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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษ  มีระเบียบวธีิการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาถึงส่วน.ประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูท่ี้อาศยั ศึกษา หรือท างานในอ าเภอเมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษโดย
เนน้การวเิคราะห์ส่วนประสมการตลาด (4P) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 3.1.2 ขอบเขตประชากร ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคผกัปลอด
สารพิษซ่ึงอยูอ่าศยั ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูท่ี้เคยซ้ือและ
บริโภคผกัปลอดสารพิษซ่ึงอยูอ่าศยั ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง ก าหนดขนาดตวัอยา่ง
โดยใช้ตารางขนาดตวัอย่างของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551 : 187) และใช้วิธีการสุ่ม
แบบโควต้า (Quota sampling) จ านวนทั้ งส้ิน 300 คน โดยก าหนดสัดส่วนตามเพศจากจ านวน
ประชากร 228,748 คน เป็นเพศชาย 110,511 คน คิดเป็น 48.31% ของประชากรทั้งหมด และเพศหญิง 
118,237 คน คิดเป็น 51.69 % ของประชากรทั้งหมด (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง, 2556) ซ่ึง
แบ่งเป็น ชาย 145 คน หญิง 155 คน โดยจะเก็บขอ้มูลตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีจ  าหน่ายผกัสด เช่น ตลาดสด 
ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายอาหารและพืชผกัเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ห้างสรรพสินคา้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
สถานท่ีออกก าลงักายในพื้นท่ีอ าเภอเมืองล าปาง เช่น สวนสาธารณะ และฟิตเนส 

 
3.2 วธีิการศึกษา 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้เคยซ้ือและ
บริโภคผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงอยูอ่าศยั ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 300 ราย โดยก่อนท่ีจะท าแจกแบบสอบถาม ผูศึ้กษาจะ
ท าการสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามก่อนว่าเป็นผูท่ี้เคยซ้ือ และบริโภคผกัปลอดสารพิษ และอยู่
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อาศัย ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง เพื่อให้แน่ใจว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู ้
ศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนใหมี้ความน่าเช่ือถือโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ท าการทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิเพื่อใชเ้ป็นกรอบ
ในการพฒันาค าถามเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอ
เมืองล าปางในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

2) พฒันาแบบสอบถามโดยผ่านกระบวนการวิพากษ์แบบสอบถาม (Review) โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ  

3) ทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) ก่อนท่ีจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้
แบบสอบถามชดัเจนและครอบคลุม  

แบบสอบถามท่ีไดท้  าการแกไ้ข พร้อมน าไปเก็บขอ้มูล มีค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และพฤติกรรมในการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
2) ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผกัปลอดสารพิษ

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นค าถามวดัระดบัความมีผล 5 
ระดบั โดยใชม้าตราวดัแบบ Rating Scale 

3)  ปัญหา ขอ้เสนอแนะ ส าหรับผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูล
เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของประชากร คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และพฤติกรรมในการบริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยในการหาความสัมพนัธ์ ผูศึ้กษาไดท้  าการจดั
รวมกลุ่มรายไดแ้ละอาชีพ โดยในแบบสอบถามขอ้อาชีพ เดิมมีกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ไดท้  าการแบ่งใหม่
เป็น 6 กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นกัศึกษา พนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ เจา้ของกิจการ รับจา้งทัว่ไป และอ่ืนๆ เน่ืองจากมีผูต้อบแบบสอบถามเลือกอาชีพอ่ืนๆ 
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เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนมากเป็นอาชีพรับจา้งทัว่ไปถึง 27 ราย จึงไดเ้พิ่มกลุ่มอาชีพรับจา้งทัว่ไป  และ
ส าหรับขอ้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  เดิมมีกลุ่มรายได ้8 กลุ่ม ไดท้  าการแบ่งใหม่เป็น 4 กลุ่มรายได ้ไดแ้ก่ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท และ 25,000 บาท
ข้ึนไป เพื่อใหจ้  านวนผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม ไม่แตกต่างกนัมากนกั และค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้
อธิบายระดบัความมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผกัปลอดสารพิษของผูท่ี้อาศยั  
ศึกษา หรือท างาน ในเขตอ าเภอเมืองล าปาง โดยใชม้าตราวดัแบบ Rating Scale ซ่ึงในแต่ละค าถามจะ
มีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ไดแ้ก่ มีผลมากท่ีสุด มีผลมาก มีผลปานกลาง มีผลนอ้ย และ มีผลนอ้ยท่ีสุด 
โดยแต่ละระดบัมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

มีผลมากท่ีสุด  5 
มีผลมาก   4 
มีผลปานกลาง  3 
มีผลนอ้ย   2 
มีผลนอ้ยท่ีสุด  1 
โดยน าคะแนนเฉล่ียท่ีได ้มาแปลความหมายตามเกณฑด์งัน้ี 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีผลมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.50 - 4.49 หมายถึง มีผลมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.50 - 3.49 หมายถึง  มีผลปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.50 - 2.49 หมายถึง มีผลนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.49 หมายถึง มีผลนอ้ยท่ีสุด 

3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลบริเวณสถานท่ีต่างๆ ท่ีจ  าหน่ายผกัสด เช่น ตลาดสด ร้านคา้ท่ี
จ  าหน่ายอาหารและพืชผกัเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ห้างสรรพสินคา้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต และตาม
สถานท่ีออกก าลงักายในพื้นท่ีอ าเภอเมืองล าปาง เช่น สวนสาธารณะ และฟิตเนส 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือนกรกฏาคม 2557 
และไดท้  าการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 
ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบการศึกษาทั้ง 6 ขอ้ และไดผ้ลการศึกษาตามแสดง
ในบทท่ี 4 
 


