
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในเขต
ต าบลสุเทพของบุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

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 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมการตลาด ได้แก่  ดา้น

ผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 

3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
  การศึกษาในคร้ังน้ีจะการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเช่า 
อพาร์ตเมนตแ์บบรายเดือนในเขตต าบลสุเทพของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดย
เก็บจาก บุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม
ท่ี ส น ใจ ศึ กษ า  คื อ  ก ลุ่ ม บุ คลกรของมห าวิท ย าลัย เชี ย งใหม่  (พ นั ก งาน แล ะอ าจ ารย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ระดบัปริญญาตรี  และกลุ่มนักศึกษา
ระดบับณัฑิตวิทยาลยัโดยใช้วิธีการคดัเลือกตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – probability 
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Sampling) ซ่ึงมีการเลือกตวัอย่างท่ีใช้คือการก าหนดโควตา (Quota Selection) จากประชากรทั้ง 3 
กลุ่ม โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการทั้งหมดอยา่งน้อย 400 คน (Seymour Sudman, 1976: 87 อา้งใน
กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2549:187) ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 382 คนดงัการค านวณหาขนาดตวัอยา่งจากสมการ 
และเง่ือนไขดงัน้ี 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วย
วธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรการค านวณ (Ken Black, 2007) ดงัน้ี 

𝑛 =
𝑧𝛼/2

2 𝜎2𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑧𝛼/2
2 𝜎2

 

 

N  จ านวนบุคลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เท่ากบั 49,186 คน 
𝑧α/2 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เท่ากบั 1.96 
E  ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์ 
  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1 

 

n =   (1.96)2(1)2(49,186 )

(0.10)2(49,186 )+ (1.96)2(1)2
     = 381.18 ≈ 382 ตวัอยา่ง 

 

จากขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 382 ตวัอยา่ง จึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส ารองเพิ่ม
รวมเป็น 400 ตวัอยา่ง ซ่ึงจดัเก็บตามค่าสัดส่วนของคนแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นค่าถ่วงน ้ าหนักของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยจดัเก็บนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 230 คน นักศึกษาระดับบณัฑิตวิทยาลัย 
จ านวน 77 คน และกลุ่มพนกังานและอาจารยข์องมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 93 คน ตามล าดบั 
 
ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนของกลุ่มประชากร ค่าถ่วงน ้าหนกั และจ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  

กลุ่มประชากร จ านวน (คน) ค่าถ่วงน า้หนัก จ านวนตัวอย่าง (คน) 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 28,224 0.574 230 

นกัศึกษาระดบับณัฑิตวทิยาลยั   9,525 0.194   77 
พนกังานและอาจารย ์ 11,437 0.232   93 

รวม 49,186 1.000 400 
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3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจบุคลากรและ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เก่ียวกับเร่ืองท่ีพกัอาศยัในเขตต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามไปให้กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูก้รอกเอง จ านวน 400 ราย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้าการศึกษาคน้ควา้ และเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากหนงัสือ ต าราทางดา้นการตลาดและทางดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ นิตยสาร หนงัสือพิมพธุ์รกิจ บทความ 
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดท้  ามา
ก่อนหนา้น้ีเพื่อใชป้ระกอบการก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยั 

3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลกัษณะ

ของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา และกลุ่มพนกังานและบุคลากรมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ เป็นลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและเป็นค าถามแบบปลายปิด 
(Close-end Questions) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดห้รือเงินท่ีไดรั้บจาก
ผูป้กครองต่อเดือน 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของนักศึกษา และกลุ่มพนกังานและบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นรูปแบบการด ารงชีวติ ไดแ้ก่เหตุผลท่ีเลือกพกัอาศยั
โอกาสท่ีเลือกใชบ้ริการสถานท่ีใกลเ้คียง การเดินทางของผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท่ีใชบ้ริการ 
ค่าเช่า อพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนบริการเสริมท่ีมีให้บริการ และผูท่ี้มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
เลือกใช ้ซ่ึงจะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ต
เมนต์รายเดือนในพื้นท่ีต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลักษณะค าถามประกอบไปด้วยข้อความท่ีเป็นการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัแต่ละด้านโดยแต่ละขอ้ค าถาม มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเช่าอพาร์ตเมนตท์ั้ง 7 ดา้น ดงัน้ีคือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
กระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีการให้รายละเอียดของห้องพกั
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ตวัอย่างแก่ผูต้อบแบบสอบถามไดป้ระเมินความเต็มใจจ่ายในเร่ืองของราคาค่าเช่าห้องพกัสูงสุดท่ี
เต็มใจจ่าย ราคาค่าไฟฟ้าสูงสุดต่อหน่วย ราคาค่าน ้ าประปา และแนวโน้มในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการจากขอ้มูลหอ้งพกัท่ีใหก้บัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูใ้ช้บริการให้เช่าอพาร์ตเมนต์
แบบรายเดือนในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม 400 ชุด จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) และฐานนิยม (Mode) โดยจะน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา และกลุ่มพนกังานและบุคลากรมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ท่ีตอบแบบสอบถามมาวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามใชค้วามถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเช่าอพาร์ต
เมนต์แบบรายเดือนในพื้นท่ีต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาระดับความ
ตอ้งการ/ความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการทั้ง 7 ดา้น โดยแต่ละขอ้มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมี
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนแต่ละระดบั (กุณฑลี เวชสาร, 2545: 123) ดงัน้ี 

 ระดบัความตอ้งการ/ความส าคญั คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 

การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากเกณฑ์การ
หาค่าเฉล่ีย โดยวิธีการอนัตรภาคชั้น 5−1

5
 = 0.8 ซ่ึงผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อม

ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายแต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
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ค่าเฉล่ีย ระดบัความตอ้งการ/ความส าคญั 
4.20-5.00 มากท่ีสุด 
3.40-4.19 มาก 
2.60-3.39 ปานกลาง 
1.80-2.59 นอ้ย 
1.00-1.79 นอ้ยท่ีสุด 

 
ส่วนรายละเอียดของห้องพกัตวัอยา่งแก่ผูต้อบแบบสอบถามไดป้ระเมินความเต็ม

ใจจ่ายในเร่ืองของราคาค่าเช่าห้องพกัสูงสุดท่ีเต็มใจจ่าย ราคาค่าไฟฟ้าสูงสุดต่อหน่วย ราคาค่า
น ้ าประปา และแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากข้อมูลห้องพักท่ีให้กับผู ้ตอบ
แบบสอบถามวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
  ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ โดยค่าสถิติท่ีใช ้คือ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจะด าเนินการในพื้นท่ีต าบล   

สุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 12 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน

กันยายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือน 
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 


