
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 

ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นการจดัการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต ประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษา วธีิการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินงานวิจยัและรวบรวม

ขอ้มูล และระยะเวลาในการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาส่วนประสมการตลาด  

(Affective Component of Marketing Mix 7P’s) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา 

(Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดา้น

กระบวนการ (Process) 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้สนใจจะเลือกใชบ้ริการดา้นการบริหาร

จดัการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 200 ราย ซ่ึงเป็นจ านวนขั้น

ต ่าสุดเน่ืองจากประชากรเป็นกลุ่มค่อนขา้งเฉพาะโดยทางผูศึ้กษาเลือกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ประชากรทอ้งถ่ินในจงัหวดัภูเก็ต (Sudman, 1976, อา้งอิงใน กุณฑลี เวชสาร, 2545: 192)  

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้สนใจจะ

เลือกใชบ้ริการดา้นการบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศในจงัหวดัภูเก็ต จ  านวน 200 ราย โดยใช้
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แบบสอบถามภาษาไทยในการส ารวจขอ้มูลในจงัหวดัภูเก็ต โดยใชผู้ส้ัมภาษณ์คนไทยเป็น

ผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ ณ จุดท่ีเก็บขอ้มูล ซ่ึงแหล่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยัของผูต้อบ

แบบสอบถาม หา้งสรรพสินคา้ และชายหาดในจงัหวดัภูเก็ต ในการสัมภาษณ์กรณีผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นชาวต่างชาติ ผูส้ัมภาษณ์จะสัมภาษณ์โดยการแปลแบบสอบถามภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ แต่การแปลภาษาถือวา่เป็นขอ้จ ากดัของการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากอาจเกิดการผดิพลาด

ในการแปลค าถามในขณะท่ีสัมภาษณ์ได ้ถึงแมว้า่ผูท้  าการสัมภาษณ์จะมีความเช่ียวชาญ

ภาษาองักฤษก็ตาม 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามและการใชบ้ริการดา้น 

การบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศในภูเก็ต 

ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจเลือกผูใ้หบ้ริการดา้นการบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศในภูเก็ต ประกอบดว้ย 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะ

ทางกายภาพ โดยเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อการใชบ้ริการดา้น 

การบริหารจดัการบา้นพกัตากอากาศในภูเก็ต  

โดยแบ่งรูปแบบค าถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. เลือกตอบเพียงขอ้เดียว  

2. เลือกตอบไดห้ลายขอ้  

ส าหรับลกัษณะค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ ส าคญัมากท่ีสุด ส าคญัมาก ส าคญันอ้ย 

ส าคญันอ้ยท่ีสุด และไม่ส าคญั มีเกณฑด์งัน้ี 

 

 

 



 
12 

 

คะแนน    ระดบัความส าคญั 

      5    ส าคญัมากท่ีสุด 

      4    ส าคญัมาก 

      3    ส าคญัปานกลาง 

      2    ส าคญันอ้ย 

      1    ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

คะแนนเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายไดด้งัน้ี 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมายถึง ส าคญัระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.51– 4.50 หมายถึง ส าคญัระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมายถึง ส าคญัระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมายถึง ส าคญัระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมายถึง ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง 

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ  

(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

 
3.2.4 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ไดด้ าเนินการท่ี จงัหวดัภูเก็ต 
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3.3 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลาทั้งส้ิน 5 เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนสิงหาคม 

2555 โดยมีการเก็บแบบสอบถามในเดือนพฤษภาคม ตามตารางดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้                     

สร้างแบบสอบถาม                     

เก็บรวบรวมขอ้มูล                     

วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล                     

จดัท าและน าเสนอรายงาน                     

 


