
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการใหบริการของ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ผูศึกษาไดกําหนดระเบยีบวิธีการศึกษาไว ดังตอไปนี ้

3.1 ขอบเขตการศึกษา ไดแก ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากร 
3.2 วิธีการศึกษา ไดแก  การเก็บรวบรวมขอมลู   
3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 สถานที่ใชในการดําเนนิงานศึกษาและรวบรวมขอมูล 
3.6 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 
3.1   ขอบเขตการศึกษา 
  3.1.1   ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาของการศึกษา  เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอการ
ใหบริการของบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่จัดจําหนาย 
(Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  และดานกระบวนการใหบริการ 
(Process) รวมถึงปญหา และขอเสนอแนะของตัวแทนจําหนายในการใชบริการของ บริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 

3.1.2   ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนจําหนาย ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน   

ผูจําหนายสินคาจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)สาขาเชียงใหม ซ่ึงมีจํานวน
ทั้งหมด 81 ราย ขอมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2551 (บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 
2551 : แฟมขอมูลคอมพิวเตอร) 
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3.2 วิธีการศึกษา 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมมาจากแบบสอบถามของ
ตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 81 ราย 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากระบบฐานขอมูลกลุม
ตัวแทนจําหนายสินคาของบริษัทฯ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของบริษัทฯ รายงาน
ประจําปของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และการ
คนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ต และระบบอินทราเน็ต 
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามที่รวบรวมจากตัวแทนจําหนาย
สินคาของบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
  สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร
เขามาจัดจําหนายในบริษัท ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากบริษัทผูนําเขาและจัด
จําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเขามาจําหนายในบริษัท  ผูมีอํานาจการตัดสินใจคนสุดทายในการ
เลือกบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายเพื่อซ้ืออุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเขามาจัดจําหนายในบริษัท  
จํานวนบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายที่บริษัทสั่งซื้อสินคาหรือใชบริการ ยอดซื้อสินคาที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรเฉลี่ยตอเดือน กลุมอุปกรณคอมพิวเตอรที่จําหนาย ขอมูลเกี่ยวกับการเปนตัวแทนจําหนาย
ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เชน ระยะเวลาที่เปนตัวแทนจําหนาย 
สินคาที่มีการสั่งซื้อจากบริษัทซินเน็คฯ  แหลงที่รูจักบริษัทซินเน็คฯ  เงื่อนไขการชําระคาสินคา Credit 
Term   วงเงินสําหรับการสั่งซื้อสินคา และเหตุผลในการเลือกเปนตัวแทนจําหนายของบริษัทซินเน็คฯ 
  สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของตัวแทนจําหนายตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการใหบริการของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  และดานกระบวนการใหบริการ  
  สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะของตัวแทนจําหนาย ประกอบดวย 
ปญหาดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนาํมาวิเคราะหโดยใช คาสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)  
การวัดระดับความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด 5 ระดับ โดยใชมาตรวัด 

Rating Scale ไดแก พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย พึงพอใจนอย
ที่สุด  (พรเพญ็ เพชรสุขศิริ, 2538) โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามความคดิเห็น  และมี
เกณฑใหคะแนนในแตละระดับ  ดังนี ้

ระดับความพงึพอใจ           คะแนน 
พึงพอใจมากที่สุด    =  5 
พึงพอใจมาก    =  4 
พึงพอใจปานกลาง     =  3 
พึงพอใจนอย    =  2 
พึงพอใจนอยที่สุด    =  1 
 

นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหผลหาคาเฉลี่ย แลวแปลความหมายตามเกณฑ  ตอไปนี้ 
คาเฉลี่ย    4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมากที่สุด  
คาเฉลี่ย    3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจมาก  
คาเฉลี่ย    2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย    1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจนอย  
คาเฉลี่ย    1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัพึงพอใจนอยที่สุด

   
3.5   สถานที่ใชในการดําเนินงานศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ใชสถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล ไดแก 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม และตัวแทนจําหนาย ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจําหนาย
สินคาจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม จํานวน 81 ราย ขอมูล ณ 
วันที่ 25 เมษายน 2551 (บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2551 : แฟมขอมูล
คอมพิวเตอร) 
 
3.6   ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระยะเวลาการศึกษา  5  เดือน   ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 – เดือนกุมภาพันธ 2552 

ระยะเวลาการเก็บขอมูล  2  เดือน    ตั้งแตเดอืนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  เดอืน 2551 


