
บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก บุคคลทั่วไปในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ทําการเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งสิ้นจํานวน 300

ราย โดยที่กลุมตัวอยางจะตองมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษา เ ร่ือง ปจ จัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซื้ อรถยนตป ระหยัดพลังงา น

มาตรฐานสากลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีแหลงขอมูลดังน้ี
ขอมูลที่ใชในการศึกษา มี 2 ประเภทคือ
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่คาดวาจะมีผลกระทบ

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค ซึ่งไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
แบงขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามออกเปน 3 สวนโดย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ

การศึกษา ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวเปนตน
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล เชน วัตถุประสงคในการเลือกซื้อรถยนต ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
โครงการสวนลดรถยนตคันแรกของรัฐบาลตอผลการตัดสินใจเลือกซื้อและความสนใจในการ
ตัดสินใจที่จะเลือกหรือไมตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เปนตน

สวนที่  3 ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล โดยแบงเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
(Marketing mix 7P’s) ดังน้ี
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1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ตรายี่หอ, มิติภายในกับภายนอกตัวรถ, ความสวยงาม
ของภายในกับภายนอก, มีสีหรือรุนใหเลือกหลากหลาย, กําลังเคร่ืองยนต, ความแข็งแรงของ
โครงสรางตัวรถ, การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง, ระบบความปลอดภัย, อุปกรณอํานวยความสะดวก,
การรับประกันคุณภาพ และอ่ืนๆ

2) ปจจัยดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับตัวรถ, ราคาอะไหลและบริการ, คาซอม
และบํารุงรักษา, เงินดาวน, ระยะเวลาการผอนชําระ, เงินที่ผอนชําระแตละงวด, อัตราดอกเบี้ย, ราคา
ขายตอมือสอง และอ่ืนๆ

3) ปจจัยดานสถานที่จําหนาย ไดแก โชวรูมและศูนยบริการเดินทางไปไดสะดวก,
จํานวนสาขามีมาก, มีขนาดใหญ, การตกแตง, มีที่จอดรถ, มีรถจัดแสดงหลากหลายรุน และอ่ืนๆ

4) ปจจัยดานสงเสริมการขายไดแก การโฆษณาผานสื่อตางๆ, จัดงานแสดงสินคา
ตามสถานที่ตางๆ, การชิงโชครางวัล, สวนลดเงินสดหรือเงินดาวน, การใหของแถม และอ่ืนๆ

5) ปจจัยดานพนักงานขาย ไดแก การใหคําแนะนําและความรูของพนักงานขาย,
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธที่ดี, บริการรวดเร็ว, ติดตอไดสะดวก และอ่ืนๆ

6) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดแก วันและเวลาเปด - ปด
ทําการของโชวรูมและศูนยบริการ, ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการซื้อ - ขาย, สามารถ
เปลี่ยนแปลงลําดับงานได และอ่ืนๆ

7) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการไดแก โชวรูมและศูนยบริการของแตละสาขามี
ระเบียบและขั้นตอนในการใหบริการที่เปนแบบแผนเดียวกัน

สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร สื่อ
สารสนเทศ และงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ที่มีผูจัดทําไวแลว
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3.3 วิธีการศึกษา
นําขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) โดยมีคาสถิติที่ใชไดแก คาความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ (Percentage)
และคาเฉลี่ย (Mean)

การวิเคราะหปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได คือ ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ  สถานภาพ
อาชีพ การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางน้ัน จะทําการทดสอบโดยนําขอมูลไป
ทดสอบความเปนอิสระ (Chi-Square test for independent) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธกับ
วัตถุประสงค โดยมีสมมติฐานดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา, 2549 หนา 380)

H0 : ลักษณะทั้งสองลักษณะเปนอิสระตอกัน (ไมมีความสัมพันธกัน)
H1 : ลักษณะทั้งสองลักษณะเปนไมอิสระตอกัน (มีความสัมพันธกัน)
สูตรการคํานวณของสถิติทดสอบ ณ ระดับนัยสําคัญ  = 0.05 ดังน้ี

 = ( − )
โดยที่

 = คา Chi-Square
= จํานวนคาสังเกตซึ่งสอดคลองกับแถวที่ i สดมภที่ j
= จํานวนคาคาดหวังซึ่งสอดคลองกับแถวที่ i สดมภที่ j

ทําการวิ เคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามกับพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตโดยทําการพิจารณาที่คา Significance
หรือจากผลที่ไดวายอมรับสมมติฐานหลัก หรือสมมติฐานรอง โดยคา Significance ที่คํานวณได
หากมีคานอยกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวาลักษณะทั้งสองลักษณะ
ไมมีความสัมพันธกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 แตถาคาที่ไดมากกวา 0.05 แสดงวา ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ลักษณะทั้งสองลักษณะมีความสัมพันธ
กัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
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สวนในการวิ เคราะหปจ จัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถควบคุมไดจะใชเทคนิคการวัดความคิดเห็นแบบมาตรวัด
ของลิเคิรท (Likert Scale) ลักษณะของคําถามประกอบไปดวยขอความคําถามที่เกี่ยวของกับปจจัยที่
มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล โดยแตละขอเปนคําถามที่ตองเลือก
คําตอบเปน 5 ระดับ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามจะตองทําเคร่ืองหมายในชองที่ตรงกับความเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด โดยมีกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละคําตอบดังน้ี

หลังจากที่มีการรวบรวมขอมูลแลว ผลที่ไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และ
จัดอันดับโดยมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยยึดหลักเกณฑตามรูปแบบของตาราง
คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ซึ่งแบงออกเปนชวงดังน้ี

ระดับความสําคัญ ความหมาย ชวงคะแนน
มากที่สุด ปจจัยที่มีผลมากที่สุด 4.55 – 5.00

มาก ปจจัยที่มีผลมาก 3.51 – 4.50
ปานกลาง ปจจัยที่มีผลปานกลาง 2.51 – 3.50

นอย ปจจัยที่มีผลนอย 1.51 – 2.50
นอยที่สุด ปจจัยที่มีผลนอยที่สุด 0.00 – 1.50

ระดับความสําคัญ คะแนน
มากที่สุด 5

มาก 4
ปานกลาง 3

นอย 2
นอยที่สุด 1


