
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี ้
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอลูกคา
ประเภทตลาดคนกลางในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑประเภทของชํารวยและของประดับตกแตง จาก
โรงงานเซรามิกขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดลําปาง ซ่ึงไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด รวมท้ังศึกษาถึงปญหา
ของลูกคาในการซ้ือเซรามิกจากโรงงานเซรามิก ในจังหวัดลําปาง 

ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนีคื้อ ลูกคาประเภทผูคาสงและผูคาปลีกท่ีส่ังผลิตหรือซ้ือ
ผลิตภัณฑหลัก ของโรงงานเซรามิกท่ีผลิตสินคาเซรามิกประเภทของชํารวยและของประดับตกแตง 
ซ่ึงเปนสมาชิกของกลุมลําปางเซราคลัสเตอร จังหวดัลําปาง  

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
เนื่องจากในการศึกษาคร้ังนี้  ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางจํานวน 150 ราย  ใชวิ ธีการสุมตัวอยางแบบไมอิงทฤษฏีความนาจะเปน (Non 
Probability Sampling) โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางคือลูกคาของโรงงานเซรามิกท่ีเปนสมาชิกของ
กลุมลําปางเซราคลัสเตอร จํานวน 15 โรงงาน (กลุมลําปางเซราคลัสเตอร, 2551 : แฟมขอมูล
คอมพิวเตอร)โดยในแตละโรงงานจะใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โรงงาน
ละ 10 ตัวอยาง 
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วิธีการศึกษา 
ขอมูลและแหลงขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาของ

โรงงานเซรามิกในกลุมเซราคลัสเตอร จังหวัดลําปาง จํานวน 150 ราย โดยใชแบบสอบถาม 
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร 

บทความทางวชิาการ ฐานขอมูล เว็บไซต และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3สวน 
คือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับกิจการของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
ประเภทของกิจการ สถานท่ีต้ัง ระยะเวลาดําเนินงาน ปริมาณการส่ังซ้ือ ชนิดสินคาท่ีซ้ือ จํานวน
แหลงท่ีซ้ือ ลักษณะการส่ังซ้ือ นโยบายในการจัดซ้ือ ปจจัยสภาพแวดลอม ปจจัยภายในกิจการ 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกใน จังหวัดลําปางไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 สวนท่ี 3 ขอมูลปญหาของลูกคาในการจัดซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกใน จังหวัด
ลําปาง ซ่ึงไดแก ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานราคา ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean) และใชมาตรวัดของลิเคอรท (Likert Scales) วัดระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และมีเกณฑการใหคะแนนแต
ละระดับดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2546: 75) 
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  ระดับความสําคัญ             ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง      3 
  นอย      2 
  นอยท่ีสุด      1 
 การกําหนดชวงคาเฉล่ีย เพื่อการแปลผล แบงเปน 5 ระดับ จากชวงคาเฉล่ียตอไปนี ้
                    คาเฉล่ีย         ระดับความสําคัญ 

        คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49  มีระดับความสําคัญมาก 
คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49  มีระดับความสําคัญปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49  มีระดับความสําคัญนอย 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

 
สวนท่ี 3 ขอมูลปญหาของลูกคาในการซ้ือผลิตภัณฑเซรามิกจากโรงงานเซรามิกใน 

จังหวดัลําปาง 
     ระดับปญหา               ระดับคะแนน 
  มากท่ีสุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง      3 
  นอย      2 
  นอยท่ีสุด      1 
 การกําหนดชวงคาเฉล่ีย เพื่อการแปลผล แบงเปน 5 ระดับ จากชวงคาเฉล่ียตอไปนี ้
                   คาเฉล่ีย         ระดับปญหา 

คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49  มีระดับความสําคัญมาก 
คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49  มีระดับความสําคัญปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49  มีระดับความสําคัญนอย 
คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49  มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 
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สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ีโรงงานเซรามิกซ่ึงเปน 

สมาชิกของกลุมลําปางเซราคลัสเตอร จังหวัดลําปาง จํานวน 15  แหง ไดแก บริษัทไทยเจริญเซรา
มิก จํากดั, บริษัทลําปางคูนเซรามิก จํากัด, บริษัทไทยสิราเซรามิก จํากดั, บริษัท มายดฟลู 8 พอ
ทเทอร่ี จํากัด,บริษัท STC เซรามิคจํากัด,  บริษัท เคเคเซรามิก จํากดั,โรงงานกวนิพอทเทอร่ี, หจก.
ชมดาวเซรามิก, หจก.บานไรเซรามิค, โรงงาน วังแควงเซรามิค คราฟท, โรงงานสมบูรณเซรามิก2,  
โรงงาน M.P. เซรามิกส, โรงงานศาลาทองเซรามิก, โรงงานบารมีเซรามิค, โรงงานนันทเซรามิก 

 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ระหวางเดือน พฤษภาคม- กันยายน พ.ศ.2551 และ
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลใชเวลาจํานวน 1 เดือน คือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
 


