บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วน
ประสมการตลาดบริ การของอี มอลล์ของบริ ษ ทั ตลาดดอทคอมจากัด เป็ นการศึก ษาเชิ งส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ผลการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั และระเบียบวิธีวจิ ยั ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึ กษาครั้ งนี้ มุ่ งศึ กษาความส าคัญและความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ต่อส่ วนประสมการตลาดบริ การของอีมอลล์ของบริ ษทั ตลาดดอทคอมจากัด โดยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านการ
รักษาความเป็ นส่ วนตัว และการให้บริ การส่ วนบุคคล
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการที่ ใช้บริ การร้ านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ปของ
บริ ษทั ตลาดอทคอม สาขาเชี ยงใหม่ ตั้งแต่เริ่ มให้บริ การจนถึ งวันที่ 30 มีนาคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้ น 323
ราย โดยแบ่งเป็ นลู กค้าแพ็กเกจเบสิ คจานวน 55 ร้ านค้า แพ็กเกจบรอนซ์ จานวน 58 ร้ านค้า แพ็กเกจซิ ล
เวอร์ จ านวน 134 ร้ านและ แพ็ ก เกจพรี เมี ยมมอลล์ จ านวน 76 ร้ านค้า (ปรี ยาภัส สร์ การเดิ ม , 2557:
สัมภาษณ์)
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ มีลูกค้าจานวน 323 ราย ที่สมัครสมาชิกแพ็กเกจของบริ ษทั ดังนี้
ประเภทแพ็กเกจ
จานวนลูกค้ า
แบบสอบถาม
แพ็กเกจเบสิ ค
55
50
แพ็กเกจบรอนซ์
58
50
แพ็กเกจซิลเวอร์
134
50
แพ็กเกจพรี เมียมมอลล์
76
50
รวม
323
200
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3.2 วิธีการศึกษา
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งข้อมูลในส่ วนนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และ ข้อมูลความพึ งพอใจและการให้ระดับ ความสาคัญของลู กค้าที่ มีต่อส่ วน
ประสมการตลาดบริ การของบริ ษทั ตลาดดอทคอม สาขาเชียงใหม่
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ
รายได้ ประเภทของธุ รกิ จ แพ็กเกจที่สมัครสมาชิ ก อันได้แก่ แพ็กเกจเบสิ ค แพ็กเกจบรอนซ์ แพ็กเกจ ซิ ล
เวอร์ แพ็กเกจพรี เมียม ระยะเวลาที่สมัครสมาชิก จานวนปี ที่เป็ นสมาชิก
ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล ความส าคั ญ และความพึ ง พอใจต่ อ ปั จจั ย ส่ วนผสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิ กส์ และบริ การต่อร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป ในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การ
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คคลากร ด้านการสร้ างและน าเสนอลักษณะกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว และด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการที่ใช้บริ การร้านค้าออนไลน์สาเร็ จรู ป
ของบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด สาขาเชียงใหม่
3.4 ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษา :
ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษาตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2557 ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ 5-15 กรกฎาคม 2557
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ถูกนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถี่ (Frequency) ค่า ร้อย
ละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean)โดยในการวัดระดับ ความพึ งพอใจของลู ก ค้าต่ อส่ วนประสม
การตลาดบริ การศูนย์บริ การรถยนต์โตโยต้า บริ ษทั โตโยต้า ล้านนา จากัดนั้นใช้มาตรวัด Rating Scale
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ซึ่ งแบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้ (กุณฑลี รื่ นรมย์,
2551)
ระดับคะแนน
ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
การกาหนดช่วงของค่าเฉลี่ยเพื่อแปลผลซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับจากช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
4.50 - 5.00
พึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
พึงพอใจในระดับมาก
2.50 - 3.49
พึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
พึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.49
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ การวัดระดับความสาคัญของปั จจัยต่างๆ ในส่ วนประสมการตลาดบริ การโดยใช้
มาตรวัด Rating Scale แบ่งการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีการกาหนดคะแนน และการ
แปลผลจากค่าเฉลี่ยดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความสาคัญ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
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การกาหนดช่วงของค่าเฉลี่ยเพื่อแปลผลซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับจากช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
แปลผล
4.50 - 5.00
มีความสาคัญมากที่สุด
3.50 - 4.49
มีความสาคัญมาก
2.50 - 3.49
มีความสาคัญปานกลาง
1.50 - 2.49
มีความสาคัญน้อย
1.00 - 1.49
มีความสาคัญน้อยที่สุด
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ระดั บ ความส าคั ญ และระดั บ ความพึ ง พอใจ (ImportancePerformance Analysis: IPA) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
Quadrants
A
B

C

D

ความหมาย
คุ ณ ลักษณะที่ มีค วามส าคัญ ต่อลู กค้าและ
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถตอบสนองได้ เป็ น
อ ย่ า ง ดี ใ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ ลู ก ค้ าใ ห้
ความสาคัญมาก
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่าหรื อมีการบริ การต่า
ในคุ ณ ลั ก ษณ ะที่ ไ ม่ ส าคั ญ ต่ อ ลู ก ค้ า ผู้
ให้ บ ริ การสามารถเลื่ อ นการปรั บ ปรุ ง
ออกไปก่อน
ผูใ้ ห้บ ริ การให้ค วามส าคัญ มากเกิ นความ
จาเป็ นในคุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อย
ต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า

ค่ าเฉลีย่ ระดับ
ความสาคัญ

ค่ าเฉลีย่ ระดับ
ความพึงพอใจ

สู ง

ต่า

สู ง

สู ง

ต่า

ต่า

ต่า

สู ง

ซึ่ งค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญและความพึงพอใจจะได้จากาการคานวณทางสถิติในบทที่ 4
3.6 สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือคณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และบริ ษทั ตลาดดอทคอม จากัด สาขาเชียงใหม่
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