
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

   การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดรานรานมัง
กี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองทอําเภอเมือง เชียงใหม  มีระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี ้

ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 

  ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดของรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท   อําเภอเมือง เชียงใหม 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product)    ดานราคา (Price)  ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place)  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการใหบริการ 
(Process)  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)   
   

ขอบเขตประชากร 
  ขอบเขตประชากรท่ีทําการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมผูมาใชบริการรานมังกี้คลับ ผับ
แอนดเรสทัวรองท    โดยมีจํานวนโตะท้ังหมด 90 ยูนิตตอวัน และจํานวนลูกคาเฉล่ีย 200 รายตอวัน 
(ฝายการตลาดรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท ,2553: สัมภาษณ)  

  ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
               เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีใชบริการท่ีรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวร
องท  อําเภอเมือง เชียงใหม จึงเลือกใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรมาตรฐานดังนี ้
      

n            =     Z2pq 
                                       e2 

              n  =    ขนาดตัวอยาง 
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Z  =  คาปกติมาตรฐานท่ีไดจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Zscore) 
ขึ้นอยูกับระดับความเช่ือม่ันระดับความเช่ือม่ันท่ีผูศึกษากําหนดไว  95%   นั่นคือ   Z = Z 0.975     
เปดตารางคา   Z  ได 1.96 
 p  = สัดสวนของประชากรหรือความนาจะเปนของประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 q = สัดสวนของประชากรท่ีไมไดสนใจศึกษา =   1 - p 
 e = สัดสวนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้น = 5% = 0.05 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษากําหนดสัดสวนของประชากรเทากับ 50% หรือ 0.50 และ
ตองการระดับความเช่ือม่ัน 95% นั่นคือยอมใหคลาดเคล่ือนได 5% ดังนั้นจึงแทนคา 
  
 n =  [(1.96)2 x 0.5x0.5]/ (0.05) = 384.16 
 

ไดขนาดกลุมตัวอยาง เทากับ 385 คน แตเพ่ือใหการเก็บกลุมตัวอยางมีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการเก็บกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แบงเปนเพศชาย 200 คนและเพศ
หญิง 200 คน โดยใชวิธีเก็บกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก   (Convenience Sampling) จากกลุมลูกคา
ท่ีเขามาใชบริการในรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองทอําเภอเมือง เชียงใหม  
 
วิธีการศึกษา 
  ขอมูลและแหลงขอมูล 
  1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางลูกคา
ท่ีมาใชบริการ จํานวน 400 ราย  โดยใชวิธีการตอบแบบสอบถาม 
  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบง
ออกเปน 4 สวน คือ 

  สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา สถานะภาพ ครอบครัว และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับ
เหตุผลการเลือกใชบริการ ความถ่ีและคาใชจายในการใชบริการ 
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  สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
ของรานมังกี้คลับ ผับแอนดเรสทัวรองท   อําเภอเมือง เชียงใหม เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการใหบริการ 
(Process) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)   

  สวนท่ี 4  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 
  การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
และใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ในการตอบแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 ระดับ 
ไดแก มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยท่ีสุด (ชูศรี วงศรัตนะ, 2546: 75) โดยใชเกณฑการ
ใหคะแนนในแตละระดับดังนี้   

 ระดับความพึงพอใจ         คะแนน 
 มากท่ีสุด         5 
 มาก       4 
 ปานกลาง      3 
 นอย     2 
 นอยท่ีสุด      1 
 โดยมีเกณฑในการใหคะแนนเฉล่ียแตละชวง ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย         ความหมาย   
 4.50 - 5.00   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   
 3.50 - 4.49   ระดับความพึงพอใจมาก 
 2.50 - 3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 - 2.49   ระดับความพึงพอใจนอย 
 1.00- 1.49    ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
  1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ีรานมังกี้คลับ ผับ
แอนดเรสทัวรองท อําเภอเมือง เชียงใหม  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ คาดวาจะใชเวลาท้ังส้ิน 4 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือน
กันยายน 2553 
 

 

 


