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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
         ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
         เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัและความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร ตามทฤษฎีความ
พึงพอใจท่ีมีความคาดหวงัและการประเมินส่ิงท่ีได้รับของลูกคา้ตามปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของสมาชิกในการใช้บริการสหกรณ์ออม
ทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร 

        3.1.1 ขอบเขตประชากร 
         ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูก้าจ ากัด 
จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 385 คน (สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั จงัหวดั
สมุทรสาคร, 29 กรกฎาคม 2557) ในจ านวนน้ีมีสมาชิกท่ีใชบ้ริการกูย้ืมเงินจ านวน 355 คน แต่ในการ
เก็บขอ้มูลไดรั้บแบบสอบถามคืนจ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของประชากรทั้งหมด 
 
3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือบริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร 
                   3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนคือ  
         ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิก ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุานในบริษทั มูลค่าของหุ้นท่ีถือ มูลค่าเงินฝาก วงเงินกูย้มื และ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
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         ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้ระดบัความส าคญัของสมาชิกต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษทัไทยโอซูก้า จ  ากัด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการและส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
         ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อบริการของสมาชิกต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษทัไทยโอซูก้า จ  ากัด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการและส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
         ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการใชบ้ริการสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาครเป็นค าถามปลายเปิด 
 
                     3.2.2 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
         ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่า 
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัและความพึงพอใจต่อบริการ 
เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั หรือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) 
   ระดับความส าคัญ   ระดับคะแนน 
   ส าคญัมากท่ีสุด     5  
   ส าคญัมาก     4 
   ส าคญัปานกลาง     3 
   ส าคญันอ้ย     2 
   ส าคญันอ้ยท่ีสุด                1 
                                         ระดับความพงึพอใจ   ระดับคะแนน 
   พึงพอใจมากท่ีสุด    5  
   พึงพอใจมาก     4 
   พึงพอใจปานกลาง    3 
   พึงพอใจนอ้ย     2 
   พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด    1 
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                      การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ค่าเฉลีย่ระดับความส าคัญ                  การแปลความหมาย  
   4.50-5.00                          ส าคญัมากท่ีสุด 
   3.50-4.49          ส าคญัมาก 
   2.50-3.49          ส าคญัปานกลาง 
   1.50-2.49                        ส าคญันอ้ย 
   1.00-1.49          ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
                                        ค่าเฉลีย่ระดับความพงึพอใจ                        การแปลความหมาย  
   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 
 
         ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคญัและระดับความพึงพอใจ  (Importance-
Performance Analysis: IPA) Matilla และ James (1977) กล่าวว่า ให้ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) หรือ
ค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นจุดตดั ซ่ึงในกรณีท่ีทั้ง 2 ค่ามีความใกลเ้คียงกนันั้นแนะน าใหใ้ชค้่าเฉล่ียเป็นจุดตดั 
        Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ได้รับ
การตอบสนองอยา่งเพียงพอ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
         Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี
ในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป 
         Quadrants C (Low Priority) คือ  ผลิตภัณฑ์ มี คุณภาพต ่ า  ห รือมีการบ ริการต ่ า  ใน
คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ควรแก้ไขในล าดบั
ต่อไป 
         Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 
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3.3 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 
          ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2557 และระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 15- 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
3.4 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 
         ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลด าเนินการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทยโอซูกา้ จ  ากดั  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

2. การประมวลผลขอ้มูล การจดัท า และการน าเสนอรายงานจะด าเนินการท่ีศูนย ์
การศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


