
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

  
ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกซื้อ

อาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประกอบดวยขอบเขตการศึกษา วธีิ
การศึกษา เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล  และระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตการศกึษา 
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภค
ในการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) 
กระบวนการ (Process) และหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) และการวิเคราะหลูกคาของ
แผงลอยจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยศึกษาวา ลูกคาคือใคร ลูกคาอยูที่ไหน 
ลูกคาซื้อเมื่อใด ลูกคาตองการอะไร ลูกคาซื้ออยางไร   

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยซื้ออาหารจากแผงลอยจาํหนายอาหาร 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  

3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรของผูที่เคยซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร 

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมที่แทจริง  จึงใชการเปดตารางกําหนดขนาดตัวอยาง ไดขนาดตัวอยาง 
จํานวน 400 ตัวอยาง (Sudman, 1976 อางใน กุณฑลี ร่ืนรมย, 2549)  จากนั้นจึงเลือกตัวอยางตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จากผูบริโภคที่เคยซื้ออาหารมื้อเย็นจากแผงลอยจําหนายอาหาร
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงมีทั้งผูบริโภคที่นั่งรับประทานอาหารที่ราน และ/หรือซ้ือกลับไป
รับประทาน ในเวลา 17.00 - 24.00 น. 
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โดยแบงพื้นที่แผงลอยจําหนายอาหาร เพื่อเก็บขอมูล (เทศบาลนครเชียงใหม งานรักษา
ความสงบเรียบรอยและมั่นคง, 2551)   ดังนี้ 

 สถานที่ จํานวนตัวอยาง 
กลุมที่ 1 แขวงกาวิละ 100 ตัวอยาง 
กลุมที่ 2 แขวงนครพิงค 100 ตัวอยาง 
กลุมที่ 3 แขวงเม็งราย 100 ตัวอยาง 
กลุมที่ 4 แขวงศรีวิชัย 100 ตัวอยาง 

 รวม 400 ตัวอยาง 

3.2 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

สอบถามจากผูบริโภคที่เคยซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดย
การนั่งรับประทานอาหารที่ราน หรือซ้ือกลับไปรับประทานที่บาน จํานวน 400 ตัวอยาง 

2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการคนควาขอมูลจาก
หนังสือ วารสาร งานวิจัย ส่ิงพิมพ และขอมูลในระบบอินเทอรเน็ต 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1   คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่ซ้ืออาหารจากแผงลอยจําหนาย
อาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได อาชีพ 

สวนท่ี 2   ขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบหลายตัวเลือก ไดแก ใครอยูในตลาด
เปาหมาย  ผูบริโภคซื้ออะไร  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ  ผูบริโภคซื้อ
เมื่อใด  ผูบริโภคซื้อที่ไหน  ผูบริโภคซื้ออยางไร 

สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคใน 
การเลือกซื้ออาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดแก ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) 
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กระบวนการ (Process) และหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยมีลักษณะเปนแบบ
มาตรวัดประเมินคา แบงเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด  มาก   ปานกลาง  นอย   และนอยที่สุด  

สวนท่ี 4   ขอมูลปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับเลือกซื้ออาหารจากแผงลอย 
จําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

3.4      การวิเคราะหขอมูล 

   นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และ 
รอยละ (Percentage) 
  โดยการวัดระดับการมีผลของแตละปจจัยในแตละคําถาม  จะใชเกณฑการแบง
ระดับออกเปน 5 ระดับ ไดแก มีผลในระดับมากที่ สุด     มีผลในระดับมาก   มีผลในระดับ 
ปานกลาง มีผลในระดับนอย  มีผลในระดับนอยที่สุด ตามวิธี Rating Scales (กุณฑลี ร่ืนรมย, 2549)  
โดยแตละระดับมีการกําหนดคะแนน  ดังนี้ 
  ระดับที่มีผล   
  มีผลในระดับมากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน   
  มีผลในระดับมาก  หมายถึง  4  คะแนน   
  มีผลในระดับปานกลาง  หมายถึง  3  คะแนน   
  มีผลในระดับนอย  หมายถึง  2  คะแนน   
  มีผลในระดับนอยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน  
  
  จากการใหคะแนนขอมูลในแบบสอบถามสวนที่ 3 เกี่ยวกับขอมูลการเลือกซื้อ
อาหารจากแผงลอยจําหนายอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ยดังกลาว โดยใชเกณฑการแบงอันตรภาคชั้นออกเปน 5 ช้ัน ดังนี้ 
 
  คะแนนเฉลี่ย  การแปลความหมาย  
  4.50 – 5.00  ปจจัยมีผลในระดับมากที่สุด 
  3.50 – 4.49  ปจจัยมีผลในระดับมาก 
  2.50 – 3.49  ปจจัยมีผลในระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49  ปจจัยมีผลในระดับนอย 
  1.00 – 1.49  ปจจัยมีผลในระดับนอยที่สุด 
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3.5     สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษา 

                   สถานที่ศึกษา  แผงลอยจําหนายอาหาร  ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.6      ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 - มีนาคม พ.ศ. 2552 

 

 


