
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมใน
การซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา 
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ผูท่ีเคยซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันในอําเภอเมือง

เชียงใหม ท่ีเรียน หรือทํางาน หรืออยูอาศัยในอําเภอเมือง เชียงใหม 
 

ขนาดตัวอยางและการคัดเลือกตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชศึกษาในคร้ังนี้คือ ผูท่ีเคยซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ในอําเภอเมือง
เชียงใหม ท่ีเรียน หรือทํางาน หรืออยูอาศัยในอําเภอเมืองเชียงใหม แตเนื่องจาก ไมทราบจํานวน
ประชากรที่แทจริงท่ีเคยซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ในอําเภอเมืองเชียงใหม จึงใชการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 300 ตัวอยาง โดยใชตารางขนาดตัวอยางในการศึกษาท่ีใชหนวยตัวอยางเปน
คนหรือสถาบันของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย, 2551:187) โดยใชเทคนิคสุมตัวอยางแบบ
ไมใชความนาจะเปน (Non-probability sampling) แบบใชวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience 
sampling) (กุณฑลี ร่ืนรมย, 2551 : 144) จากผูบริโภคท่ีหาซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน โดยกระจาย
การเก็บขอมูลจากแหลงตางๆที่ เปนชองทางจําหนายสําคัญของกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน                
ในอัตราสวน 2 : 1 คือ เก็บขอมูลจากหางสรรพสินคา ไฮเปอรมาเก็ต ซุเปอรมารเก็ต ซ่ึงเปน         
ชองทางการจัดจําหนายหลักของกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน (นิตยสารโพซิช่ันนิ่ง, 2553 : ออนไลน) 
จํานวน 200 ชุด และตลาดสดตางๆท่ีมีขนาดใหญในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 100 ชุด โดยแบง
เก็บขอมูล ดังนี้ 
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สถานท่ีเก็บตัวอยาง    จํานวนตัวอยาง 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา   40 
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลกาดสวนแกว   40 
เทสโกโลตัสสาขาคําเท่ียง     40 
คารฟูรสาขาเชียงใหม     40 
บ๊ิกซีสาขาเชียงใหม     40 
ตลาดวโรรส      20 
ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร)    20 
ตลาดตนพะยอม      20 
ตลาดสันปาขอย      20 
ตลาดเมืองใหม      20 

                รวม                    300 
 
วิธีการศึกษา 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย 

โดยการออกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน 
 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารส่ิงพิมพ ตํารา บทความ
ทางวิชาการ วารสาร หนังสือพิมพ การคนควาผานเว็บไซต และเอกสารงานวิจัยท้ังของภาครัฐและ
เอกชน ท่ีเกี่ยวของ  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได เปนตน 
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 สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับลักษณะในการเลือกซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ไดแก ตรายี่หอ   
ท่ีเลือกซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ รสชาติท่ีช่ืนชอบ เหตุผลท่ีซ้ือ และผูมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ  

สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม     
ในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวันโดยระดับของอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  จะนํามาวิ เคราะหโดยใชสถิติ เ ชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean)   

สวนการวัดระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาด นั้น ใชมาตราวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) (กุณฑลี  ร่ืนรมย, 2551 : 113) โดยวัดระดับความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน        
5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบตาม
ความคิดเห็น ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับความสําคัญ                   คะแนน 
ระดับมากท่ีสุด   5 
ระดับมาก   4 
ระดับปานกลาง   3 
ระดับนอย   2 

  ระดับนอยท่ีสุด   1 
 

เกณฑการแปลผลจากคาเฉล่ียในแตละระดับ ดังนี้ 
  คาเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00   หมายถึง มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ียระหวาง 3.50 – 4.49   หมายถึง มีความสําคัญในระดับมาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.49   หมายถึง มีความสําคัญในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49   หมายถึง มีความสําคัญในระดับนอย 
  คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49   หมายถึง มีความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด 
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สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยจะดําเนินการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ 
ท้ัง หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต ซุปเปอรมารเก็ต และตลาดสดตางๆ ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
โดยแบงเก็บขอมูล ดังนี้ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา หางสรรพสินคาเซ็นทรัลกาด
สวนแกว เทสโกโลตัสสาขาคําเท่ียง คารฟูรสาขาเชียงใหม บ๊ิกซีสาขาเชียงใหม แหงละ 40 ชุด ตลาด 
วโรรส ตลาดศิริวัฒนา (ตลาดธานินทร) ตลาดตนพยอม ตลาดสันปาขอย และตลาดเมืองใหม แหง
ละ 20 ชุด 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในอําเภอ
เมืองเชียงใหมในการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปทรีอินวัน ใชเวลาต้ังแต มกราคม 2554 ถึง กันยายน 2554  
 


