
 

 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน 
แคตตาล็อก  มีระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี้  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  
เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก โดยการใช
คําถาม 6Ws 1H เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด 
 

  ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากร ท่ีเคยซ้ือสินคาภายในระยะเวลา 1 ป ผาน

แคตตาล็อก ในเขตอําเภอเมือง เชียงใหม  
 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง  
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน

แคตตาล็อก เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดตวัอยาง ใน
การศึกษาคร้ังนี้จํานวน 200 ตัวอยาง (Sudman, 1976: 87 อางถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย, 2549:187) และ
มีข้ันตอนการเลือกตัวอยางดงันี้ 
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จํานวนสาขา  เซเวน อีเลฟเวน ท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แยกตามเขตตาํบล  
16 ตําบล จํานวนท้ังหมด 72 สาขา  

ตําบล 
จํานวนสาขา 
เซเวนอีเลฟเวน 

ตําบล 
จํานวนสาขา 
เซเวนอีเลฟเวน 

1.  ตําบลศรีภูมิ 14 9.  ตําบลแมเหีย๊ะ 2 
2.  ตําบลพระสิงห 5 10.  ตําบลปาแดด 2 
3.  ตําบลหายยา 2 11.  ตําบลหนองหอย 1 
4.  ตําบลชางมอย 6 12.  ตําบลทาศาลา 1 
5.  ตําบลชางคลาน 5 13.  ตําบลหนองปาคร่ัง 2 
6.  ตําบลวัดเกตุ 9 14.  ตําบลฟาฮาม 1 
7.  ตําบลชางเผือก 12 15.  ตําบลปาตัน 1 
8.  ตําบลสุเทพ 9 16.  ตําบลสันผีเส้ือ - 

 
ขั้นตอนท่ี 1   การศึกษาในคร้ังนี้จะเลือกเฉพาะ 5 ตําบล คือ ตําบลศรีภูมิ ตําบล

ชางเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลวัดเกตุ ตําบลชางมอย เนื่องจากมีจํานวนสาขาของราน เซเวน อีเลฟเวน 
ในพื้นท่ีมากท่ีสุด 5 อันดับแรก จากนั้นใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ดวยการ
จับสลากของสาขาราน เซเวน อีเลฟเวน ท่ีอยูใน 5 ตําบลท่ีไดเลือก โดยจับสลากเลือกเอาตําบล ละ 1 
สาขา ไดดังตอไปนี้ 

 
ตําบล กลุมตัวอยางสาขาเซเวน อีเลฟเวน 

1.  ตําบลศรีภูมิ ตลาดสมเพชร ถนนมูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
2.  ตําบลชางเผือก หาแยกสันติธรรม ถ.สันติธรรม ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
3.  ตําบลวัดเกตุ หนาโรงพยาบาลแมคคอรมิค ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.

เชียงใหม 
4.  ตําบลสุเทพ หนาตลาดตนพยอม  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
5.  ตําบลชางมอย ตลาดตนลําไย ถ.ชางมอย ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 
ขั้นตอนท่ี 2   ใชวิธีการสุมอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากร ท่ี

เคยซ้ือสินคาภายในระยะเวลา 1 ป ผานแคตตาล็อก ณ ราน เซเวน-อีเลฟเวน ในเขตอําเภอเมือง 
เชียงใหม ตามสาขาข้ันตอนแรก สาขาละ 40 ตัวอยาง รวมเปนท้ังหมด 200 ตัวอยาง 
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วิธีการศึกษา 
 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามท่ีได
สอบถามจาก ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา ภายในระยะเวลา 1 ป ผานแคตตาล็อก ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม จํานวน 200 ราย 
                     2)    ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ ตํารา 
บทความ วารสาร ฐานขอมูลและเว็บไซต และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิของ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวนไดแก 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด  
   สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก ไดแก ประเภทสินคาท่ีนิยมซ้ือ ผูมีสวนตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาใน
แคตตาล็อก  ชวงโอกาสที่ส่ังซ้ือสินคาในแคตตาล็อก    แหลงสถานท่ีส่ังซ้ือสินคาในแคตตาล็อก  
ปริมาณในการซ้ือสินคาในแตละคร้ังในแคตตาล็อก   สาเหตุท่ีเลือกซ้ือสินคาในแคตตาล็อก  ส่ือท่ี
ทําใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก แหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซ้ือสินคาในแคต
ตาล็อก  คาใชจายเฉล่ียในการซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละคร้ัง และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean)  

สําหรับคําถามท่ีใชการวดัระดับความสําคัญของปจจัยใชมาตราวัดแบบ Rating Scale      
(กุลฑลี ร่ืนรมย, 2551) ท้ัง 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการให
คะแนนในแตละระดับ ดังนี ้
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            ระดับความสําคัญ    คะแนน 
       มากท่ีสุด        5 
       มาก        4 
      ปานกลาง           3 

     นอย        2 
      นอยท่ีสุด        1 
 

โดยคะแนนท่ีได นํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนน 
โดยยดึหลักเกณฑ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2542) 

คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง   สําคัญมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.50-4.49         หมายถึง   สําคัญมาก 
คาเฉล่ีย 2.50-3.49         หมายถึง    สําคัญปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.50-2.49         หมายถึง   สําคัญนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.49        หมายถึง  สําคัญนอยท่ีสุด 

 
สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. สถานท่ีดําเนินการศึกษา ไดแก คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจะดําเนินการตามรานเซเวนอีเลฟเวนท้ัง 

5 แหง ในอําเภอเมืองเชียงใหม  
 
ระยะเวลาในการศึกษา             

ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาตั้งแตเมษายน 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554 การเก็บ
รวบรวมขอมูลเดือน กรกฎาคม 2554 


