
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีผูศึกษาไดดําเนินการตามระเบียบวิธี
การศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
     1.) ขอบเขตเนื้อหา 
       เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
ผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางประเภท ไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดย
ใชทฤษฎีสวนประสมการตลาด (The Marketing Mix) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ ไดแก ปจจัยส่ิงแวดลอม 
ปจจัยภายในองคกร ปจจัยระหวางบุคคล และปจจัยเฉพาะบุคคล เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 
      2.) ขอบเขตประชากร 
       ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูรับเหมากอสราง และบุคคลที่เกี่ยวของ ที่ซ้ือ
ไมฝาสังเคราะหเพื่อธุรกิจรับเหมากอสราง ที่ใชไมฝาสังเคราะหเปนสวนประกอบสําหรับการ
กอสรางบาน หรือตกแตงที่อยูอาศัย ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
      จากขอมูลทะเบียนธุรกิจรายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียน พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 
พบวามีจํานวนของผูประกอบการรับเหมากอสราง ในอําเภอสันทราย จํานวน 84 ราย (สํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม, 2551) ดังนั้นผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด 
ตามรายชื่อสถานประกอบการที่จดทะเบียนการคา ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคสําหรับงาน
รับเหมากอสราง ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 84 ราย โดยการแจกแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูล ณ สถานประกอบการของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้สามารถเก็บ
ขอมูลจากแบบสอบถามได 79 ราย คิดเปน รอยละ 94.05 เนื่องจากสถานประกอบการ 5 ราย ไดเลิก
ประกอบกิจการแลว   
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วิธีการศึกษา  
        การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลโดยการแจก
แบบสอบถาม ใหผูรับเหมา และบุคคลที่เกี่ยวของ ที่ซ้ือวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห จาก
สถานประกอบการที่จดทะเบียนการคา ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคสําหรับงานรับเหมากอสราง 
ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม    
   2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคนควาที่มีผูรวบรวมไวทั้งจาก
หนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ รายงานการวิจัย บทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการคนควาขอมูลผาน
ระบบอินเทอรเนต 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 
สวน มีรายละเอียดดังนี้   
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงในสถานประกอบการ ระยะเวลาในการซื้อ/หรือใชวัสดุกอสราง รูปแบบการจัดตั้งกิจการ 
เงินทุนหมุนเวียนตอป อายุของกิจการ โครงการที่ไดรับโดยเฉลี่ยตอป มูลคาโครงการเฉลี่ยตอป 
ประเภทของงานที่ไดรับ จํานวนพนักงาน อํานาจในการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในกิจการ ยี่หอไม
ฝาสังเคราะหที่ซ้ือ และยี่หอไมฝาสังเคราะหที่ซ้ือมากที่สุด 
  สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อไมฝาสังเคราะห ไดแก วัตถุประสงคในการนําไมฝา
สังเคราะหไปใชงาน สาเหตุที่ใชไมฝาสังเคราะห ประเภทของไมฝาสังเคราะหที่ซ้ือมากที่สุด สีของ
ไมฝาสังเคราะหที่ซ้ือมากที่สุด รูจักรานคาที่จําหนายไมฝาจากสื่อใด แหลงรานคาที่ซ้ือไมฝา
สังเคราะห ประเภทรานคาที่ซ้ือไมฝาสังเคราะห สาเหตุที่เลือกรานคา ความถี่ในการซื้อ มูลคาใน
การซื้อในแตละชองทางการรับขาวสารขอมูลของไมฝาสังเคราะห ตรายี่หอไมฝาสังเคราะหที่รูจัก 
ตรายี่หอไมฝาสังเคราะหที่ซ้ือมากที่สุด และเหตุผลที่เลือกซื้อ 
  สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ ที่มีตอการซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห 
  สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
  สวนที่ 5 ปญหาที่พบในการซื้อไมฝาสังเคราะห ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงไมฝา
สังเคราะห และบริการของรานคาที่จําหนายไมฝาสังเคราะห 
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การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะทําการวิเคราะหโดยใชขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ 
และรอยละ  
   สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไมฝาสังเคราะห 
วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ และรอยละ  
   สวนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาธุรกิจ ตอการซื้อวัสดุกอสราง
ประเภทไมฝาสังเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย  
    สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูซ้ือในการเลือกซื้อวัสดุ
กอสรางประเภท  ไมฝาสังเคราะห ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใช 
ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย  
   สวนที่ 5 ปญหาที่พบในการซื้อไมฝาสังเคราะห  ขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุง
ไมฝาสังเคราะห  และบริการของรานคาที่จําหนายไมฝาสังเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่ 
และรอยละ   
  การวิเคราะหคาเฉลี่ย มีการวัดระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุกอสรางประเภทไม
ฝาสังเคราะห 5 ระดับโดยใชมาตรวัดของไลเคริ์ทสเกล (Likert’s Scale) ไดแก มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด (สุปญญา ไชยชาญ, 2543 : 74 - 76) 
   โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
  มากที่สุด  ใหคะแนน       5 
   มาก   ใหคะแนน       4 
  ปานกลาง  ใหคะแนน       3 
  นอย   ใหคะแนน       2 
  นอยที่สุด   ใหคะแนน       1 
   เกณฑการแปลความหมาย 
   4.50 – 5.00   หมายถึง  มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49   หมายถึง  มีอิทธพิลในระดับมาก 
2.50 – 3.49   หมายถึง  มีอิทธิพลในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49   หมายถึง  มีอิทธิพลในระดับนอย 
1.00 – 1.49   หมายถึง  มีอิทธิพลในระดับนอยที่สุด 
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 ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษา ตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 
2552 และระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 2552 
 
สถานที่ท่ีใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
   สถานประกอบการที่จดทะเบียนการคา ตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคสําหรับงาน
รับเหมากอสราง ในอําเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 


