
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอบเขตการศึกษา 
1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

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
ประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค โดยมุ่งศึกษาตามกรอบ
แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นสถานท่ี/การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
  การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด

ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค โดยเก็บจากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค ปี พ.ศ. 2554 มีจ านวน 80 คนต่อปี โดยจะ
ท าการศึกษาประชากรทั้งหมด ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการหรือผูน้ าเขา้ ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายการตลาดของ
ลูกคา้ (รายงานขอ้มูลลูกคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค ณ วนัท่ี 2 มกราคม 
พ.ศ. 2555) 
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูล 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้มาจากงานแสดงสินค้า เช่น 
Paperworld Frankfurt, Ambiente Frankfurt, Tendence Frankfurt, Hong Kong International Gifts 
Fair, Hong Kong Mega Show Part 1 เป็นตน้ และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูต้อบ
แบบสอบถาม ท่ีเป็นลูกคา้ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค จ านวน 80 ราย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสารงานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซด์ทางอินเตอร์เน็ต
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ พฤติกรรม

ของลูกคา้ เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดของห้าง

หุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดคในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี/การจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

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



 16 

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 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ โดยค่าสถิติท่ีใช ้คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลได้จากงานแสดงสินคา้ เช่น Paperworld Frankfurt, 

Ambiente Frankfurt, Tendence Frankfurt, Hong Kong International Gifts Fair, Hong Kong Mega 
Show Part 1 เป็นตน้ และการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นลูกคา้ของ
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชียงใหม่อินเตอร์เนชัน่แนล เดค  
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3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใชเ้วลา 8 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม 
ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 


