
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ       
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการศึกษาปจจัยท่ีคาดวาจะสงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือ และความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ดังภาพท่ี 1.1 
 
3.1 กรอบแนวคิด  
 

ขอมูลท่ัวไปของ
ผูบริโภค  

พฤติกรรมการบริโภค  ปจจัยท่ีมีผลตอตัดสินใจการเลือก 

ซื้อผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
เพศ  วัตถุประสงคในการซื้อ  

อาย ุ  ผลิตภัณฑที่ซื้อ  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 
สถานภาพการสมรส  จํานวนที่ซื้อ    -รูปแบบและคุณภาพของสินคา 

อาชีพ  มูลคาในการซื้อตอครั้ง    -ประโยชนทางดานการใชสอย 

ระดับการศึกษา  ความถ่ีในการซื้อ    -ตราสินคา 

ภูมิลําเนา    ปจจัยทางดานราคา 

รายได  ความพึงพอใจ    -ราคาของผลิตภัณฑจากผาฝาย 

  ดานผลิตภัณฑ    -ราคาของสินคาชนิดอื่น 

    -รูปแบบและคุณภาพของสินคา  ปจจัยทางดานการจัดจําหนาย 

    -ประโยชนทางดานการใชสอย     -ความสะดวกในการเลือกซื้อ 

    -ตราสินคา  ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย 

  ดานราคา    -การลด แลก แจก แถม 

    -ราคาของผลิตภัณฑจากผาฝาย    -การใชพนักงานขาย 

    -ราคาของสินคาชนิดอื่น   

  ดานการจัดจําหนาย   

     -ความสะดวกในการเลือกซื้อ   

  ดานการสงเสริมการขาย   

    -การลด แลก แจก แถม   

    -การใชพนักงานขาย   

ภาพท่ี 1.1 แสดงความสัมพันธดานตางๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ
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3.2 วิธีการวิจัย 

3.2.1 ประชากรและตัวอยาง 

 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมผูบริโภคชาวไทยท่ีมาจับจายใชสอยเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ในสถานท่ีท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือครบท้ัง 3 หมวด ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม บนถนนคนเดินวันอาทิตย และ ไนทบารซา ถนนชางคลาน 

ตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 300 ราย เลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยเลือกจาก
กลุมผูบริโภคชาวไทยที่มาจับจายใชสอยเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในสถานท่ีท่ีจัด
จําหนายบนถนนคนเดินวันอาทิตย และ ไนทบารซา ถนนชางคลาน แหงละ 150 ราย ในชวงเดือน 
พฤษภาคม – กันยายน 2552 

3.2.2 ขอมูลและการรวบรวมขอมูล 

- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถามจากผูบริโภคท่ีมา
จับจายใชสอยตามรานจัดจําหนายผลิตภัณฑผาฝายทอมือ โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส อาชีพ ภูมิลําเนาและรายได 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ประกอบดวย วัตถุประสงค
ในการซ้ือ ผลิตภัณฑท่ีซ้ือ จํานวนท่ีซ้ือ มูลคาในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ฯลฯ 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ประกอบดวย 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานราคา ปจจัยทางดานสงเสริมการขาย ปจจัยทางดานการจัด
จําหนาย 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานจัดจําหนาย 

- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานส่ิงทอจาก       
เอกสาร และรายงานตางๆของหนวยงานราชการและเอกชน ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
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3.2.3 การวิเคราะหขอมูล  

 1) ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค โดยนําเสนอในรูปแบบ คาเฉลี่ย ตารางแจกแจงความถ่ี และอัตรารอยละ (Average, 
Frequency and Percentage) 

 2) ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือใหผูตอบแบบสอบถามประเมิน
คาระดับความสําคัญในแตละปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ไดแก 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานราคา ปจจัยทางดานสงเสริมการขาย และปจจัยทางดานการ
จัดจําหนาย ตามแนวคิดของลิคเคอรท (Likert Scale) โดยแบงระดับความสําคัญ 4 ระดับ ดังนี้ มาก 
ปานกลาง นอย และไมมีความสําคัญ ซ่ึงมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับความสําคัญ     คาคะแนน 
 มาก   3 
 ปานกลาง   2 
 นอย   1 
 ไมมีความสําคัญ   0 
 
 จากน้ันทําการหาคาเฉลี่ยของคะแนนระดับความสําคัญ แลวแปลความหมาย โดยมีหลัก
ในการแปลความหมายคาเฉล่ียของคะแนนท่ีได ดังนี้ 
 

 คะแนนเฉล่ีย        ระดับความสําคัญ 
 2.50 - 3.00 มาก 
 1.50 - 2.49 ปานกลาง 
 0.50 - 1.49 นอย 
 0.00 - 0.49                                          ไมมีความสําคัญ 

 
 นอกจากนั้น การวิเคราะหคาเฉล่ียของแตละปจจัย จะจัดเรียงระดับความสําคัญจากมาก
ไปถึงไมมีความสําคัญ โดยปจจัยท่ีไดคาเฉล่ียมากท่ีสุดจะเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มากท่ีสุด 
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 3) การวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ
นั้น จะใหผูตอบแบบสอบถามประเมินคาระดับความพึงพอใจในแตละดานท่ีมีตอผลิตภัณฑจากผา
ฝายทอมือ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการขาย และดานการจัดจําหนาย ตาม
แนวคิดของลิคเคอรท (Likert Scale) โดยแบงระดับความสําคัญ 4 ระดับ ดังนี้ ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจนอย และไมมีพึงพอใจ ซ่ึงมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 
ระดับความพึงพอใจ      คาคะแนน 

 ความพึงพอใจมาก   3 
 ความพึงพอใจปานกลาง   2 
 ความพึงพอใจนอย   1 
 ไมพึงพอใจ   0 
 
 จากน้ันทําการหาคาเฉล่ียของคะแนนระดับความพึงพอใจ แลวแปลความหมาย โดยมี
หลักในการแปลความหมายคาเฉล่ียของคะแนนท่ีได ดังนี้ 

 
 คะแนนเฉล่ีย     ระดับความพึงพอใจ 

 2.50 - 3.00 มาก 
 1.50 - 2.49 ปานกลาง 
 0.50 - 1.49 นอย 
 0.00 - 0.49   ไมพึงพอใจ 

 นอกจากนั้น การวิเคราะหคาเฉล่ียของแตละดาน จะจัดเรียงระดับความพึงพอใจมากไป
ถึงไมพึงพอใจ โดยดานท่ีไดคาเฉล่ียมากท่ีสุดจะเปนดานท่ีมีระดับความพึงพอใจของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มากท่ีสุด 

 
 4) ขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลแลวนํามาสรุป
พรรณนาความในดานตางๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย และดานการ
จัดหนาย 


