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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ซ่ึง
ประกอบดว้ยดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเคยเรียน หรือ

ก าลงัเรียนในโรงเรียนสอนภาษา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใชบ้ริการท่ีแน่นอน  
3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วย
วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรการค านวณของ (Ken Black, 
2007) ดงัน้ี 

 
 

           
โดยท่ี  

2

Z   ท่ีความเช่ือมัน่  95%  =   1.96 

 ̂  เป็นค่าประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร   =   (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)/4  
  เม่ือ scale ท่ีใชเ้ป็นช่วงคะแนน 1 – 5      

         ̂  =         = 1 
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 E  เป็นค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้(Maximum allowable error) ก าหนดให้
เท่ากบั 0.10 จาก scale  1 – 5 

แทนค่าในสูตร 

                                  

 2

22

1.0

196.1
n    =  384.16   

 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอย่างเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 

385 ตวัอยา่ง และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งจากนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเคยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
แลว้เก็บโดยตามความสะดวก (Convenience Sampling)  
 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามโดยสอบถาม

นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเคยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 385 ราย โดยกระจายเก็บจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 
โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ มงฟอร์ตวิทยาลัย เรยีนาเชลีวิทยาลัย พระหฤทัย
เชียงใหม่ วชิรวิทย ์ดาราวิทยาลยั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ยุพราชวิทยาลยั กาวลิะวทิยาลยั หอพระ 
วฒัโนทยัพายพั นวมินทร์ราชูทิศ วชิยัวทิยา และสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แห่งละเท่ากนั 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารงานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วทิยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซด์ทางอินเตอร์เน็ต
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ประเภทของ

สถานศึกษา ระดบัชั้นเรียน แผนกการเรียน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะ 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 

 
คะแนน  ระดับทีม่ีผล 

5          มากท่ีสุด 
4          มาก 
3         ปานกลาง 
2          นอ้ย 
1          นอ้ยท่ีสุด 

 
 ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 
4.50 – 5.00  ระดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  ระดบัท่ีมีผลมาก 
2.50 – 3.49  ระดบัท่ีมีผลปานกลาง 
1.50 – 2.49  ระดบัท่ีมีผลนอ้ย 
1.00 – 1.49  ระดบัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
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3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะด าเนินการจากโรงเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย 13 โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ มงฟอร์ตวิทยาลยั เรยีนาเชลี
วิทยาลัย พระหฤทยัเชียงใหม่ วชิรวิทย ์ดาราวิทยาลัย ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ยุพราชวิทยาลัย     
ก าวิ ล ะ วิท ย าลั ย  ห อพ ระ  ว ัฒ โนทั ยพ าย ัพ  น ว มิ น ท ร์ร าชู ทิ ศ  วิ ชั ย วิท ย า  แล ะส า ธิ ต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 11 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือน 
พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 


