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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 บทน้ีจะเป็นการอธิบายถึงวิธีการด าเนินศึกษาในดา้นขอ้มูล กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั รวมถึงค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 
3.1 กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะผู้ประกอบการ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- รูปแบบของธุรกิจ 
- ประเภทของธุรกิจ 
- ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
- ความเป็นเจา้ของ/กรรมสิทธ์ิ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการก าหนดค่า
เช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 

- ผลิตภณัฑ ์ 
- ช่องทางการจดัจ าหน่าย  
- การส่งเสริมการตลาด 

ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา 
- ขนาดของป้ายโฆษณา 
- รูปแบบของป้ายโฆษณา 
- ระยะเวลาการเช่าป้ายโฆษณา 
- อตัราค่าเช่าป้ายโฆษณา ต่อตาราง
เมตร ต่อเดือน 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลนคร
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ หากลุ่มประชากรท่ีให้บริการเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในเขต
เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ จากการประมาณการจ านวนประชากรของผูใ้ห้บริการเช่าป้ายโฆษณา 
จ านวน 500 ป้าย โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร
เป้าหมายจากสูตร Yamane ณ ความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% ดงัน้ี 
 

สูตร   n    =         N          . 
            1+ N (e)2 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้= 0.05 
 
แทนค่าสูตร  n =                    500       . 

  1+ 500(0.05)2 
 =  222.22  ตวัอยา่ง 

ดงันั้น ขนาดของตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 222.22 ตวัอยา่ง และเพื่อความมีประสิทธิ
ภายและป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงส ารองกลุ่มตวัอย่างเพิ่มอีก 28 
ตวัอยา่ง รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 250 ตวัอย่าง หน่ึงตวัอยา่งเท่ากบัหน่ึงป้าย ซ่ึงในจ านวนดงักล่าว
อาจจะเป็นเจา้ของคนเดียวกนัดว้ยก็ได ้เช่น บริษทัให้เช่าป้ายโฆษณามีป้ายให้เช่าในเขตเทศบาล 3 
ป้าย คือ 3 ตวัอยา่ง เป็นตน้ 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถามท่ีมีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (close-ended) และ
ค าถามแบบปลายเปิด (open-ended) เก็บขอ้มูลของตวัอย่างผูใ้ห้บริการเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
ในเขตเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การศึกษาตวัแปรเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจการ และความเป็นเจา้ของ/กรรมสิทธ์ิของป้าย โดยใช้แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด 
ลกัษณะเลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ย ปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยใช้
ลกัษณะค าถามเป็นแบบให้คะแนน 5 ระดบั (rating scale) คือ มีความส าคญัมากท่ีสุด มีความส าคญั
มาก มีความส าคญัปานกลาง มีความส าคญัน้อย และมีความส าคญัน้อยท่ีสุด โดยแต่ละระดบัได้
ก าหนดคะแนนไวด้งัน้ี 
  มีความส าคญัมากท่ีสุด  เท่ากบั 5 คะแนน 
  มีความส าคญัมาก  เท่ากบั 4 คะแนน 
  มีความส าคญัปานกลาง  เท่ากบั 3 คะแนน 
  มีความส าคญันอ้ย  เท่ากบั 2 คะแนน 
  มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด  เท่ากบั 1 คะแนน 
 ส่วนท่ี 3 ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา ประกอบไปดว้ย การศึกษาตวัแปรขนาดของป้าย
โฆษณาท่ีเช่า รูปแบบของป้ายโฆษณา ระยะเวลาการเช่าป้ายโฆษณา และอตัราค่าเช่าป้ายโฆษณาต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิด ลกัษณะเลือกตอบ 
 
3.4 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ  าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ขอ้มูลท่ีได้จากผูท่ี้ให้เช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในเขต
เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซต ์และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
3.5 วธีิการศึกษา 
 
 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลนคร
เมืองเชียงใหม่ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) เพื่อหาค่า
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สัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร ซ่ึงบ่งบอกถึงทิศทางและระดับอิทธิพลท่ีมีต่อตวัแปรตาม โดย
พิจารณาจากระดบันยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดระดบันยัส าคญัร้อยละ 90 
 2) ศึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ือป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัการเจริญเติบโต 
มูลค่าการใชจ่้ายโฆษณา โดยจ าแนกตามประเภทของส่ือในอุตสาหกรรมส่ือโฆษณา วิเคราะห์ดว้ย
สถิติเชิงพรรณนาอยา่งง่าย เช่น ร้อยละ ค่าเฉล่ีย น าเสนอในรูปแบบตารางหรือกราฟ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
ใช้สถิติเพื่อหาค่าความถ่ี และอตัราส่วนร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่า
เช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ โดยมีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางของ ลิเคท สเกล (Likert 
Scale) ดงัน้ี   
 ส าหรับแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (rating scale) 5 ระดบั ใชเ้กณฑก์ารแปลผลในการแบ่ง
ระดบัคะแนนเฉล่ีย (best 1981: 179-187) ดงัน้ี 
          ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง     ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 
3.6 การแสดงผลการศึกษา   
 
 การน าเสนอขอ้มูลผลการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” นั้น ทางผูศึ้กษาจะน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนา พร้อม
กบัการแสดงตารางแสดงขอ้มูลทางสถิติประกอบ 


