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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

ในการศึกษาการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของอีมอลล์ของบริษทัตลาดดอทคอมจ ากัด เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ผลการศึกษา โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี   

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความส าคญัและความพึงพอใจของผูป้ระกอบการใน

จงัหวดัเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของอีมอลล์ของบริษทัตลาดดอทคอมจ ากดั โดยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ด้านการ
รักษาความเป็นส่วนตวั และการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการร้านคา้ออนไลน์ส าเร็จรูปของ

บริษทั ตลาดอทคอม สาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่เร่ิมให้บริการจนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 2557  มีจ  านวนทั้งส้ิน 323 
ราย โดยแบ่งเป็นลูกคา้แพ็กเกจเบสิคจ านวน  55 ร้านคา้ แพ็กเกจบรอนซ์จ านวน 58 ร้านค้า แพ็กเกจซิล
เวอร์จ านวน 134 ร้านและ แพ็กเกจพรีเมียมมอลล์จ  านวน 76 ร้านค้า  (ปรียาภัสสร์ การเดิม , 2557: 
สัมภาษณ์) 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีลูกคา้จ านวน 323 ราย ท่ีสมคัรสมาชิกแพก็เกจของบริษทัดงันี ้  
ประเภทแพก็เกจ จ านวนลูกค้า แบบสอบถาม 

แพก็เกจเบสิค 55 50 
แพก็เกจบรอนซ์ 58 50 
แพก็เกจซิลเวอร์ 134 50 
แพก็เกจพรีเมียมมอลล ์ 76 50 

รวม 323 200 
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3.2  วธีิการศึกษา 
 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีประกอบด้วย ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม และ ขอ้มูลความพึงพอใจและการให้ระดบัความส าคญัของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของบริษทั ตลาดดอทคอม สาขาเชียงใหม่   

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ประเภทของธุรกิจ แพก็เกจท่ีสมคัรสมาชิก อนัไดแ้ก่ แพก็เกจเบสิค แพก็เกจบรอนซ์ แพ็กเกจ   ซิล
เวอร์ แพก็เกจพรีเมียม ระยะเวลาท่ีสมคัรสมาชิก จ านวนปีท่ีเป็นสมาชิก 

ส่ วนท่ี  2 ข้อมู ลความส าคัญและความพึ งพอใจต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์และบริการต่อร้านคา้ออนไลน์ส าเร็จรูป ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีการ
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะกายภาพ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการร้านคา้ออนไลน์ส าเร็จรูป 
ของบริษทัตลาดดอทคอม จ ากดั สาขาเชียงใหม่ 

 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา : 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2557 ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ 5-15 กรกฎาคม 2557  

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ถูกน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่า      ร้อย
ละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)โดยในการวดัระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการศูนยบ์ริการรถยนตโ์ตโยตา้ บริษทัโตโยตา้ ลา้นนา จ ากดันั้นใชม้าตรวดั Rating Scale 
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ซ่ึงแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 
2551)   
      ระดับคะแนน                 ระดับความพงึพอใจ   

5       มากท่ีสุด   
4      มาก    
3      ปานกลาง   
2      นอ้ย    
1      นอ้ยท่ีสุด  

 การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                          
ค่าเฉลีย่                         แปลผล 

 4.50  -  5.00     พึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49     พึงพอใจในระดบัมาก 
 2.50  -  3.49     พึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 1.50  -  2.49     พึงพอใจในระดบันอ้ย 
 1.00  -  1.49     พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีการวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ในส่วนประสมการตลาดบริการโดยใช ้
มาตรวดั Rating Scale แบ่งการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั โดยแต่ละระดบัมีการก าหนดคะแนน และการ
แปลผลจากค่าเฉล่ียดงัน้ี 
        ระดับคะแนน    ระดับความส าคัญ   
  5      มากท่ีสุด   
  4     มาก    
  3     ปานกลาง   
  2     นอ้ย    
  1     นอ้ยท่ีสุด 
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  การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี                          
ค่าเฉลีย่                         แปลผล 

 4.50  -  5.00     มีความส าคญัมากท่ีสุด 
 3.50  -  4.49     มีความส าคญัมาก 
 2.50  -  3.49     มีความส าคญัปานกลาง 
 1.50  -  2.49     มีความส าคญันอ้ย 
 1.00  -  1.49     มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

การวิ เคราะห์ข้อมู ล ระดับความส าคัญและระดับความพึ งพอใจ  (Importance-
Performance Analysis: IPA) สามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

Quadrants ความหมาย 
ค่าเฉลีย่ระดับ 
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ระดับ 
ความพงึพอใจ 

A 
คุณลักษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกค้าและ
ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 

สูง ต ่า 

B 
ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็น
อ ย่ า ง ดี ใ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ลู ก ค้ า ใ ห้
ความส าคญัมาก 

สูง สูง 

C 

ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพต ่าหรือมีการบริการต ่า
ใน คุณลักษณะท่ีไม่ส าคัญ ต่อลูกค้าผู ้
ให้บ ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุง
ออกไปก่อน 

ต ่า ต ่า 

D 
ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัน้อย
ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 

ต ่า สูง 

   
 ซ่ึงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัและความพึงพอใจจะไดจ้ากาการค านวณทางสถิติในบทท่ี 4 
 
3.6 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา   

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล คือคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่และบริษทั ตลาดดอทคอม จ ากดั สาขาเชียงใหม่ 


