
บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอผูรับเหมากอสรางราย
ยอยในการซื้อพื้นไมลามิเนตในอําเภอเมืองเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังน้ี

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเน้ือหา
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่

มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตของผูรับเหมากอสรางในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชแนวคิดเร่ือง
สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน คือดานผลิตภัณฑ
(Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่ หรือดานการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) และ
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือลูกคารานคาวัสดุกอสรางที่เปนผูรับเหมากอสราง

ที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง

ในการศึกษาคร้ังน้ีกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 250 ตัวอยาง กลุมตัวอยางใช
รูปแบบการศึกษาเชิงบรรยายในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจเปนการศึกษาขอเท็จจริงมาใชบรรยาย
สภาพปจจุบันใหเกิดความเขาใจหรือทราบถึงปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
พื้นไมลามิเนต ในกรณีไมทราบคาประชากรและสัดสวนของประชากรกําหนดใหระดับความเชื่อมั่น
95% และการเกิดขอผิดพลาด 5 % เมื่อแทนคาในสูตรของ William G Zikmund (2010) จะได
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กําหนดให
n = Sample size
Z = Standardized value that corresponds to the confidence level (95 percent

confidence level = 1.96)
S = Sample standard deviation or estimate of the population standard

deviation.(estimate  of the standard deviation is 5-1)
E = Acceptable magnitude of error , plus or minus error factor (range is one

half of the total confidence interval) (range of error of less 0.5)

แทนคาดังน้ี
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เพื่อความแมนยําของขอมูลจึงกําหนดใหกลุมตัวอยางมีจํานวน 250 ตัวอยาง

ในการสุมตัวอยางจะไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดย
กําหนดสุมแบบโควตา (Quota Sampling) จําแนกตามพื้นที่ที่ตองการเก็บขอมูลทั้ง 5 แหง คือรานคา
วัสดุกอสรางขนาดใหญ 5 แหงคือ นพดลพานิช วีระพานิช หสน.ซิ้นเชียงหลี ฮกเชียงลงพาณิชย
และโกลบอลเฮาส(เชียงใหม) แหงละ 50 ราย



14

วิธีการศึกษา
ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคือ

ผูรับเหมากอสรางรายยอยที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม จาก รานคาวัสดุกอสรางขนาด
ใหญ 5 แหงคือนพดลพานิช วีระพานิช หสน.ซิ้นเชียงหลี ฮกเชียงลงพาณิชย และโกลบอลเฮาส
(เชียงใหม)สาขา เน่ืองจากเปนรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายพื้นไมลามิเนต และลูกคาสวนใหญเปน
ผูรับเหมากอสรางจํานวน 250 ราย

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร
หนังสือ  วารสาร   แหลงขอมูลออนไลนและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อพื้นไมลามิเนต
และปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตของผูรับเหมากอสราง

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได

แบงเน้ือหาในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน  ระยะเวลาในการเปนผูรับเหมา    รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ
รายไดเฉลี่ยตอป  มูลคางานในการรับเหมา  สาเหตุและวัตถุประสงคในการซื้อไมลามิเนต เปนตน

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
พื้นไมลามิเนต ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ หรือดานการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด

สวนที่ 3 ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกลยุทธสวน
ประสมทางดานการตลาดของผูประกอบการพื้นไมลามิเนต ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานสถานที่ หรือดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

การวิเคราะหขอมูล
หลังจากทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดมา จะทําการวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรดังน้ี
แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จะใชการ

วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดที่มี

ผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนตจะใช Rating Scale โดยมีเกณฑวัดระดับความสําคัญที่มีผลตอการซื้อพื้น
ไมลามิเนต และเกณฑการแปลความหมาย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2545) ดังน้ี
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เกณฑวัดระดับปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต

เกณฑการใหคะแนน ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด
ท่ีมผีลตอการซื้อพื้นไมลามิเนต

5 มีผลตอการซื้อมากที่สุด
4 มีผลตอการซื้อใจมาก
3 มีผลตอการซื้อปานกลาง
2 มีผลตอการซื้อนอย
1 มีผลตอการซื้อนอยที่สุด

เกณฑการแปลความหมายของคะแนน

คาเฉลี่ย การแปลความหมาย
4.50-5.00 มีผลตอการซื้อมากที่สุด

3.50 - 4.49 มีผลตอการซื้อใจมาก
2.50 - 3.49 มีผลตอการซื้อปานกลาง
1.50 - 2.49 มีผลตอการซื้อนอย
1.00 - 1.49 มีผลตอการซื้อนอยที่สุด

แบบสอบถามสวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกล
ยุทธสวนประสมทางดานการตลาดของผูประกอบการพื้นไมลามิเนต ประเด็นปญหาจะใชการ
วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) สวน
ขอเสนอแนะ ผูศึกษาจะรวบรวมและนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา

สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคร้ังน้ีคือรานคาวัสดุกอสรางขนาดใหญ 5 แหงคือนพดลพานิช วีระ

พานิช หสน.ซิ้นเชียงหลี ฮกเชียงลงพาณิชย และโกลบอลเฮาส(เชียงใหม) และคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ี ต้ังแตเดือน กันยายน 2554 – กุมภาพันธ 2555


