
 

 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
การคนควาแบบอิสระน้ี  เปนการศึกษาการปจจัย ท่ี มีอิทธิพลตอโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ในการ
ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ท่ีใชหนากากปดจมูกใยสังเคราะห จํานวนท้ังส้ิน 49 โรงงาน (จากโรงงานท้ังหมด 75 แหง) ซ่ึง
ขอมูลของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไมไดบันทึกไววา มีโรงงานใดบางท่ีใชหนากากปดจมูกใย
สังเคราะห ดังนั้น ผูศึกษาจึงทําการจัดเตรียมขอมูลในเบ้ืองตน โดยวิธีการสํารวจ (Survey Method) 
โดยเก็บขอมูลทางโทรศัพท (Telephone Survey) จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ท้ังหมด เพื่อใหไดจํานวนโรงงานท่ีใชหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ซ่ึงจากการเก็บขอมูลทาง
โทรศัพท ชวงเดือนธันวาคม 2550 โดยสอบถามหัวหนาฝายพัสดุ/ฝายจัดซ้ือ ในแตละโรงงาน พบวา 
มีโรงงานท่ีใชหนากากปดจมูกชนิดใยสังเคราะหจํานวนท้ังส้ิน 49 แหง รายละเอียดตามตาราง 1 

 
ตาราง 1   ประเภท และจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ป พ.ศ. 

2550 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน (แหง)* 
จํานวนโรงงานท่ีใชหนากาก
ปดจมูกใยสังเคราะห (แหง) 

1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 26 19 
2. อุตสาหกรรมช้ินสวนและอุปกรณ 18 12 
3. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 11 8 
4. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 6 5 
5. อุตสาหกรรมการเกษตร 2 1 
6. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2 1 
7. อุตสาหกรรมแปรรูปไม 2 2 
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ตาราง 1 ประเภท และจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ป พ.ศ. 
2550 (ตอ) 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน (แหง)* จํานวนโรงงานท่ีใชหนากาก
ปดจมูกใยสังเคราะห (แหง) 

8. อุตสาหกรรมกอสราง 1 - 
9. อุตสาหกรรมอื่น ๆ 7 1 

รวม 75 49 

ท่ีมา:  *สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัลําพูน (2550). 
ซ่ึงในการเก็บขอมูลจริงโดยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท้ังหมด 49 ราย ไดรับ

การตอบกลับจากกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  44 ราย เนื่องจากมีกลุมตัวอยางท่ีไมสามารถใหความรวมมือ
ในการใหขอมูลแกผูศึกษาได 2 ราย  และไมมีการตอบกลับ 3 ราย  โดยผูศึกษาไดโทรศัพทเพื่อ
ติดตามผล แตไมไดรับความรวมมือ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

จังหวัดลําพูน ในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลไดแก  ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยเฉพาะบุคคล 
และ ปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (ตาราง 2)รวมถึงศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน  
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ตาราง 2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการตดัสินใจ
ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห  
ปจจัยสําคัญทีม่ีอิทธิพล ประกอบดวย 
ปจจัยดานส่ิงแวดลอม จํานวนผูขาย การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการผลิตหนากาก และ

กฎหมายระเบียบขอบังคับของรัฐบาล 
ปจจัยภายในองคกร วัตถุประสงคในการใชงาน นโยบายท่ีเก่ียวของกับหนากากปดจมูก 

กระบวนการหรือ ข้ันตอนในการซ้ือ  เหตุผลในการซ้ือและ
งบประมาณในการจัดซ้ือ 

ปจจัยระหวางบุคคล ระยะเวลาในการติดตอซื้อขาย ช่ือเสียงของผูขาย ความม่ันคง
ทางการเงินของผูขาย ความเช่ือมั่นในพนักงานขาย ความชํานาญใน
การเสนอขาย ความยืดหยุนของผูขาย เครือขายพันธมิตรการคา และ
ประสบการณของผูขาย 

ปจจัยเฉพาะบุคคล เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงงาน และความพึงพอใจของผูซื้อ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ที่มีอิทธิพล 

ประกอบดวย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา ความหลากหลายของสินคา รูปลักษณะสินคาตรง
ความตองการ ทนทาน บรรจุภัณฑ ขนาด การบริการ การรับประกัน 
ความสะดวกในการใชงาน  ตราสินคา ความเช่ือถือผลิตภัณฑ 
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ การออกแบบ และการคืนสินคา 

ปจจัยดานราคา ความยืดหยุนเรื่องราคา ความเหมาะสมดานราคา (เชน เหมาะสมกับ
วัสดุท่ีใช ความคุมคาของราคา) ประหยัด ขอเสนอในการชําระเงิน 
ราคาขายปลีก การลดราคา สวนลด และเงื่อนไขเงินเช่ือ 

ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการขาย การเสนอสินคา ความเช่ือถือในการขนสง ทําเลท่ีต้ัง 
การจัดสงรวดเร็ว ความสะดวกในการส่ังซ้ือ เงื่อนไขสัญญา สินคา
คงคลัง และการสงมอบสินคา 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณาผานส่ือตาง  ๆ  การแจงขาวสารหรือการจูงใจโดย
พนักงานขาย กิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลดแลกแจกแถม 
เปนตน การใหขาวสารเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองจายเงิน 
การขายทางโทรศัพท การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใช
แคตตาล็อค การใชคูปองแลกซื้อ การบริการหลังการขาย (การให
คําปรึกษา การดูแลรักษา เปนตน) และสิทธิประโยชน 
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3.2 วิธีการศึกษา 
1) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโรงงาน 
สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ในการ

ตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ไดแก ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพล ไดแก ปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล ปจจัยเฉพาะบุคคล และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด  ไดแก ปจจัยผลิตภัณฑ ปจจัยราคา ปจจัยการจัดจําหนาย และปจจัยการสงเสริม
การตลาด 

สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ ท่ีเกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 

2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากบุคลากรท่ีมี

สวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง คือ 
ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของกิจการ หัวหนา/รองหัวหนาฝายจัดซ้ือ (พัสดุ) หัวหนา/รองหัวหนา

ฝายผลิต หรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจอ่ืน เพื่อนํามาใชในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวัดลําพูน เนื่องจากตําแหนงดังกลาว เปนผูมีสวนรวมและมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือหนากาก
ปดจมูกใยสังเคราะหของแตละโรงงาน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลท่ีมีผู
รวบรวมไวท้ังจากเอกสาร วารสาร บทความ รายงานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการคนควาทาง
เครือขาย อินเตอรเน็ท เปนตน 

3) การทดสอบแบบสอบถาม 
การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดานความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได 
(Reliability) ของแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวัดส่ิงท่ีตองการศึกษาดังนี้ 

1. ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูศึกษานําไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
ตรวจสอบพิจารณา แนะนํา และปรับปรุงแกไข 

2. ความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) ผูศึกษาจะไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับ
การปรับปรุงแกไขแลวตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาไปทดสอบ (Pretest) กับกลุม
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ผูประกอบการท่ีมีการใชหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงท่ีมิใชกลุมตัวอยาง
เปาหมาย จํานวน 11 คน  เพื่อหาความเช่ือถือไดของความสอดคลองภายใน โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิ α (α Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (ประคอง กรรณสูตร, 2531) มีสูตร
ดังนี้ 
 
 
  โดย  n  =  จํานวนคําถามในแบบทดสอบ 
    = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
    = ความแปรปรวนของคะแนนผูถูกทดสอบท้ังหมด 

ซ่ึงหากผลการทดสอบ  ไดค า สัมประสิทธ์ิ  α เกินกวา  0 .80 ข้ึนไปจะถือว า
แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันอยูในเกณฑเช่ือถือได จากผลการทดสอบ พบวา แบบสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนในการตัดสินใจ

ซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ไดคา α = 0.8937 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอโรงงานในการตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ไดคา α =  
0.9009 และ แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะหของ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนไดคา α = 0.9528 ซ่ึงสูงกวา 0.80 ดังนั้นถือวา
แบบสอบถามมีความเช่ือม่ันอยูในเกณฑเช่ือถือได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
is
2
xs
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3.3 การวิเคราะหขอมูล  
ขอมูลท่ีรวบรวมไดนํามาวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 

เปนการนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะห ประมวลผล และจัดระเบียบขอมูลใหมใหสามารถลําดับ
เปนข้ันตอนท่ีเขาใจงาย สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือหนากากปดจมูกใยสังเคราะห ใชอัตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของ Likert 
แบงตามระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อหนากากปดจมูก และปญหาท่ีเกิดจากการซ้ือ
หนากากปดจมูกโดยกําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ ระดับคาคะแนนจากมากไปหานอย คือ 5, 4, 3, 2, 
1 แทนคําตอบระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย ระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ  

ในการแปลผลตามการแบงชวงคะแนนเฉล่ียซ่ึงใชเปนเกณฑมาตรฐาน เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ีคํานวณไดตามข้ันตอนท่ีระบุไวโดย (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548)  

คาคะแนนเฉล่ีย   ความหมายคาคะแนนเฉล่ีย 
4.50 – 5.00   มีอิทธิพล / มีปญหา ในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   มีอิทธิพล / มีปญหา ในระดบัมาก 
2.50 – 3.49   มีอิทธิพล / มีปญหา ในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49   มีอิทธิพล / มีปญหา ในระดบันอย 
1.00 – 1.49   มีอิทธิพล / มีปญหา ในระดบันอยท่ีสุด 
จากเกณฑมาตรฐานดังกลาวขางตน ผูศึกษาประยุกตใชสําหรับกรณีไมมีปญหา คือ ไดคา

คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.99 จะหมายถึง ไมมีปญหา 
 
3.4 สถานท่ี ท่ีใชในการศึกษา 

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จังหวัดลําพูน ท่ีใชหนากากปดจมูก
ใยสังเคราะห และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.5 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลา 15 เดือน ต้ังแตเดือน ธันวาคม 2550- กุมภาพันธ 2552 โดย
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ต้ังแตเดือน เมษายน 2551 –  กรกฎาคม 2551 
 

 


