
บทที ่3  
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะใชข้อ้มูล 2 แหล่ง คือ 
1). ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละคณะโดย

การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด ซ่ึงท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงคือเลือกจาก

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือผู ้ท่ีสนใจจะซ้ือแท็บเล็ตหรือ

คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเท่านั้น 

2.) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วิทยานิพนธ์

รายงานวชิาการ บทความ วารสาร และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวก่้อนแลว้ 

โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้ประกอบรายละเอียด

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือแทบ็เล็ตหรือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี จะค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมโดยใช้สูตรของ 
Yamane (1973) โดยก าหนดใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 0.05 หรือร้อยละ 5 โดยน า
ขนาดประชากรท่ีศึกษา คือ 35,643 คน มาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

           สูตร 
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โดยท่ี e คือ  ความเคล่ือนไหวของการเลือกตวัอยา่ง ในท่ีน้ีคือ e = 0.05 
           N คือ ขนาดของประชากร ในท่ีน้ี N = 35,643 
           n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ดงันั้นจะศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ราย โดยเจาะจงเฉพาะผูท่ี้ใช้แท็บเล็ตหรือ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือผูท่ี้สนใจจะซ้ือแทบ็เล็ตหรือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเท่านั้น 
 
3.3 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
แยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
 วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพาของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ประกอบดว้ย 
  -  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทีไดต้ดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตหรือ
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาท่ีสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือสินคา้
ดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปีท่ีศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  -  ขอ้มูลเก่ียวพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ดงักล่าว ได้แก่ ราคาสินคา้ไม่แพง
จนเกินไป มีความสามารถในการใช้งานท่ีหลากหลาย สามารถเลือกซ้ือไดห้ลากหลายช่องทาง มี
โปรโมชัน่ในการขายหลากหลาย ขั้นตอนการใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อน มีบริการหลงัการขายเป็นอยา่ง
ดีโดยพนกังานขาย ความน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิต และความเป็นท่ีนิยมในสินคา้ทั้งสองดงักล่าว 

วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือแท็บเล็ตกบัคอมพิวเตอร์ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช ้Logit Model, Probit Model, Extreme 
value ดว้ยเทคนิควิธีวิเคราะห์การประมาณความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimate: 
MLE) และเทคนิควเิคราะห์ Marginal Effects ซ่ึงสามารถเขียนแบบจ าลองไดด้งัน้ี 

Y คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook  
 Y = 1 เม่ือผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต  
 Y = 0 เม่ือผูต้อบแบบสอบถามไม่ตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต 

1X  คือ เพศของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 
 1X  = 1 เพศชาย 
 1X  = 0 เพศหญิง 

2X คือ อาย ุ(ปี)  (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
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3X คือ ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 
 3X  = 1 ระดบัปริญญาตรี 
 3X  = 0 สูงกวา่ปริญญาตรี 

4X  คือ อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

4X = 1 อาชีพหลักท่ีมีรายได้แน่นอน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน ลูกจา้ง)  

4X = 0 อาชีพหลกัมีรายไดไ้ม่แน่นอน (นกัเรียน นกัศึกษา คา้ขาย เจา้ของกิจการ)  
 5X  คือ รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
 6X คือ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 
  6X = 1 สถานภาพโสด 
  6X = 0 อ่ืนๆ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

7X  คือ ความสามารถในการท างานท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (ความรวดเร็วในการ
ท างานรับส่งขอ้มูล, ความละเอียดจอแสดงผล, สามารถรองรับเครือข่าย 3G, ขนาดความจุ ฯลฯ) 

 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

7X  = 1 แสดงวา่ความสามารถในการท างานท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ์มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook  

7X  = 0 แสดงวา่ความสามารถในการท างานท่ีหลากหลายของผลิตภณัฑ์ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

 8X  คือ ความสะดวกต่อการพกพาของผลิตภณัฑ ์
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

8X = 1 แสดงว่าความสะดวกต่อการพกพาของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook  

8X = 0 แสดงวา่ความสะดวกต่อการพกพาของผลิตภณัฑ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook  
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 9X คือ รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

9X = 1 แสดงว่ารูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

9X = 0 แสดงว่ารูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

 10X  คือ ความสะดวกในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

10X = 1 แสดงวา่ความสะดวกในการใช้งานของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

10X = 0 แสดงวา่ความสะดวกในการใชง้านของผลิตภณัฑ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

 
11X คือ แบรนดข์องผลิตภณัฑ ์

  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

11X = 1 แสดงวา่แบรนดข์องผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต หรือ 
Notebook 

11X = 0 แสดงวา่แบรนด์ของผลิตภณัฑ์ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

ปัจจัยด้านราคา 
 

12X คือ ราคาของผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลายตามความเหมาะสมในแต่ละรุ่น 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

12X = 1 แสดงวา่ราคาของผลิตภณัฑ์มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมใน
แต่ละรุ่นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

12X = 0 แสดงวา่ราคาของผลิตภณัฑ์ไม่มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสม
ในแต่ละรุ่นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ตหรือ Notebook  
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 13X  คือ ราคาของผลิตภณัฑมี์เหมาะสมกบัความสามารถในการท างานของผลิตภณัฑ ์
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

13X  = 1 แสดงวา่ความเหมาะสมของราคากบัความสามารถของผลิตภณัฑ์มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

13X  = 0 แสดงวา่ความเหมาะสมของราคากบัความสามารถของผลิตภณัฑ์ไม่มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 

14X  คือ ความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายช่องทาง  
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

14X = 1 ความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายช่องทางมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

14X = 0 ความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลายช่องทางไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

 15X  คือ บริษทัท่ีจ าหน่ายสินคา้มีต าแหน่งท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึง 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

15X = 1 สถานท่ีตั้งของบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

15X = 0 สถานท่ีตั้งของบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

 16X  คือ บริษทัท่ีจ าหน่ายมีสาขาทัว่ประเทศ 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

16X = 1 บริษทัท่ีจ าหน่ายมีสาขาทัว่ประเทศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

16X = 0 บริษทัท่ีจ าหน่ายมีสาขาทัว่ประเทศไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บ
เล็ต หรือ Notebook 
 
 
 
 
 



28 
 

ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาด 
 17X  คือ โปรโมชัน่ในการใชบ้ริการทางอินเตอร์เน็ทมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

17X = 1 โปรโมชัน่ในการใชบ้ริการทางอินเตอร์เน็ทมีให้เลือกอยา่งหลากหลายมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

17X = 0 โปรโมชัน่ในการใชบ้ริการทางอินเตอร์เน็ทมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลายไม่
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

 18X  คือ โปรโมชัน่ในการส่งเสริมการขาย เช่น แถมฟรีระยะเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ท 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

18X  = 1 โปรโมชัน่ในการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

18X  = 0 โปรโมชัน่ในการส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บ
เล็ต หรือ Notebook 

 19X  คือ สินคา้ในการส่งเสริมการขาย เช่น อุปกรณ์เสริมต่างๆ 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

19X  = 1 สินคา้ในการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต หรือ 
Notebook 

19X  = 0 สินคา้ในการส่งเสริมการขายไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บเล็ต 
หรือ Notebook 

 20X  คือ การรับประกนัหรือบริการหลงัการขายท่ีดี 
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

20X  = 1 การรับประกนัหรือบริการหลงัการขายท่ีดีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
แทบ็เล็ต หรือ Notebook 

20X  = 0 การรับประกนัหรือบริการหลงัการขายท่ีดีไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

ปัจจัยด้านบุคลากร  
 21X คือ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการใหค้  าแนะน าและสามารถตอบปัญหาได ้
  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

21X = 1 ความสามารถของพนกังานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใหค้  าแนะน าและ
สามารถตอบปัญหาไดมี้ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 
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21X = 0 ความสามารถของพนกังานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในการใหค้  าแนะน าและ
สามารถตอบปัญหาไดไ้ม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

 
22X คือ พนกังานขายรับผดิชอบดูแลลูกคา้ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนเสร็จส้ินกระบวนการ 

  ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

22X = 1 ความรับผดิชอบของพนกังานต่อลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บ
เล็ต หรือ Notebook 

22X = 0 ความรับผดิชอบของพนกังานต่อลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บ
เล็ตหรือ Notebook 

23X  คือ พนกังานและตวัแทนผูจ้  าหน่ายมีมารยาทและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

23X = 1 มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานต่อลูกคา้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บ
เล็ต หรือ Notebook 

23X = 0 มนุษยส์ัมพนัธ์ของพนกังานต่อลูกคา้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
แทบ็เล็ต หรือ Notebook 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์   

24X  คือ ความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ 
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

24X = 1 ความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือแทบ็เล็ตและ/หรือ Notebook 

24X = 0 ความมีช่ือเสียงและน่าเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตสินค้าไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือแทบ็เล็ต หรือ Notebook 

25X  คือ ความเป็นท่ีนิยมของสินคา้ในปัจจุบนั 
 ในท่ีน้ีจะใชต้วัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดย 

25X = 1 ความเป็นท่ีนิยมของสินคา้ในปัจจุบนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือแท็บ
เล็ต หรือ Notebook 

25X = 0 ความเป็นท่ีนิยมของสินคา้ในปัจจุบนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
แทบ็เล็ต หรือ Notebook 
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  0   คือ ค่าคงท่ี 
 2621 ,.....,   คือ ค่าพารามิเตอร์ 
 iu   คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
วธีิการเลือกตวัแปร x ท่ีจะน าไป run ในแบบจ าลอง คือ 

1) ตวัแปร x ท่ี sig จะเลือกหมดทุกตวั 
2) ตวัแปรใดท่ีไม่ sig ก็จะดู Standard error ค่าท่ี SE มากๆจะไม่น ามาพิจารณา จะ

พิจารณาตวัแปร x ท่ีมีค่า SE นอ้ยๆ 
เม่ือไดต้วัแปร x จากการท่ีพิจารณาขา้งตน้มาแลว้ ก็จะน าตวัแปร x นั้นมา run ในแบบจ าลอง 
Binary choice (Logit, Probit, Extreme value) โดยใชโ้ปรแกรม N-Logic 
 
 
 
 
 


