
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส คร้ังนี้มีระเบียบวิธีการศึกษา  ประกอบดวย   ขอบเขตการศึกษาและวิธี
การศึกษา ขอบเขตเน้ือหา การกําหนดขนาดตัวอยาง แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใน
การศึกษา วิธีเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการศึกษา ดังนี ้
 
ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหา 

   เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย การศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือไส
กรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ตามแนวคิดเกี่ยวกบัข้ันตอน
ของกระบวนการจัดซ้ือ/จัดหาสินคาขององคกร ซ่ึงประกอบดวย 8 ข้ันตอน คือ การรับรูปญหา การ
กําหนดรายละเอียดความตองการผลิตภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ การคนหาผูขาย การ
พิจารณาขอเสนอในการขาย การคัดเลือกผูขาย การกําหนดลักษณะเฉพาะของคําส่ังซ้ือ การทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน  
 

ขอบเขตประชากรที่ศึกษา 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ ผูมีอํานาจตัดสินใจซ้ือในบริษัทผูผลิตอุปกรณ
ช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีการใชไสกรองภายในโรงงาน โดยศึกษาเฉพาะ
กลุมหลัก 4 กลุม คือ กลุมผูผลิตช้ินสวนและอุปกรณฮารดดิสตไดรฟ (Hard disk dive & related 
parts) กลุมผูผลิตแผงวงจรรวม (Integrated circuit; IC) กลุมผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกส
และแผนวงจรพมิพสําเร็จรูป (Printed circuit board; PCB & Print circuit board assembly; PCBA ) 
และกลุมผูผลิตเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor) เทานั้น เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีศักยภาพเกีย่วกบั
ปริมาณการใชไสกรองภายในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาไดจากสัดสวนมูลคาการตลาดของการ
ใชไสกรองจําแนกตามประเภทชิ้นสวนท่ีผลิต คิดเปนรอยละดังนี ้ กลุมผูผลิตช้ินสวนและอุปกรณ
ฮารดดิสตไดรฟ (Hard disk dive & related parts) คิดเปนรอยละ 77.5 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 22.5 
ประกอบดวยกลุมผูผลิตช้ินสวนแผงวงจรรวม (IC) กลุมผูผลิตแผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ
แผนวงจรสําเร็จรูป (PCB & PCBA) กลุมผูผลิตเซมิคอนดักเตอร (Semiconductor) และกลุมยอย
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อ่ืนๆ ซ่ึงจํานวนกลุมตัวอยางหลัก 4 กลุมท่ีตองการศึกษามีจํานวนท้ังหมด 321 ราย (กระทรวง
อุตสาหกรรม กับ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2550 : ออนไลน)  
 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางจาํนวน 100 ราย ดวยวิธีการกาํหนดขนาด

ตัวอยาง (ศิริวรรณ   เสรีรัตน, 2548: 194 อางจาก Taro Yamane, 1979: 1088) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
90% และใหมีความผิดพลาดไดไมเกิน 10% จากนั้นทําการปรับเพิ่มกลุมตัวอยางจากท่ีคํานวณได
จริงจํานวน 76 รายเปล่ียนเปน 100 ราย 

 
   n = N 

              1 + Ne2  
 

   n =  321 
            1 + 321(0.10)2    

 

   n =  76 
 
 โดย  n  คือ ขนาดตัวอยาง 
  N คือ จํานวนประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา 
  e คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 
 
  คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified random 
sampling) และทําการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน (Proportionate) จากกลุมผูผลิตอุปกรณ
ช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท้ัง 4 กลุม ซ่ึงจํานวนตัวอยางของแตละกลุมจําแนกตาม
สัดสวนท่ีกําหนดไวดังตารางท่ี 1 และคัดเลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) ประกอบกัน
ตามประเภทช้ินสวนท่ีผลิตของแตละกลุมตัวอยาง 
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 ตารางท่ี 1 แสดงขนาดตัวอยางของแตละกลุมผูผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนกิส 
 

ประเภทช้ินสวนท่ีผลิต จํานวน (บริษทั) สัดสวน จํานวนตัวอยาง 
1. ช้ินสวนและอุปกรณฮารดดสิตไดรฟ 

(HDDs) 
2. แผงวงจรรวม (IC) 
3. แผนพิมพวงจรอิเล็กทรอนิกสและ

แผนวงจรสําเร็จรูป (PCB & PCBA) 
4. เซมิคอนดักเตอร (Semiconductor) 

132 
 

43 
84 
 

62 

0.7 
 

0.1 
0.1 

 
0.1 

70 
 

10 
10 
 

10 
จํานวนท้ังหมด 321 1.0 100 

 
วิธีการศึกษา 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
   1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเกบ็รวบรวมขอมูลจาก ผูมีอํานาจ
ตัดสินใจซ้ือของบริษัทผูผลิตอุปกรณช้ินสวนในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีการใชไส
กรองภายในโรงงาน จํานวน 100 ราย โดยใช แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ 
   2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ บทความ
และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ เอกสาร ฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ  
 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 
สวนคือ  
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือไสกรองของแตละกลุมตัวอยาง 
 สวนท่ี 3   ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือไสกรองของผูผลิตอุปกรณช้ินสวนใน
กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 สวนท่ี 4    ปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
และการวัดระดับความสําคัญโดยใชมาตราประเมินคา (Rating Scale) 
 

 คําถามบางสวนในแบบสอบถามนี้เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา; Rating Scale  
(ศิริวรรณ   เสรีรัตนและคณะ, 2548 : 166) จัดแบงระดับความสําคัญเรียงจากมากไปหานอย คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีการกําหนดคะแนน ดงันี ้
 

ระดับความสําคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอย 2 
นอยท่ีสุด 1 

 
 ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน
ชวงตางๆ ดังนี้ (ธานินทร     ศิลปจารุ, 2550 : 76-77) 
  คาเฉล่ีย   4.50 – 5.00  หมายความวา สําคัญมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย   3.50 – 4.49    หมายความวา สําคัญมาก 
  คาเฉล่ีย   2.50 – 3.49    หมายความวา สําคัญปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   1.50 – 2.49    หมายความวา สําคัญนอย 
  คาเฉล่ีย   1.00 – 1.49    หมายความวา สําคัญนอยท่ีสุด  
   

คําถามบางสวนในแบบสอบถามนี้เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา; Rating Scale  
(ศิริวรรณ   เสรีรัตนและคณะ, 2548 : 166) จัดแบงระดับความพึงพอใจเรียงจากมากไปหานอย คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีการกําหนดคะแนน ดังนี ้
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ระดับความพงึพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอย 2 
นอยท่ีสุด 1 

 
 ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน
ชวงตางๆ ดังนี้ (ธานินทร     ศิลปจารุ, 2550 : 76-77) 
  คาเฉล่ีย   4.50 – 5.00  หมายความวา ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย   3.50 – 4.49    หมายความวา ความพึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย   2.50 – 3.49    หมายความวา ความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   1.50 – 2.49    หมายความวา ความพึงพอใจนอย 
  คาเฉล่ีย   1.00 – 1.49    หมายความวา ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
  เร่ิมการศึกษาต้ังแต เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 
12 เดือน  

 


