
บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง           

ของผูใชแรงงานในอําเภอเมืองเชียงใหม ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบดวย ขอบเขตการศึกษา      
กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  การเก็บรวบรวมขอมูล           
การวิเคราะหขอมูล และระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา  

1. ขอบเขตเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย และการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกาํลังของผูใชแรงงานในอําเภอ
เมืองเชียงใหม  

2.  ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชแรงงานท่ีซ้ือเครื่องดื่มชูกําลังในอําเภอเมือง

เชียงใหม 
 
กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูใชแรงงานท่ีซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง จํานวน 300 
คน ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของ R.V. Krejcie และ R.W. Morgan ท่ี
ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 90 และระดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 โดยใชจํานวนแรงงานของ
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2548 เปนจํานวนประชากร  มีการคํานวณตามสูตรดังนี้ 
(เพ็ญแข  แสงแกว, 2541: 60) 
 

 n = χ2 NPQ 

        e2 (N-1) + χ2 PQ 
  เม่ือ  

n = ขนาดของตัวอยาง 
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χ2       = คา ไคแสควรท่ี degree of free เทากับ 1 และระดับ  

ความเช่ือม่ัน 90% (χ2 = 2.71) 
N  = ขนาดของประชากร 
P  = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (P = 0.5) 
Q  = 1 – P 
e  = เปอรเซ็นตของคาความคาดเคล่ือน (e = 0.05) 

 
แทนคาสูตรไดดังนี้ 

 n = 2.71 x 943,813  x 0.5 x 0.5 

        0.0025 (943,813 -1) + 2.71 x 0.5 x 0.5 
 n = 639,433.3 

                2,360.208 
 n = 270.9225 = 271 

 
จํานวนกลุมตัวอยางจากการคํานวณคือ 271 ตัวอยาง แตเนื่องจากจํานวนแรงงานในพ้ืนท่ี

มีท้ังแรงงานจริงและแรงงานแฝง ดังนั้นเพื่อลดความคลาดเคล่ือนและความไมสมบูรณของขอมูล
บางชุดท่ีอาจเกิดข้ึน จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนอีก จํานวน 29 ชุด รวมท้ังหมดเปน
จํานวน 300 ชุด 

การเลือกกลุมตัวอยางใชแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีวิธีการคือ เร่ิม
จากการสํารวจพื้นท่ีในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมถึงแหลงท่ีผูใชแรงงานสวนใหญทํางานอยู จากนั้น
พิจารณาขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวแลวแบงพื้นท่ีออกเปนสวนตาง ๆ ตามแขวงการปกครอง โดย
กําหนดและระบุประเภทของงานท่ีผูใชแรงงานประกอบอาชีพอยูในพื้นท่ีอยางกวาง ๆ เชน แขวง
นครพิงคและแขวงกาวิละมีแรงงานดานการกอสรางอยูคอนขางมาก และอยูบริเวณหรือจุดสําคัญ
ของพ้ืนท่ีใดบาง หรือแขวงศรีวิชัยและแขวงเม็งรายมีแรงงานประเภทรับจางท่ัวไปมากกวาแรงงาน
ประเภทอ่ืน และอยูในจุดสําคัญใดของแขวงบาง เม่ือทราบแหลงขอมูลโดยภาพรวมแลว จึง
ดําเนินการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเนนการสอบถามถึงการซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง
เปนประการแรกเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายโดยตรง แลวจึงสอบถามถึงขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมใน
ลําดับตอไป การคัดเลือกจํานวนกลุมตัวอยางแบงไดดังนี้ 
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พื้นท่ี จํานวนตัวอยาง 

แขวงนครพิงค 60 
แขวงศรีวิชัย 60 
แขวงเม็งราย 60 
แขวงกาวิละ 60 
พื้นท่ีอ่ืน ๆ 60 

รวม 300 
 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4ตอนคือ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง  
ตอนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มชูกําลัง  
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะ  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชแรงงานใน
อําเภอเมืองเชียงใหม โดยการใชแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาดําเนินการการตรวจสอบขอมูลโดยการ
พิจารณาความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามถึงความตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไวและอยูในกรอบของการศึกษาหรือไม ซ่ึงหากยังไมสมบูรณในสวนใด ผูศึกษา
ไดดําเนินการเขาเก็บขอมูลเพิ่มเติม จากนั้นจึงรวบรวมขอมูลท่ีสมบูรณถูกตองท้ังหมดมาวิเคราะห
ตอไป 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากการศึกษาเอกสาร บทความวิชาการ 
สถิติขอมูล ของหนวยงานรัฐ และเอกชน รวมทั้งวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของซ่ึงรวบรวมไดจากหนังสือ
ตํารา เอกสารส่ิงพิมพ และรายงานการวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

  
 
 



 14 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม  นํามาวิ เคราะหโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาเฉล่ีย
ถวงน้ําหนัก นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยเกณฑการให
คะแนนและการแปลความหมายของขอมูล มีดังนี้  (กุณฑลี เวชสาร, 2545: 65) 

เกณฑการใหคะแนน 
มากท่ีสุด ใหคะแนน 5 
มาก  ใหคะแนน 4 
ปานกลาง ใหคะแนน 3 
นอย  ใหคะแนน 2 
นอยท่ีสุด ใหคะแนน 1 
เกณฑการแปลความหมาย 
ชวงของคะแนน  ความหมาย 
4.50 – 5.00 หมายถึง  มีผลระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีผลระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีผลระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  มีผลระดับนอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  มีผลระดับนอยท่ีสุด 
คําตอบจากแบบสอบถามแบบปลายเปด วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเชิงบรรยายแลว

สรุปประเด็น 
 

ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาประมาณ 7 เดือน เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือน

เมษายน 2551 
 
 
 

 


