
 

บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
    ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ
สงออกในจังหวัดเชียงใหม   มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทนขนสงสินคาของผูประกอบการ

สงออกในจังหวัดเชียงใหม ในคร้ังนี้ใชทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ (แบบสอบถามขอท่ี 33-
99 ) และแนวคิดปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของธุรกิจ ดานสภาพแวดลอม
ภายนอกเฉพาะดาน ความตองการการใชบริการของผูประกอบ การสงออก แนวโนมเศรษฐกิจของ
ประเทศในปจจุบัน อัตราดอกเบ้ียของประเทศ และสภาวะเงินในปจจุบัน เชน อัตราเงินเฟอ อัตรา
แลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีของการขนสง กฎหมายและนโยบาย การเมือง และ
สภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบัน(แบบสอบถามขอท่ี 17-23) ดานสภาพแวดลอมภายใน
องคการเฉพาะดาน วัตถุประสงค และนโยบายขององคการ กระบวนการในการปฏิบัติงาน และ
โครงสรางขององคการ (แบบสอบถามขอท่ี 24 – 27) ดานปจจัยระหวางบุคคล เฉพาะดาน อํานาจ
ในการตัดสินใจในระดับสูง ตําแหนง และอํานาจในการตัดสินใจ เง่ือนไขคุณภาพในการใหบริการ 
และความเขาใจระหวางตัวแทนขนสงสินคา และผูประกอบการสงออก (แบบสอบถามขอท่ี 28-32)  
 ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมผูประกอบการสงออกที่ข้ึนทะเบียนกับกรม
สงเสริมการสงออกจังหวัดเชียงใหมจํานวน 242 ราย (ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ 
(เชียงใหม) ,2550)  
 ขนาดตัวอยางและวิธีการเลือกตัวอยาง 

การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะทําการสุมตัวอยางในคร้ังนี้ใชตารางแสดง 
จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางของ Taro Yamane, จํานวน 151 ราย ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% 
ระดับความคลาดเคล่ือนการสุมตัวอยางเทากับ 5 เปอรเซ็นต (ศิริชัย กาญจนวาสี;  ทวีวัฒน ปตยา
นนท และดิเรก ศรีสุขโข, 2540) ทําการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จากผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 242 ราย 
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วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยใชแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ
กลุมผูประกอบการท่ีอยูในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 151   ราย โดยเลือกสัมภาษณผูท่ีมีอํานาจ
ตัดสินใจใชบริการตัวแทนขนสงสินคา 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจํานวน 151 ราย 
 

ประเภทธุรกิจ จํานวนประชากร สัดสวน % จํานวนตัวอยาง 
1. ของประดับทําดวยไม 121 50 % 76 ราย 
2. ของประดับทําดวย 
    กระดาษสา 

36 15 % 22 ราย 

3. เส้ือผา และส่ิงทอ 53 22 % 33 ราย 
4. ของประดับทําจาก 
    เซรามิค / ศิลาดล 

20 8 % 12 ราย 

5. อาหาร 12 5 % 8 ราย 
รวม 242ราย 100  % 151 ราย 

 ท่ีมา: ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม) 2550. 
 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาและรวบรวมจากส่ือตาง ๆ เชน หนังสือ 
เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ งานวิจัย บทความท่ีเกี่ยวของ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และธุรกิจ ไดแก อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง  
 สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกบริษัทตัวแทน
ขนสงสินคาของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
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ทางกายภาพ และดานกระบวนการ และแนวคิดปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของ
ธุรกิจ ดานสภาพแวดลอมภายนอก ดานสภาพแวดลอมภายในองคการ และดานปจจัยระหวางบุคคล 
 สวนท่ี 3 ปญหาท่ีพบและขอเสนอแนะของผูประกอบการสงออกในจังหวัดเชียงใหม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 จากขอมูลในแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) คาความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentages) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 เกณฑการแปรคาเฉล่ีย แบงเปน 4 ระดับ ซ่ึงไดจากการคํานวณชวงคะแนนจากสูตร 
(กัลญา วานิชยบัญชา, 2543 : 29) ดังนี้ 

ช้ันคะแนน หาโดยอัตรภาคช้ัน (Class interval)  โดยอัตรภาคช้ัน =  พิสัย/จํานวนช้ัน  
         คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =       4-1 = 0.74 

จํานวนช้ัน             4 
          

   ระดับความสําคัญ  คะแนน                          
 มีผลมากท่ีสุด  4 
 มีผลมาก  3 
 มีผลนอย  2 
 มีผลนอยมาก  1 
 ไมมีผล   0 

คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต โดยการแปลความหมายของ 
ระดับคาเฉล่ีย ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉล่ีย    3.25 – 4.00  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีมากท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย    2.50 – 3.24  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีผลมาก 
 คาเฉล่ีย    1.75 – 2.49  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีผลนอย 

คาเฉล่ีย    1.00 – 1.74  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีผลนอยมาก 
คาเฉล่ีย             0   หมายถึง  ความสําคัญในระดับไมมีผล       
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ระดับความสําคัญของปญหา คะแนน                        
  มากท่ีสุด   4                 

 มาก  3   
นอย  2              

 นอยมาก  1   
 ไมพบปญหา  0  

 
คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต โดยการแปลความหมายของ 

ระดับคาเฉล่ีย ยึดหลักเกณฑ ดังนี้ 
คาเฉล่ีย    3.25 – 4.00  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีมากท่ีสุด 

       คาเฉล่ีย    2.50 – 3.24  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีผลมาก 
        คาเฉล่ีย    1.75 – 2.49  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีผลนอย 

คาเฉล่ีย    1.00 – 1.74  หมายถึง  ความสําคัญในระดับมีผลนอยมาก 
คาเฉล่ีย             0   หมายถึง  ความสําคัญในระดับไมพบปญหา 

   
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ระหวางเดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2551 โดยเก็บ
ขอมูลกลางเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 
 


