บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทน
จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล สถานที่ทาการศึกษา และระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบาง
ขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ ตามกรอบทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนที่จาหน่ าย
นมพาสเจอร์ไรซ์
3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึ กษาครั้งนี้ เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรซึ่ งเป็ นร้านค้าปลีกในเขต
บางขุนเทียน ที่จาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ จึงใช้วิธีการกาหนดตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางกรณี ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่ นอน และเป็ นการเก็บตัวอย่างในท้องถิ่นของ Seymour Sudman, 1976 (อ้างใน
กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551) จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 150 ราย โดยเลื อกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling) และเก็ บ ข้อมู ลด้วยการเลื อกตัวอย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) จากเจ้าของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียน ที่จาหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์
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3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวม
ข้อมูลจากเจ้าของร้านค้าปลีก ในเขตบางขุนเทียน ที่จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ จานวน 150 ราย และ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู ้ต อบแบบสอบถามประกอบด้ ว ยเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งในกิ จการ ยอดขายสิ นค้าทุกชนิ ดในร้ านค้าโดยเฉลี่ ยต่อเดื อน
ยอดขายนมพาสเจอร์ ไรซ์ทุกยี่ห้อในร้ านโดยเฉลี่ ยต่อเดื อน ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นการร้ านค้า ที่ต้ งั
ของร้านค้า ประเภทสิ นค้าอื่นที่จาหน่ายนอกเหนือจากนมพาสเจอร์ ไรซ์ ยีห่ ้อของนมพาสเจอร์ ไรซ์ ที่
จาหน่าย ปริ มาณในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ความถี่ในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์ และจานวน
เงินในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์
ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความคาดหวังของร้ านค้า ปลี ก ในเขตบางขุน เที ย นต่ อ
ส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด รวมถึงความคาดหวังต่อกิจกรรมการตลาดของผูผ้ ลิตและผูแ้ ทนจาหน่ายต่อร้านค้า
ปลีก สอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดความคาดหวัง โดยแบ่งมาตรวัด
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ คาดหวังมากที่สุด คาดหวังมาก คาดหวังปานกลาง คาดหวังน้อย และคาดหวัง
น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่มีต่อผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ เป็ น
คาถามปลายเปิ ด
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากแบบสอบถาม น ามาวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย (Mean)
โดยใช้ม าตรวัด แบบประมาณค่ า (Rating Scale) (กุ ณ ฑลี รื่ น รมย์, 2551 : 113) ซึ่ งมี เกณฑ์ ก ารให้
คะแนนตามระดับความคาดหวัง ดังนี้
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ระดับความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เกณฑ์ การแปลผลจากค่ าเฉลี่ยในแต่ ละระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

คะแนน
5
4
3
2
1
การแปลผล
คาดหวังมากที่สุด
คาดหวังมาก
คาดหวังปานกลาง
คาดหวังน้อย
คาดหวังน้อยที่สุด

3.4 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2. ร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนสิ งหาคม 2557 ระยะเวลาเก็บข้อมูลเดือน
พฤษภาคม 2557
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