ F-test คือ 
One-way ANOVA ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มข้ึนไป 

ในส่วนของค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี  

ระดับความส าคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 
มาก 

ปานกลาง 
นอ้ย 

นอ้ยท่ีสุด 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผล แบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

ส าคญัมากท่ีสุด 
ส าคญัมาก 
ส าคญัปานกลาง 
ส าคญันอ้ย 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล คือ ร้านนวดแผนไทย จ านวน 

21 แห่ง ในพื้นท่ีเขตถนนนิมมานเหมินทร์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และพื้นท่ีใกลเ้คียงในรัศมี 1 กิโลเมตร 
ในเวลา 10.00 น. – 18.00น. และคณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใชบ้ริการร้านนวดแผนไทยในเขตถนนนิมมานเหมิ
นทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 โดยมีการเก็บขอ้มูล
ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 


