
บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ืออุปกรณประดับยนตใน
อําเภอเมือง เชียงใหม เพื่อคนหาพฤติกรรมการซ้ือ และการใชอุปกรณประดับยนตของผูบริโภค 
โดยศึกษาเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจ จนเกิดพฤติกรรมการบริโภค ไดแก ส่ิงกระตุนภายนอก 
ประกอบดวย ส่ิงกระตุนทางการตลาดบริการ ในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย           
การสงเสริมการตลาด บุคคลผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการใหบริการ และ           
ส่ิงกระตุนอ่ืน  ๆ  ในดานเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมืองและกฎหมาย  วัฒนธรรม  จนเกิด              
การตอบสนองของผูซ้ือ หรือพฤติกรรมของผูบริโภค โดยใชการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค     
เพื่อคนหาคําตอบ ในดานลักษณะของผูบริโภคกลุมเปาหมาย สินคาท่ีตองการซื้อ การเลือกตรา
สินคา วัตถุประสงคหรือสาเหตุในการซ้ือ ผูท่ีมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
เวลาท่ีซ้ือ การเลือกผูขายหรือรานคา ปริมาณการซ้ือ วิธีการซ้ือ การทดลองใชกอนการซ้ือ และ   
การซ้ือซํ้า กระบวนการการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ ต้ังแตการรับรูปญหา และความตองการ การคนหา
ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการ
ซ้ือ  
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล และ/หรือรถยนตบรรทุก
สวนบุคคล ท่ีซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานแม็กซออโตพลัส รานมิสเตอรคาร รานยิ่งเจริญยนต 
แอ.โฟรวีล รานชุนศิลป และรานอํานวยมอเตอรแอร  
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จึงใชจํานวนของผูเปนเจาของรถยนตนั่ง
สวนบุคคล และ/หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล โดยเปนรถยนตท่ีจดทะเบียนใหม ณ สํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2550 จํานวน 14,536 ราย (สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2551 
: ออนไลน) จากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุม
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ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาอยางนอย จํานวน 200 ราย (วัฒนา สุนทรธัย สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2549 : ออนไลน) ผูศึกษาจึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 202 ราย มีการกระจายการเก็บตัวอยาง
โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) (มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน และคณะ, 
ผูแปล, 2551 : 507) จากผูเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล และ/หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีใช
บริการในรานอุปกรณประดับยนตขนาดใหญ ท่ีจําหนายอุปกรณประดับยนตหลากหลายประเภท มี
บริการครบวงจร ในอําเภอเมือง เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริการ และซ้ือสินคาตกแตง
รถยนต 2 ประเภท ดังนี้ 
 -  อุปกรณตกแตงเพื่อความบันเทิง ไดแก วิทยุ และเคร่ืองเลน CD DVD โทรทัศน    
ติดรถยนต ลําโพง และจานดาวเทียม 
 - อุปกรณตกแตงเพื่อความสวยงาม ไดแก สปอยเลอร ชุดแตงรถยนตรอบคัน เบาะนั่ง 
กรอบปายทะเบียน ฝาครอบไฟ ชุดไฟหรือไฟสี โลโกยี่หอหรือสต๊ิกเกอร ฟลมกรองแสง อุปกรณ
หุมพวงมาลัย อุปกรณหุมเกียรหรือครอบเกียร 
 
วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดมาจากการตอบแบบสอบถามของ  
กลุมตัวอยาง ผูบริโภคซ่ึงเปนเจาของรถยนตนั่งสวนบุคคล และ/หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล ท่ีมี
การซ้ืออุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 202 ราย โดยเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่
มีการซ้ืออุปกรณประดับยนตจากรานอุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 5 ราน 
ไดแก รานแม็กซออโตพลัส รานมิสเตอรคาร รานยิ่งเจริญยนต แอ.โฟรวีล รานชุนศิลป และราน
อํานวยมอเตอรแอร 
 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีอยูในรูปของแนวคิดและทฤษฎี         
ซ่ึงรวบรวมไดจากหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ บทความทางวิชาการ และขอมูลจากระบบอินเตอรเน็ต 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส ประเภทรถยนตท่ีนํามาตกแตง หรือซ้ือ
อุปกรณประดับยนตไปประดับ ยี่หอรถยนตท่ีนําไปตกแตงหรือนําไปประดับ ระยะเวลาการใชงาน
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ของรถยนตท่ีนําไปตกแตงหรือนําไปประดับ ประเภทของสินคาอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ ลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายปดหลายตัวเลือก และคําถามปลายเปด 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณประดับยนต ประกอบดวย การตอบสนองของผูซ้ือ 
หรือพฤติกรรมการบริโภค ไดแก ลักษณะของผูบริโภคกลุมเปาหมาย สินคาอุปกรณประดับยนตท่ี
ซ้ือ ตราสินคาของอุปกรณประดับยนตท่ีซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือ ผูมีสวนรวม หรือมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือ ชวงเวลาที่ ซ้ือ การเลือกผูขาย หรือรานคาท่ีซ้ือ ปริมาณการซ้ือ วิธีการซ้ือ           
การทดลองใชกอนการซ้ือ การซ้ือซํ้า การตัดสินใจซ้ือของผู ซ้ือในดานการรับรูปญหา และ        
ความตองการซ้ืออุปกรณประดับยนต การคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ลักษณะคําถามแบบปลายปดหลาย
ตัวเลือก และคําถามปลายเปด  
 สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
อุปกรณประดับยนต ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคลผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ลักษณะ
คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแกมาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด (กุณฑลี ร่ืนรมย, 2545 : 48) 
 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะในการใหบริการของรานอุปกรณประดับยนต ในอําเภอเมือง 
เชียงใหม ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบปลายเปด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 
(Mean) 
 ในการวัดระดับของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออุปกรณประดับยนตใชมาตราสวน
ประมาณคาของลิเคิรท (Likert’s Scales) (กุณฑลี ร่ืนรมย, 2545 : 48) โดยวัดแตละระดับมีเกณฑให
คะแนน ดังนี้ 
   มากท่ีสุด 5 คะแนน 
   มาก  4 คะแนน 
   ปานกลาง 3  คะแนน 
   นอย  2 คะแนน 
   นอยท่ีสุด 1 คะแนน   
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 คะแนนเฉล่ียท่ีไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
   4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  มาก 
   2.51 – 3.50  ปานกลาง 
  1.51 – 2.50  นอย 
  1.00 – 1.50  นอยท่ีสุด  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนตุลาคม       
พ.ศ. 2552 ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม คือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
สถานท่ีใชในการศึกษา และรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษา และรวบรวมขอมูล คือ รานอุปกรณ
ประดับยนต ในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก รานแม็กซออโตพลัส รานมิสเตอรคาร รานยิ่งเจริญยนต 
แอ.โฟรวีล รานชุนศิลป รานอํานวยมอเตอรแอร และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


