
บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน และ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกิน 7 คน ท่ีจดทะเบียนกบัส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน สะสมถึง
ปี 2554 จ านวน 165,698 ราย  
 
 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  เน่ืองจากประชากรท่ีไดท้  าการศึกษา ในคร้ังน้ีเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ มีความ
จ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนได ้ 5% และมีความเช่ือมัน่ในกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสุ่มมานั้น มีโอกาสไดค่้าอา้งอิงไม่แตกต่างจากกลุ่มประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ผูว้จิยัได้
ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973 อา้งถึงใน มารยาท   
โยทองยศ และผศ.ปราณี สวสัดิสรรพ:์ ออนไลน์) โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 

      
 

     
  

      
       

         (    ) 
 

   n = 399.04 ≈ 400 ราย 
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   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 
   e = ความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 
3.2 วธีิการศึกษา 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์โดยมีวธีิการวจิยัเป็นขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ  
 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
ผูบ้ริโภคภายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
แบตเตอร่ีรถยนตข์องผูบ้ริโภค 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคน้ควา้ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ 
บทความหนงัสือ และนิตยสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได ้ประสบการณ์ในการขบัรถยนต ์ความถ่ีในการใชร้ถยนตต์่อสัปดาห์ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ของผูบ้ริโภค มีลกัษณะแบบมาตรวดั Rating Scale จ านวน 4 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นลกัษณะ
ใหผู้บ้ริโภค แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตข์องผูบ้ริโภค  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาท าการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยวดัระดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัใช ้ Rating Scale มีการใหค้ะแนนในแต่ละระดบั (กุณฑลี 
ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 
 
  ระดบัความส าคญั   คะแนน 
  ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 1 
  ความส าคญันอ้ย 2 
  ความส าคญัปานกลาง 3 
  ความส าคญัมาก 4 
  ความส าคญัมากท่ีสุด 5 

ซ่ึงสามารถน ามาท าการก าหนดเกณฑ์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ ไดจ้ากการค านวณหาระดบัชั้นไดด้งัน้ี  
  ระดบัชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนระดบั 
    = 5 – 1  
       5 
    = 0.8 
  คะแนนท่ีไดน้ ามาหาเฉล่ีย และแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 1.00 – 1.80 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 1.81 – 2.60 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบันอ้ย 
 2.61 – 3.40 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง 
 3.41 – 4.20 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 
 4.21 – 5.00 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด 

นอกจากน้ี มีการใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis Statistics) ท าการวเิคราะห์และ
เปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์ เพื่อใชท้ดสอบสมมุติฐาน โดย
มีการตั้งสมมุติฐานการวิจยัและสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบดงัตาราง 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงสมมุติฐานการวจิยัและสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ 

สมมุติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช ้
สมมุติฐานท่ี 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัใน
การตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

t –Test 

สมมุติฐานท่ี 2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัใน
การตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 3 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยั
ในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 4 ผูบ้ริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 6 ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบการณ์ในการขบัรถยนตแ์ตกต่างกนั มี
ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 7 ผูบ้ริโภคท่ีมีการใชร้ถยนตแ์ตกต่างกนั มีระดบัความส าคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 8 ผูบ้ริโภคท่ีมีรถยนตท่ี์ใชป้ระจ าอายแุตกต่างกนั มีระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 9 ผูบ้ริโภคท่ีมีรถยนตป์ระเภทแตกต่างกนั มีระดบัความส าคญั
ของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 10 ผูบ้ริโภคท่ีใชแ้บตเตอร่ีรถยนตย์ีห่อ้แตกต่างกนั มีระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 11 ผูบ้ริโภคท่ีใชแ้บตเตอร่ีรถยนตป์ระเภทแตกต่างกนั มีระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 12 ผูบ้ริโภคท่ีมีการดูแลรักษาและตรวจเช็คแบตเตอร่ีแตกต่าง
กนั มีระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์
แตกต่างกนั 

One-way ANOVA 

สมมุติฐานท่ี 13 ผูบ้ริโภคท่ีมีความถ่ีในการเปล่ียนแบตเตอร่ีแตกต่างกนั มี
ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตแ์ตกต่างกนั 

One-way ANOVA 
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โดยใชท้ดสอบค่า ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือมีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยมีการตั้งสมมุติฐานสถิติดงัน้ี 

ส าหรับการทดสอบสถิติแบบ t-Test  
             หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั 
             หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกต่างกนั 
 

ส าหรับการทดสอบสถิติแบบ One-way ANOVA 
 Ho  :  ค่าเฉล่ียระหวา่งประชากรแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั 
 Ha  :  ค่าเฉล่ียของประชากรอยา่งนอ้ยสองประชากรแตกต่างกนั 
แลว้ท าการวเิคราะห์โดยใชค้่า Significant (Sig) หากค่า Sig มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 

หมายถึง ยอมรับ Ho และหากค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 หมายถึง ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha 
 

3.4 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวมรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล คือ หา้งสรรพสินคา้ 

และแหล่งชุมชนทัว่ไป ท่ีอยูใ่นอ าเภอเมือง เชียงใหม่ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

การคน้ควา้อิสระน้ี ใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือน 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 รวมใชเ้วลา 6 เดือน  
 
 
 


