
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือ
กนัชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย ์มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาน้ีเก่ียวกบัการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
ประกอบดว้ยปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการบริการ (Process) ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกนัชนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์
และใช ้6Ws 1H ในการคน้หาและวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่  

ขอบเขตประชากร 
ขอบเขตประชากร ผูท่ี้ใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ในอ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ ท่ีซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจากร้านตวัแทนจ าหน่ายกนัชน ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแทจ้ริง 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ค  านวณโดยใช้วิธีการก าหนดตวัอย่าง 

(Sample Sizes) กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริงโดยใช ้Rule of Thumb (ระพินทร์ โพธ์ิศรี
, 2549) สามารถหากลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
   จากสูตร 

         

  
    เม่ือ   

n   =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  E   =   ค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้= 0.1  
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   =     ค่าปกติมาตรฐาน (Standard Normal Value) ท่ีสอดคลอ้งกบั  

ระดบันยัส าคญั α และเม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั α ท่ี 0.05 
ค่า    จะเท่ากบั 1.96 

  σ     =    ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคือ 1/6 x5 = 0.83 
    (แบบสอบถาม scale 1-5) 
          จากสูตรไดจ้  านวนตวัอยา่ง 265 ราย  การศึกษาคร้ังน้ีใชต้วัอยา่งจ านวน 270 ราย 
    
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บแบบสอบถามผูท่ี้ใชร้ถยนตบ์รรทุก

ส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ของลูกคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ จ  านวน 270 ตวัอย่าง ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูท่ี้ใช้
รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยใ์นอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ท่ีซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วน
บุคคลจากร้านตวัแทนจ าหน่ายกนัชน โดยสถานท่ีเก็บแบบสอบถามจากร้านประดบัยนตข์นาดใหญ่
และตลาดสด  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ รวบรวม

จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้แบบอิสระ รายงานการวิจยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ

คน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ต 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยีห่อ้รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยข์องลูกคา้    
ส่วนท่ี 3  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือกนั

ชนรถยนตบ์รรทุกเพื่อการพาณิชย์ ประกอบดว้ย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการบริการ 
(Process) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
  ส่วนท่ี 4  ปัญหา ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) 
 การจดัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ โดยใช้มาตรวดั Rating 
Scale ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ย
ท่ีสุด (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี  

ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ      ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด            5 
มาก             4 
ปานกลาง            3 
นอ้ย             2 
นอ้ยท่ีสุด            1 

   
คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมาย ของค่าเฉล่ียโดย

มีเกณฑด์งัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546)              
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   คะแนนสูงสุด -  คะแนนต ่าสุด 

                                             จ  านวนชั้น 

                 =   
5

1 - 5  

        =    0.8 
 
     ค่าเฉลีย่  แปลผล 
 4.21  -  5.00     ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 
 3.41  -  4.20     ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก 
 2.61  -  3.40     ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
 1.81  -  2.60     ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบันอ้ย 
 1.00  -  1.80     ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
       ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี   

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างด าเนินการท่ีร้านตวัแทนจ าหน่ายกนัชน  
ตลาดสด และผูใ้ชท่ี้ซ้ือกนัชนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชยจ์ากร้านตวัแทนจ าหน่ายกนั
ชนในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 

2. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การจัดท า และการน าเสนอ
รายงานจะด าเนินการท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาน้ีใชเ้วลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2555 ระยะเวลาในการเก็บรวบ 
ขอ้มูลตั้งแต่ 15 เดือนสิงหาคม - 15 เดือนกนัยายน 2555 
 


