
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค มีวิธีการศึกษาในเร่ืองของขอบเขตการศึกษา ขอมูลและ
แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
3.1 ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟ
สดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยยอยตางๆ ดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) โดยจะศึกษาในเร่ือง รสชาติและกล่ินของกาแฟดี Food 
Quality : ความสมํ่าเสมอของคุณภาพ มีหลากหลายรสชาติ มีใหเลือกหลายขนาด มีผลิตภัณฑอ่ืน
จําหนายภายในราน เชน คุกกี้ เคก น้ําผลไมปน ใชเมล็ดกาแฟจากแหลงท่ีมีช่ือเสียง เชน ดอยตุง 
สตารบัคส  Food Safety   :  ความสะอาดและความสวยงามของบรรจุภัณฑกาแฟสด เคร่ืองมือทํา
กาแฟสดมีความทันสมัย และสูตรท่ีใชในการทํากาแฟสด 

ปจจัยดานราคา (Price) โดยจะศึกษาในเร่ือง ราคาถูกกวารานอ่ืนๆ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ และมีความหลากหลายของราคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) โดยจะศึกษาในเร่ือง รานท่ีจําหนายไปมาสะดวก ใกล
บาน สถานศึกษา ท่ีทํางาน โรงพยาบาล เปนรานท่ีมีช่ือเสียง มีบรรยากาศและการตกแตงรานท่ีดี
ความสะอาดภายในบริเวณรานดี มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอ  และมีหลายสาขา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยจะศึกษาในเร่ือง มีการโฆษณาผานส่ือ
ทางส่ิงพิมพ มีการโฆษณาผานส่ือทางวิทยุ มีการโฆษณาผานส่ือทางโทรทัศน การใหบริการของ
พนักงาน การแตงกายของพนักงาน มีรสชาติใหมใหชิมอยางสม่ําเสมอ มีพนักงานแนะนําให
รายละเอียด มีการแจกแผนพับใหขอมูลกาแฟสด มีการลดราคาสินคา มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
รางวัล มีของแถม เชน เคก บราวนี่ และมีบริการสงถึงบาน 
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3.2 ขอบประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่ซ้ือกาแฟสดท่ีแนนอนในอําเภอเมืองนครสวรรค แต
จํานวนประชากรในอําเภอเมืองนครสวรรคมีท้ังหมด 238,505 คน (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร, 2551: ออนไลน) และผูซ้ือท่ีเดินทางผานจงัหวัดนครสวรรคเราไมสามารถประเมินได 
ดังนั้นการสุมตัวอยางจะสุมประชากรท้ังหมด จํานวน 400 คน โดยอางอิงจากตารางของ Yamane 
(อุทุมพร จามรมาน, 2530) ท่ีระดับความเช่ือม่ันประมาณ 95% ซ่ึงจะทําการแบงเปนผูซ้ือท่ีอาศัยอยู
ในอําเภอเมืองนครสวรรคจํานวน 200 คน และ ผูซ้ือท่ีเดินทางผานอําเภอเมืองนครสวรรคจํานวน 
200 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง
ออกเปน 4สวนดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (Check List) โดยมี
จํานวน 7 คําถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลําเนาท่ีอาศัย ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได
เฉล่ียตอเดือน 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกาแฟสด 
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสด ซ่ึง

เปนแบบเลือกตอบ (Rating Scale) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจดัจําหนาย และ 
ดานการสงเสริมการตลาด 
 สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกาแฟสด 
 3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาในคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงคือ 
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสํารวจปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 
400 ชุด ซ่ึงจะทําการแบงเปนผูซ้ือท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองนครสวรรคจํานวน 200 ชุด และ ผูซ้ือท่ี
เดินทางผานจงัหวัดนครสวรรคจาํนวน 200 ชุด 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีอยูในรูปเอกสาร บทความทางวิชาการ
และขอมูลทางสถิติ โดยผูศึกษาไดรวบรวมจาก หนังสือ อินเตอรเน็ต จากการรวบรวมเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ เชน หนังสือเกี่ยวกับกาแฟสด เอกสารประชาสัมพันธรานกาแฟ หนังสือพิมพ 
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3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ประกอบดวย คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) ท้ังนี้ การวัดระดับความสําคัญของแตละปจจัยในแตละคําถาม จะใชเกณฑการแบงระดับ
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก สําคัญมากท่ีสุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย สําคัญนอยท่ีสุด 
ตามวิธี Rating scales (กุณฑลี เวชสาร, 2545) โดยเกณฑการใหระดับความสําคัญของสวนประสม
ทางการตลาดในความคิดเห็นของผูบริโภค และแตละระดับมีการกําหนดคะแนน และคาเฉล่ีย
(คาเฉล่ียของการใหคะแนนระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด) ดังนี้ 
   

ระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด           คะแนน 
สําคัญมากท่ีสุด  5 
สําคัญมาก       4 
สําคัญปานกลาง       3 
สําคัญนอย       2 
สําคัญนอยท่ีสุด       1 
 
 
เกณฑการแปลผลจากคาเฉล่ียในแตละระดบัความสําคัญ ดังนี ้
ระดับ         คาเฉล่ีย 

  สําคัญมากท่ีสุด     4.50 – 5.00 
  สําคัญมาก     3.50 – 4.49 
  สําคัญปานกลาง     2.50 – 3.49 
  สําคัญนอย      1.50 – 2.49 
  สําคัญนอยท่ีสุด     1.00 – 1.49 
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3.5 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
ข้ันตอนการดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 
 
 
3.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษา คือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

สถานท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ ศูนยการคา สถานท่ีราชการ รานกาแฟสด รานสะดวก
ซ้ือ สถาบันการศึกษาและสถานีขนสง ในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 
 


