
บทที่  3 
     ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต
ของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  ในครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษา
ประกอบดวยขอบเขตการศึกษา  การรวบรวมขอมูล  เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห 
รวมทั้งระยะเวลาที่ใชในการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
 
3.1   ขอบเขตการศึกษา 
 

3.1.1  ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาครั ้งนี ้มุ งศึกษาปจจ ัยสวนประสมการตลาดที ่ม ีผลตอการเลือกราน

จําหนายรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมประกอบดวยปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ(Product)  ปจจัยดานราคา (Price)  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย(Place)  ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด(Promotion)  ปจจัยดานบุคคล (People)   ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  
(Physical  Evidence)     และปจจัยดานกระบวนการ (Process)   

 
3.1.2  ขอบเขตประชากร  กลุมตัวอยางและวิธีสุมตัวอยาง 

3.1.2.1   ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  กลุมประชากรที่ซ้ือรถจักรยานยนต

ใหมและจดทะเบียนในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2548   มีจํานวน 1,037 รายและป  
พ.ศ. 2549  มีจํานวน  1,092 ราย รวมทั้งสิ้น 2,129  ราย (สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ,2550:
ออนไลน)    

3.1.2.2   กลุมตัวอยางและวิธีสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางกําหนดขนาดตัวอยาง ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  และยอมให

มีความผิดพลาดไดไมเกินรอยละ  5  โดยคํานวณไดจากสูตรดังนี้(นราศรี  ไววนิชกุล  และชูศักดิ์  
อุดมศรี, 2547)  

 
 



  
11 

สูตร    n   =    N /  1+ N(e)2 
เมื่อ    e    =  ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

    N   =    ขนาดของประชากร 
    n    =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

จากสูตร     n    =      2,129 /  1+ 2,129  (0.05)2    =    336.73 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชกลุมตัวอยางจํานวน  400  คน  ทําการแจกแบบสอบถาม

ใหกับกลุมประชากรตัวอยาง  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่ซื้อรถจักรยานยนตใหม
และจดทะเบียนในอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม ในแตละรานจําหนาย  4  รานๆละ  100  คน  
เทาๆกันไดแกราน ส.ธุรกิจยานยนต รานธีรวิทยพานิช  รานเปงมอเตอรและบริษัท  พชรศรียนต  
จํากัด  โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก(Convenience Sampling) 

 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชศึกษาในครั้งนีไ้ดจากแหลงขอมูล  2  แหลงดังนี้ 

1.   ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการดําเนินการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากกลุมประชากรที่ซื ้อรถจักรยานยนตใหมและจดทะเบียนในอําเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  400  ราย 

2.  ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยการคนควาหาขอมูลจากหนังสือ  วารสาร  
บทความ  ส่ิงพิมพและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี    1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
      คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม

ไดแก  ขอมูลเพศ  อายุ  อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ระดับการศึกษา  ลําดับที่ซื้อรถจักรยานยนต
คันลาสุดที่ใชในครอบครัว  ลักษณะการซื้อรถจักรยานยนตคันลาสุด   ยี่หอรถจักรยานยนตที่ซื้อ    
ขนาดเครื ่องยนตของรถจ ักรยานยนต  ขอเสนอพิเศษที ่ได ร ับในการซื ้อรถจ ักรยานยนต  
แหลงขอมูลที่มีผลในการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต 
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สวนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนาย
รถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม 

     คําถามในสวนนี ้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกรานจําหนายรถจักรยานยนต  ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการ
จัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด      ดานบุคคล   ดานลักษณะทางกายภาพและดาน
กระบวนการ 

 สวนที่  3   ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการซื้อรถจักรยานยนตจากราน
จําหนายของผูตอบแบบสอบถาม 
  
3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ 
1. ขอมูลที่รวบรวมไดจากการตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา

เพื่อหาคาสถิติ  ไดแก  คาความถี่(Frequency) คารอยละ(Percentage)  และคาเฉลี่ย(Mean) 
2. ขอมูลในแบบสอบถามสวนที่ 2  เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การซื้อรถจักรยานยนตของผูตอบแบบสอบถาม  ผูศึกษาใชมาตรวัดของลิเคิรทสเกล(Likert  Scale) 
(กุณฑลี  เวชสาร, 2545:123)  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรประเมินคาแบงเปน  5  ระดับ  ไดแก  มี
ผลมากที่สุด  มีผลมาก  มีผลปานกลาง  มีผลนอย  และมีผลนอยที่สุด  ไดกําหนดเกณฑการให
คะแนนตามวิธีการของลิเคิรทไวดังนี้ 

มีผลมากที่สุด     หมายถึง  5  คะแนน 
มีผลมาก  หมายถึง  4  คะแนน 

  มีผลปานกลาง       หมายถึง 3  คะแนน 
  มีผลนอย  หมายถึง 2  คะแนน 
  มีผลนอยที่สุด  หมายถึง 1  คะแนน 
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เมื ่อนําขอมูลดังกลาวมาหาคาเฉลี ่ย  ผู ศึกษาจึงไดกําหนดเกณฑการแปลความหมาย
ดังกลาวไวดังนี้  

 
คะแนนเฉลี่ย       การแปลความหมาย 
4.51  -  5.00        มีผลในระดับมากที่สุด   
3.51  –  4.50        มีผลในระดับมาก  
2.51  –  3.50       มีผลในระดับปานกลาง     
1.51  –  2.50       มีผลในระดับนอย 
1.00  –  1.50       มีผลในระดับนอยที่สุด 
 
3.    การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามสวนที่  3  เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะใน

การซื้อรถจักรยานยนตจากรานจําหนายของผูตอบแบบสอบถาม 
 

3.5 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษารวมทั้งสิ้น 4  เดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2550 

เดือนพฤษภาคม   การรวบรวมขอมูลเบื้องตน 
เดือนมิถุนายน   สรางแบบสอบถาม  
เดือนกรกฎาคม เก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บทุกวันซึ่งจะแบงออกเปนตอนเชา  10   ราย  

ตอนบาย  10  ราย  ใน  1   วนัไดทั้งหมด  20  รายจนครบ  100  ราย 
ในแตละรานรวมจํานวนวันทั้งสิ้น  20  วัน 

เดือนสิงหาคม วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
 

3.6   สถานที่ใชในการศึกษา  
รานจําหนายรถจักรยานยนตในอําเภอเวียงแหงทั้ง4 รานไดแก รานส.ธุรกิจยานยนต   ราน

ธีรวิทยพานิช  รานเปงมอเตอรและบริษัท  พชรศรียนต  จํากัด จังหวัดเชียงใหม และคณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 
 


