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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ผูวิจัย เ ร่ิมจากการได รับขาวสารในเรื่องท่ีศึกษานี้จากส่ือตาง  ๆ  ท้ังทางโทรทัศน 

หนังสือพิมพ วิทยุ และอินเทอรเน็ต ทําใหผูวิจัยสนใจและอยากรูเร่ืองดังกลาวมากข้ึน โดยคนควา

หาขอมูลเพิ่มเติมจนทําใหไดเทคนิคในการทําวิจัยท่ีเร่ิมจากการหาขอมูลท่ีใชในการศึกษา ซ่ึง

ประกอบดวยขอมูลทุติภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลท่ีใชในการคนควาประกอบ ดวย 

เอกสารอางอิง วารสาร บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ขาวและเว็บไซดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษา และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงไดแก ขอมูลท่ีรวบรวมโดยตรงจากตัวอยางของ

การศึกษาจํานวน 400 ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนแบบการสุมอยาง

บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยวิธีการสํารวจ (Survey Method) จากประชากรเปาหมายของ

การศึกษาซ่ึงไดแก ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จาก

สถานท่ีตาง ๆ เชน สถานศึกษาตาง ๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชน หางสรรพสินคาตาง ๆ ท่ี

กระจายอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

3.2 ขอมูลประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้ตองเปนผูท่ีบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ไอโฟนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเทานั้น ซ่ึงผูวิจัยก็ไดใชวิธีการสํารวจ (Survey Method) 

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากสถานท่ีตาง ๆ ในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ตัวอยางโดยการสังเกตการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือการถือโทรศัพท

ของผูบ ริโภคที่ มี ลักษณะเหมือนโทรศัพท เค ล่ือนท่ีไอโฟน  และเข าไปสอบถามว าใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนหรือไม ถาใชผูวิจัยก็จะขอความกรุณาชวยทําแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยก็

ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจากผูตอบแบบสอบถามทุกทาน และถือโอกาสนี้ขอกลาวขอบคุณ
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ผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามใหกับผูวิจัย จนทําใหผูวิจัยเก็บ

แบบสอบถามไดตามท่ีตองการและสามารถท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนตอไปไดเปนอยางดี 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือของการศึกษาท่ีเปนแบบสอบถามปลายปด (Structure Questionaire)

โดยเริ่มตนจากการหาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนที่ไอโฟน และสอบถามเพ่ือน ๆ ท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน ถึงรายละเอียดตาง ๆ จนทําใหผูวิจัยทําแบบสอบถามไดสําเร็จลุลวงอยาง

ดี ผูวิจัยตองขอขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคล่ือนไอโฟนมา ณ ท่ีนี้ดวย ซ่ึง

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยใชจะแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนแรกเปนคําช้ีแจงในการตอบ 

โดยระบุจุดประสงคการทําวิจัยพรอมอธิบายลักษณะของแบบสอบถามและวิธีการตอบ ในสวนท่ี

สองเปนสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน สวนสุดทายเปนคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

ประกอบดวย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสรางอุปสงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนขอคิดเห็นเปนคําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

อุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และความพึง

พอใจตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3.4 วิธีการศึกษา 

 หลังจากท่ีผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการ

ทดสอบ (Pre-Test) กอนเพื่อความเท่ียงตรงแมนยําของเคร่ืองมือ จากนั้นทําการแกไขปรับปรุง

แบบสอบถามใหสมบูรณท่ีสุด และนําแบบสอบถามออกสุมแจกใหแกประชากรของการศึกษาท่ี

เปนเปาหมายตามสถานที่ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนภาครัฐและเอกชน กระจายไปท่ัวเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม เพื่อใหไดประชากรของการศึกษาที่หลากหลายตอบและรอรับกลับทันที หลังจาก

รวบรวมแบบสอบถามไดจํานวน 400 ชุดตามตองการแลว นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณของการตอบ จากนั้นนําขอมูลคําตอบของกลุมตัวอยางทุกขอเก็บเขาแฟมขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS PC  
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3.5 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลผลการศึกษา ผูวิจัยจะใชสถิติท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค

และลักษณะขอมูลของการศึกษาโดยการอธิบายขอมูลดวยลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคโครงสรางอุป

สงคและพฤติกรรมตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ผูวิจัยจะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายคุณลักษณะและรายละเอียดของกลุม

ตัวอยางท่ีศึกษา ซ่ึงไดแก รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) ขณะท่ีขอมูลดานปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตออุปสงคตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน และความพึงพอใจตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีไอโฟน 

ของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Mean Weight) แบบวัด

เจตคติลิเคิรต (Likert Scale) และสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางและ

ความสัมพันธกรณีขอมูลอยูในรูปของความถ่ีไคสแควร (Chi-Square)  

3.6 สถิติท่ีใชในการศึกษา 

  ตอเนื่องจากวิธีการวิเคราะหขอมูลขางตน ผูวิจัยขออธิบายสถิติท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้

เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การหาสัดสวนหรือรอยละ (Percentage) 

  Percentage (%)   =   
N

F 100  

                โดยท่ี F    คือ    ความถ่ีของขอมูลท่ีได 

               N    คือ    จํานวนตัวอยาง 

2. คาเฉล่ีย (Mean) 

 

โดยท่ี           คือ   คาเฉล่ีย 

         คือ   ตัวอยาง    

                           N    คือ    จํานวนตวัอยาง 

3. คาเฉล่ียถวงน้ําหนกั (Mean Weight) 

Mean Weight     =   
N

CF )(
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  โดยท่ี F     คือ     ความถ่ีของขอมูลท่ีได 

   N     คือ     จํานวนตัวอยาง 

   C     คือ     ระดับความคิดเห็น 

 4. แบบวัดเจตคติลิเคิรต (Likert Scale) 

                โดยไดจําแนกจํานวนคะแนนและระดับความสําคัญ/ระดับความพึงพอใจออกเปนดังนี้ 

จํานวนคะแนน  ระดับความสําคัญ/ระดับความพึงพอใจ  

         1   นอยท่ีสุด 

               2   นอย 

                3   ปานกลาง 

             4   มาก 

            5   มากท่ีสุด 

     สวนคะแนนเฉล่ียท่ีไดนํามาแปลความหมายออกเปน 5 ระดับดังนี้ 

   ชวงคะแนน   ความหมาย     

   1.00 – 1.50  มีอิทธิพล/ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   1.51 – 2.50  มีอิทธิพล/ความพึงพอใจนอย 

                2.51 – 3.50  มีอิทธิพล/ความพึงพอใจปานกลาง 

   3.51 – 4.50  มีอิทธิพล/ความพึงพอใจมาก 

   4.51 – 5.00  มีอิทธิพล/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

           5. คาสถิติไคสแควร (Chi – Square) )( 2   

              

  โดยท่ี     2 คือ     คา Chi – Square 

         Oi     คือ     คาความถ่ีท่ีไดจากการสังเกต หรือปฏิบัติจริงในแตละกลุม   

    Ei      คือ     คาความถ่ีตามทฤษฎี หรือควรจะเปนในแตละกลุม 

 
    


