
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การคนควาแบบอิสระ เร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกราน

ขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตามระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา  
เนื้อหาท่ีจะศึกษาคร้ังนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการ

เลือกรานขายยาในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย 6 ข้ันตอนในกระบวนการ
ตัดสินใจคือ 1.   ตระหนักถึงความตองการหรือการเล็งเห็นปญหา  2.   การคนหาขอมูล  3.  การ
ประเมินทางเลือกกอนซ้ือใชแนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการประเมิน  4.  การซ้ือ  
5.  การบริโภค  6.   การประเมินหลังการบริโภค  และศึกษาถึงปญหาท่ีพบ และขอเสนอแนะในการ
ใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคทั่วไปที่เคยใชบริการจากรานขายยาใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดขนาดตัวอยาง ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% จะไดขนาด
ตัวอยางจํานวน 271 คน โดยใชการคํานวณขนาดตัวอยางชนิดท่ีไมทราบจํานวนประชากร ดังนี้ 
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โดยท่ี   n    =   ขนาดตัวยางท่ีตองการ 

          π   =   คาสัดสวนของประชากร  โดยในท่ีนี้ให = 0.50 
          e    =   เปนความคลาดเคล่ือนของการประมาณการคาเฉล่ียท่ีกําหนดให 5% 
          Z²  =   คา Zท่ีไดจากตารางสถิติ 2 tails โดยไดกําหนดระดับนัยสําคัญ 10% 
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               ดังนั้นจะได        n     =           

7055.2
0025.0
25.0       =     270.55 

                                                          
(คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543) 
เพื่อความสะดวกในการคํานวณจึงทําการเก็บตัวอยางจํานวน 280 ตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบริโภคที่ใชบริการจากรานขายยาซ่ึงอยูใน 3 ทําเล     
คือ 1.  ในศูนยการคา และไฮเปอรมารเก็ต จํานวน 94 ตัวอยาง  2.  ยานชุมชน  ท่ีอยูอาศัย จํานวน 93 
ตัวอยาง  3.  ตลาดสด จํานวน 93 ตัวอยาง  
  
วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 - ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data) โดยทําการใชแบบสอบถามจากผูมาใชบริการรานขายยาซ่ึงอยูใน 3 ทําเล คือ  

1.  ในศูนยการคา และไฮเปอรมารเก็ต   
2.  ยานชุมชน/ท่ีอยูอาศัย   
3.  ตลาดสด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 -  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาขอมูลจากหนวยงานของรัฐบาล  
หนังสือ เว็บไซต และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา    
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบง 
เนื้อหาออกเปน 3 สวนไดแก 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ การศึกษา เปนตน 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือก

รานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก การตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล 
การประเมินทางเลือกกอนซ้ือ การซ้ือ การบริโภค การประเมินหลังการบริโภค  

สวนท่ี 3  ปญหาท่ีพบในการใชบริการรานขายยาและขอเสนอแนะของผูตอบ
แบบสอบถาม 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คาสถิติท่ีใช ไดแก  รอยละ(Percentage) ความถ่ี
(Frequency)  และคาเฉล่ีย(Mean)  การวัดระดับความสําคัญจะใชมาตราวัดของลิเคิรท  (Likert’s 
Scale)  

เกณฑในการใหคะแนนของแบบสอบถามในสวนของความสําคัญและความพอใจ
เกี่ยวกับการเลือกรานขายยาใชมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ตามวิธีของ Likert(ชูศรี  วงศ
รัตนะ, 2544) แบงเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

 
ระดับความสําคัญ/ความพอใจ   คะแนน 

มากท่ีสุด         5 
มาก               4 
ปานกลาง         3 
นอย                 2 
นอยท่ีสุด         1 

 
ผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียโดยคะแนนเฉล่ียท่ีได นํามาแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ 
 
           คาเฉล่ีย                                                 ผลตอการตัดสินใจ,ระดับความพอใจ 
 4.50-5.00   มากท่ีสุด 
        3.50-4.49                                                                 มาก 
         2.50-3.49                                                                 ปานกลาง 
         1.50-2.49                                                                 นอย 
         1.00-1.49                                                                 นอยท่ีสุด 
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คําถามเร่ืองสาเหตุท่ีมาใชบริการรานขายยา (ขอท่ี 11) เปนการใหผูตอบแบบสอบถาม
เรียงอันดับสาเหตุสําคัญท่ีมาใชบริการรานขายยา 3  อันดับแรก และเร่ืองแหลงขอมูลท่ีผูตอบ
แบบสอบถาม  คนหาขอมูลเกี่ยวกับรานขายยา (ขอท่ี 13) เปนการใหผูตอบแบบสอบถามเรียง
อันดับแหลงขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลเกี่ยวกับรานขายยา 3 อันดับแรก การวิเคราะห
ใชคะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนักในการพิจารณา การหาคาเฉล่ียถวงน้ําหนักจะมองวาคะแนนแตละ
คะแนนมิไดมีความสําคัญทัดเทียมกัน  จึงตองคํานึงถึงความสําคัญของแตละคะแนน โดยให
น้ําหนักตามความสําคัญ (ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527: 62) ซ่ึงการ
หาคาถวงของนํ้าหนักของแตละอันดับ หาไดจาก สัดสวนของจํานวนคําตอบในแตละอันดับ นํามา
ปรับคาเพื่อใหสะดวกในการคํานวณและเกณฑในการใหคะแนนอันดับเปนดังนี้ 
 
  อันดับหนึ่ง เกณฑการใหคะแนนเทากับ        3        คะแนน 
  อันดับสอง เกณฑการใหคะแนนเทากับ        2        คะแนน 
  อันดับสาม เกณฑการใหคะแนนเทากับ        1        คะแนน 
 
หลังจากนั้นนําไปคํานวณโดยใชสูตร 
 
   X     =   ∑WX                    
                          ∑W 
 
โดยท่ี       X  คือ  คะแนนเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
 X  คือ  คะแนนของแตละอันดับ 
 W  คือ  คาถวงน้ําหนักของแตละอันดับ 
 ∑WX คือ  ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนน และคาถวงน้ําหนักของแตละอันดับ 
          ∑W คือ  ผลรวมของคาถวงน้ําหนักของแตละอันดับ 
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สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
รานขายยาซ่ึงอยูใน 3 ทําเล คือ 1.  ศูนยการคา และไฮเปอรมารเก็ต  2.  ยานชุมชน ท่ีอยู

อาศัย  3.  ตลาดสด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา ใชเวลาประมาณ 11 เดือน ต้ังแตเดือนเมษายน 
2551 ถึง กุมภาพันธ 2552  
 
 
 
  


