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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
3.1  กรอบแนวความคิด   
 

           ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค 
และความพึงพอใจในการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถ
แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 

พฤติกรรมการบริโภค 
- ความถ่ีของการบริโภค 
- รานท่ีนิยมใชบริการ 
- บุคคลท่ีมักบริโภค   
  รวมกัน 
- จํานวนคนท่ีบริโภค 
   รวมกัน 
- เหตุผลในการบริโภค 
- โอกาสในการบริโภค 
- คาใชจายในการ 
  บริโภคตอครั้ง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค 
1.ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานทําเลท่ีต้ัง และลักษณะทาง 
  กายภาพ 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานการใหบริการ 

ความพึงพอใจ 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานทําเลท่ีต้ัง และลักษณะ  
   ทางกายภาพ 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานการใหบริการ 
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3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 กลุมประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูท่ีมาใชบริการภายในรานหมูจุมซ่ึงตั้งอยูในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยผูบริโภคอาจเปนคนในทองถ่ินท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม หรืออาจ
เปนนักทองเท่ียวตางจังหวัดท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม 
 กลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีมาใชบริการภายในรานอาหารประเภทหมูจุมจํานวน 5 ราน ซ่ึง
ประกอบไปดวย 1.รานหมูจุม ซุม 2 สาขาท่ี 1 (หนาโรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ)   2.รานหมูจุม ซุม 3 
สาขาท่ี 1 (หนาโรงเรียนดาราวิทยาลัย)   3.รานหมูจุมฟาธานี  4.รานหมูจุมหนองหอย  5.ราน P.P.
หมูจุม&หมูกระทะ โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  และมีการกระจายครอบคลุมท่ัวบริเวณพ้ืนท่ีของ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยการเก็บแบบสอบถามจํานวนตัวอยางรานละ 50 ชุด รวมท้ังส้ิน 
250 ชุด การสุมเลือกตัวอยางจากแตละรานใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จาก
ประชาชนท่ีมาใชบริการในรานอาหารดังกลาวในชวงเดือนเมษายน พ.ศ.2554 
 
3.3  ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดมีการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
โดยแบบสอบถามจะมีคําถามท่ีใชสําหรับรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคตางๆ ดังนี ้
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม ไดแก ความถ่ีของการ
บริโภคอาหารประเภทหมูจุม รานอาหารประเภทหมูจุมท่ีมักนิยมไปใชบริการ บุคคลท่ีมักไป
บริโภคอาหารประเภทหมูจุมรวมกัน จํานวนคนท่ีไปใชบริการรานอาหารประเภทหมูจุมรวมกันแต
ละครั้ง เหตุผลในการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม โอกาสในการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม และ
คาใชจายในการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมเฉล่ียตอครั้ง 
 สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือก
บริโภคอาหารประเภทหมูจุม ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม
ของประชากรตัวอยาง ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมของประชากร
ตัวอยาง ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง และลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม
ของประชากรตัวอยาง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม
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ของประชากรตัวอยาง ปจจัยดานการใหบริการท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมของ
ประชากรตัวอยาง 
 สวนที่ 4 ขอมูลความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทหมูจุมของผูบริโภค 
ไดแก ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑของอาหารประเภทหมูจุมของประชากรตัวอยาง ความพึง
พอใจในดานราคาของอาหารประเภทหมูจุมของประชากรตัวอยาง ความพึงพอใจในดานทําเลที่ตั้ง 
และลักษณะทางกายภาพของอาหารประเภทหมูจุมของประชากรตัวอยาง ความพึงพอใจในดานการ
สงเสริมการตลาดของอาหารประเภทหมูจุมของประชากรตัวอยาง ความพึงพอใจในดานการ
ใหบริการของอาหารประเภทหมูจุมของประชากรตัวอยาง 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควา รวบรวมจากวารสาร 
บทความ งานวิจัย รายงาน เอกสารขอมูลทางสถิติจากหนวยงานตางๆท้ังจากภาครัฐและเอกชน รวม
ไปถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ต ไดแก รายจายเพื่อการอุปโภคและบริโภคของเอกชนในประเทศไทย 
คาใชจายโดยเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนในประเทศไทย ในการบริโภคอาหารนอกบาน สถิติตางๆ 
ของรานอาหารในประเทศไทย 
 
3.4  วิธกีารวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาสถิตติามวัตถุประสงคดังนี้ 
 วัตถุประสงคที่ 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม
ของประชากรกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ไดแก ความถ่ี รอยละ โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงคาความถ่ี (frequency) และอธิบาย
เชิงพรรณนาประกอบ 
 วัตถุประสงคที ่2 วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริโภคอาหารประเภท
หมูจุมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยแบงเปน 2 สวน คือ  
 1. ปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได    วามีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทหมูจุม ไดแก บุคคลท่ีมักไปบริโภคอาหาร
ประเภทหมูจุมรวมกัน  คาใชจายในการบริโภคอาหารประเภทหมูจุมโดยเฉล่ียในแตละครั้งตอคน  
โอกาสในการรับประทานอาหารประเภทหมูจุม  หรือไม โดยการทดสอบสมมุติฐานโดยใช Chi-
Square test หรือการทดสอบความเปนอิสระ 
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 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง และลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ปจจัยดานการใหบริการ วามีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริโภคอาหาร
ประเภทหมูจุมของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอยางไร โดยอาศัยมาตรวัดแบบ
ประเมินคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert  Scale) โดยแบงระดับความสําคัญเปน 4 
ระดับ ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับ ดังตอไปนี ้
 

ระดับความสําคัญของปจจัย คาคะแนน 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอย 2 

ไมสําคัญ 1 

   
            ทําการรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยท่ีได และนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลข
คณิต และทําการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉล่ีย โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี ้
 

ชวงคะแนนเฉลี่ย ระดับความสําคัญ 
3.51-4.00 สําคัญมาก 
2.51-3.50 สําคัญปานกลาง 
1.51-2.50 สําคัญนอย 
1.00-1.50 ไมสําคัญ 

 
 
 วัตถุประสงคที ่3 วิเคราะหความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทหมูจุมของ
ผูบริโภค โดยอาศัยมาตรวัดแบบประเมินคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert  Scale) 
โดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 4 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับ ดังตอไปนี ้
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ระดับความพึงพอใจ คาคะแนน 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอย 2 

ไมพอใจ 1 

     
 ทําการรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยท่ีได และนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย
เลขคณิต และทําการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉล่ีย โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย 
ดังนี้ 
 

ชวงคะแนนเฉลี่ย ระดับความพอใจ 
3.51-4.00 พอใจมาก 
2.51-3.50 พอใจปานกลาง 
1.51-2.50 พอใจนอย 
1.00-1.50 ไมพอใจ 

 


