
 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวิธี
การศึกษาดงัน้ี 

1. ขอบเขตการศึกษา 
1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
1.3. ขนาดตวัอยา่ง และวิธีการคดัเลือกตวัอยา่ง 

2. วิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ส่วนประเภทของส่ือโฆษณาประกอบดว้ย ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือ
หนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสาร ส่ือใบปลิว / โบชวัร์  ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) โฆษณานอกสถานท่ี และป้ายโฆษณา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงการออกบูธ และ
จดังานอีเวน้ท ์(Event) 
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3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ จ านวนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีจ านวน 11,624 ราย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 (ส านกังาน
พฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่, 2554) 

 
ตารางที่ 3.1 จ านวนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ปี 
พ.ศ. 2554 

 
ประเภทของธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจภาคการบริการ 5,537 47.6 
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม 2,482 21.4 
ธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย 3,605 31.0 
รวม 11,624 100.0 

 
3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคดัเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีเป็นผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีจ านวน 11,624 ราย ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2554 (ส านักงานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงใหม่, 2554) ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการก าหนด
ขนาดตวัอย่าง โดยค านวณจากสูตรตามวิธีของ Taro Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคาด
เคล่ือน 0.05 ดงัน้ี 

 

2Ne 1

N
 n 


  

 
เม่ือ   
 n   =  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

N  =  จ  านวนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 11,624 ราย 
 e   =  ค่าความผดิพลาดสูงสุด ในท่ีน้ีคือ 5% = 0.05  
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  แทนค่า                                      
    n  =          11,624            . 
                1 + 11,624 (0.05)2 
 
    387.34   n  ตวัอยา่ง 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอย่างเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 
400 ตวัอยา่ง และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ซ่ึงสามารถจ าแนกตามประเภทของกิจการ ไดด้งัรายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

ประเภทของธุรกจิ จ านวน 
ธุรกิจภาคการบริการ 191 
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม 85 
ธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย 124 
รวม 400 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้มาจากแบบสอบถาม

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 400 ราย 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จาก

เอกสารงานวิจยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ต
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

ความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 

 
คะแนน  ระดับที่มีความส าคญั 

5          มากท่ีสุด 
4          มาก 
3         ปานกลาง 
2          นอ้ย 
1          นอ้ยท่ีสุด 

 
การประมวลผลคะแนนจากแบบสอบถาม  สามารถน ามาหาค่าเฉล่ียของคะแนน

ในแต่ละปัจจยั  แลว้พิจารณาวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนในแต่ละปัจจยันั้นอยูใ่นช่วงใด ซ่ึงก าหนดเกณฑ์
เพื่อแปลความหมายของคะแนนไดด้ว้ยการหาอนัตรภาคชั้น แสดงสูตรการค านวณไดด้งัน้ี 
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อนัตรภาคชั้น =  ค่าพิสยัของคะแนนเฉล่ีย 
     จ  านวนอนัตรภาคชั้น 

 
โดย ค่าพิสยัของคะแนนเฉล่ีย  =  คะแนนเฉล่ียสูงสุด -  คะแนนเฉล่ียต ่าสุด  

 
  ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย
แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 

ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 
4.50 – 5.00  ระดบัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  ระดบัท่ีมีความส าคญัมาก 
2.50 – 3.49  ระดบัท่ีมีความส าคญัปานกลาง 
1.50 – 2.49  ระดบัท่ีมีความส าคญันอ้ย 
1.00 – 1.49  ระดบัท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี  3  เ ป็นข้อมูลเ ก่ียวกับปัญหาและข้อ เสนอแนะของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 
3.3 สถานที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จะด าเนินการกบัผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใชเ้วลา 6 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม 
พ.ศ. 2555 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 


