บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ มีระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตการศึกษา
1.1. ขอบเขตเนื้อหา
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร
1.3. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
2. วิธีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
2.1. การกาหนดแหล่งข้อมูล
2.2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการศึกษา
3. สถานที่ใช้ในการดาเนินการศึกษาและรวมรวมข้อมูล
4. ระยะเวลาในการดาเนินการ
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ขอบเขตเนื้ อหาของการศึกษาจะเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จ
โฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ส่ วนประเภทของสื่ อโฆษณาประกอบด้วย สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อ
หนังสื อพิมพ์ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อใบปลิว / โบชัวร์ สื่ อทางอินเตอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ (Social
Media) โฆษณานอกสถานที่ และป้ ายโฆษณา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงการออกบูธ และ
จัดงานอีเว้นท์ (Event)
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3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ จานวนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มีจานวน 11,624 ราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (สานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่, 2554)
ตารางที่ 3.1 จานวนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ปี
พ.ศ. 2554
ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจภาคการบริ การ
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม
ธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย
รวม

จานวน
5,537
2,482
3,605
11,624

ร้ อยละ
47.6
21.4
31.0
100.0

3.1.3 ขนาดตัวอย่ าง และวิธีการคัดเลือกตัวอย่ าง
ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากทราบจานวนประชากรทั้งหมดที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ มีจานวน 11,624 ราย ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 (สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัดเชี ยงใหม่, 2554) ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการกาหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยคานวณจากสู ตรตามวิธีของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมัน่ ที่ 95% ความคาด
เคลื่อน 0.05 ดังนี้
n

N
1  Ne 2

เมื่อ
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 11,624 ราย
e = ค่าความผิดพลาดสูงสุ ด ในที่น้ ีคือ 5% = 0.05
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แทนค่า
n=

11,624
1 + 11,624 (0.05)2

.

n  387.34 ตัวอย่าง

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงกาหนดขนาดตัวอย่างเพื่อทาการศึกษาทั้งสิ้ นจานวน
400 ตัวอย่าง และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบเป็ นชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) ซึ่งสามารถจาแนกตามประเภทของกิจการ ได้ดงั รายละเอียดตาม
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจภาคการบริ การ
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม
ธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย
รวม

จานวน
191
85
124
400

3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การกาหนดแหล่ งข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ ได้มาจากแบบสอบถาม
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 400 ราย
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารงานวิจยั เอกสารอ้างอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ต
ที่เกี่ยวข้อง
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3.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี
ความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ค่าความถี่ (Frequency ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) นาเสนอ
ในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ ส่ วนข้อมูลในส่ วนที่ 2 ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ และมีเกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75)
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับที่มีความสาคัญ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การประมวลผลคะแนนจากแบบสอบถาม สามารถนามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ในแต่ละปัจจัย แล้วพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละปัจจัยนั้นอยูใ่ นช่วงใด ซึ่งกาหนดเกณฑ์
เพื่อแปลความหมายของคะแนนได้ดว้ ยการหาอันตรภาคชั้น แสดงสูตรการคานวณได้ดงั นี้
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อันตรภาคชั้น

=

ค่าพิสยั ของคะแนนเฉลี่ย
จานวนอันตรภาคชั้น

โดย ค่าพิสยั ของคะแนนเฉลี่ย = คะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด - คะแนนเฉลี่ยต่าสุ ด
ผลคะแนนที่ได้นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย พร้อมกาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
แต่ละระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

จัดอยู่ในระดับ
ระดับที่มีความสาคัญมากที่สุด
ระดับที่มีความสาคัญมาก
ระดับที่มีความสาคัญปานกลาง
ระดับที่มีความสาคัญน้อย
ระดับที่มีความสาคัญน้อยที่สุด

ส่ วนที่ 3 เป็ นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญหาและข้ อ เสนอแนะของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ
3.3 สถานที่ใช้ ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะดาเนินการกับผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอาเภอเมืองเชียงใหม่
3.4 ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนิ นการศึกษา ใช้เวลา 6 เดือน โดยทาการศึกษาตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม
พ.ศ. 2555 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

