
บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดเพือ่การศึกษา 
 ภายใตว้ธีิการศึกษาท่ีก าหนดจะก าหนดกรอบเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.1  กรอบการศึกษาวจิยั 

ความคาดหวงัของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษ 
1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

- ผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ 

- การให้บริการ 
- ความปลอดภยั 

2. ดา้นราคาผกัปลอดสารพิษ 
3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 
4. ดา้นวธีิการส่ือสาร 

 
พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

ความพึงพอใจของผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษ 
1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

- ผลิตภณัฑผ์กัปลอดสารพิษ 
- การให้บริการ 
- ความปลอดภยั 

2. ดา้นราคาผกัปลอดสารพิษ 
3. ดา้นความสะดวกในการซ้ือ 
4. ดา้นวธีิการส่ือสาร 

 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 191 ตวัอยา่ง   

Likert scale 

chi-square test  

 

V.I.E. Theory 
 S-R  Theory 

 

ระดบัความคาดหวงั 

ระดบัความพึงพอใจ 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน

บุคคลกับความคาดหวัง และ

พฤ ติกรรมการ เ ลือก ซ้ือผัก

ปลอดสารพิษ 

Likert scale 

สถิติเชิงพรรณนา 

พฤ ติก รรมก าร ซ้ื อผัก

ปลอดสารพิษ 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของผู้ซื้อผกัปลอดสารพษิในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.2  วธีิด าเนินการศึกษา 
 3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ประชากรทัว่ไปทั้งชายและหญิงท่ีเป็นผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ และเน่ืองจากไม่ทราบขนาด จ านวนประชากรผูซ้ื้อผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จึงท าการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยจะใชก้ารหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีไม่ทราบขนาดประชากร
จากการใชสู้ตร W.G Cochran (ยทุธ, 2548; Cochran, 1963) 

    
    

    ................................(3.1) 

n = จ ำนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
p = ค่าประมาณเปอร์เซนตท่ี์คาดหวงั ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 80%  
q = (1-p) 
t = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90%  มีค่าเท่ากบั 1.645  
d = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไดก้ าหนดท่ี 5%  

 จะได้    
              

      = 173.18   

และเพื่อป้องกนัการผิดพลาดของขอ้มูล จะท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 10 นัน่
คือจะตอ้งเก็บตวัอยา่งจ านวน 173+17.3 = 190.48  

ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งจะมีจ านวน 191 ตวัอยา่ง  
 
3.2.2  แหล่งข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชท้ฤษฎีวา่ดว้ยความคาดหวงัและความพึงพอใจของ Vroom (1970) 
หรือ V.I.E Theory และทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงขอ้มูลใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะใชแ้หล่งขอ้มูล 2 ประเภท คือ 
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) จะท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถามซ่ึง
มีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูล
ทัว่ไป เก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
ผกัปลอดสารพิษมาบริโภค ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค ส่วนท่ี 5 
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค  
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data ) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมจาก
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผกัปลอดสารพิษ ความคาดหวงั พฤติกรรม และความพึงพอใจ ซ่ึงมีผู ้
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เก็บรวบรวมไวก่้อนแลว้ ทั้งจากหนงัสือ ต ารา เอกสาร บทความ วารสารและแหล่งอ่ืนๆ ท่ีมีแนวคิด
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี  
 
 3.2.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไป เก่ียวกบัผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผกัปลอดสารพิษ  เป็นการถามขอ้มูล
เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของกลุ่มตวัอยา่งดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนและท่ีอยู่อาศยัในปัจจุบนั โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) มี
ค  าถามทั้งหมด 7 ขอ้ แล้วน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (desvriptive statistics) หา
ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเฉล่ียร้อยละ (percentage)  

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค จะถาม
ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ โดยสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาในการซ้ือมา
บริโภค ความถ่ีในการบริโภค สถานท่ีซ้ือ หลกัเกณฑใ์นการเลือกซ้ือ เป็นตน้  

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ เป็นการถามขอ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษใน 4 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นความ
จ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัดา้นตน้ทุนของลูกคา้ ปัจจยัดา้นความสะดวกของลูกคา้ 
และปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัลูกคา้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค  
จะเป็นการถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจหลงัจากซ้ือผกัปลอดสารพิษไปบริโภคแลว้ใน 4 ปัจจยั
เช่นเดียวกบัความคาดหวงั คือ ปัจจยัดา้นความจ าเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัดา้นตน้ทุน
ของลูกคา้ ปัจจยัดา้นความสะดวกของลูกคา้ และปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีดีกบัลูกคา้ 

ส่วนท่ี 5 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษมาบริโภค 
จะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบ
และแนวทางท่ีเสนอแนะ 

 
3.2.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
น าแบบสอบถามไปแจกให้กบักลุ่มตวัอย่าง คือ เฉพาะสุ่มแบบบงัเอิญเฉพาะผูท่ี้ซ้ือผกั

ปลอดสารพิษจากร้านคา้ทั้ง 3 แห่ง โดยก่อนให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามจะมีการอธิบาย
แนวความคิดในการเก็บขอ้มูลเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีความเขา้ใจตรงกบัวตัถุประสงคก์ารศึกษา และ
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เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัแลว้
ท าการรวบรวมฉบบัท่ีสมบูรณ์ให้ครบจ านวน 191 ฉบบั จากนั้นท าการบนัทึกรหสัและประมวลผล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

 
3.2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 จะใชส้ถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายรูปแบบลกัษณะการ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผกัปลอดสารพิษในรูปแบบของ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ จากนั้นจะ
ท าการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง พฤติกรรมการเลือกซ้ือ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ 
(   )ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีรูปแบบสมการดงัต่อไปน้ี (ชูศรี, 2552) 

   ∑∑
      

 

 

   

 

   

             

เม่ือ       2  = ไคสแควร์(chi – square) 
ij =   ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (observed frequency) 

   ij  = ความถ่ีท่ีไดต้ามทฤษฏีหรือตามท่ีคาดหวงั (expected frequency) 

    โดย     E  = 
    

 
 

เม่ือ R แทน ผลรวมของความถ่ีในแถวนั้น 
       C แทน ผลรวมของความถ่ีในคอลมัน์ 
       N แทน ผลรวมของความถ่ีทั้งหมด 

โดยมีตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละท่ีอยู่
อาศยัในปัจจุบนั 

ตวัแปรตามคือ พฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าใหมี้สุขภาพแขง็แรง ความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 
และความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ 
และมีสมมติฐานการศึกษา คือ 

สมมติฐานหลกั (H0): ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ ความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าใหมี้สุขภาพแข็งแรง ความคาดหวงัวา่ผกั
ปลอดสารพิษจะมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และความคาดหวงัว่าจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ 

สมมติฐานรอง (H1 ):  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอด
สารพิษ ความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอดสารพิษจะท าใหมี้สุขภาพแข็งแรง ความคาดหวงัวา่ผกั
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ปลอดสารพิษจะมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และความคาดหวงัว่าจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ   

หลงัจากท่ีค านวณค่า  2   ไดแ้ลว้ จะท าการเปรียบเทียบค่า  2   ท่ีค  านวณไดก้บัค่า  2  ท่ีเปิด
จากตารางถา้ค่า  2   ค านวณมากกวา่หรือเท่ากบัค่า  2    ท่ีเช็คจากตาราง แสดงวา่ ผลการทดสอบมี
นัยส าคญัทางสถิติและสรุปได้ว่า ปฏิเสธ สมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับ สมมติฐานรอง (H1 ) 
เน่ืองจาก สมมติฐานรอง (H1 ) ตั้งไวว้า่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงันั้นผลการทดสอบจึงแปล
ไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ความคาดหวงัวา่การบริโภคผกัปลอด
สารพิษจะท าใหมี้สุขภาพแข็งแรง ความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษจะมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา 
และความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั .05 แต่ถา้ค่า  2   ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่ค่า  2   ท่ีเช็ค
จากตาราง แสดงวา่ ผลการทดสอบไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สรุปไดว้า่ ยอมรับ (H0) ปฏิเสธ (H1 ) ซ่ึง
หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือผกัปลอดสารพิษ ความคาดหวงัวา่การบริโภค
ผกัปลอดสารพิษจะท าใหมี้สุขภาพแขง็แรง ความคาดหวงัวา่ผกัปลอดสารพิษจะมีคุณภาพเหมาะสม
กบัราคา และความคาดหวงัวา่จะมีเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษเป็นอิสระ
จากกนั และยงัสามารถดูไดไ้ดจ้ากค่า asymp sig. ถา้ค่า sig มากกวา่ .05 จะยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1 ) แต่ถา้ค่า asymp sig. น้อยกว่า .05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีจะดูท่ีอ่านผลจากค่า  asymp sig.  

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และ 3 จะท าการวิเคราะห์ระดบัของความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจจากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ โดยใชม้าตรวดัแบบ likert ( likert scale ) และจะก าหนด
เกณฑ์ การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ในระดบัของความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยก าหนด
ระดบัคะแนนท่ีใหเ้ท่ากบั 5 ถึง 1 ตามล าดบั  

จากนั้นท าการแปลความหมายค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของทั้งระดบัความคาดหวงัและความพึง
พอใจ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งระดบัความส าคญัดว้ยการหาช่วงความกวา้งอนัตรภาคชั้น โดย
การค านวณตามหลกัการหาค่าเฉล่ีย จะไดค้วามกวา้งอนัตรภาคชั้นละ 0.8 ดงัน้ี (อุทุมพร, 2548) 
(ตาราง 3.1) 

 อนัตรภาคชั้น  =  
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด

จ านวนชั้น
 =  

   

 
     =   0.8 
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ตาราง 3.1  การใหค้ะแนน เกณฑก์ารใหค้วามหมายของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจท่ีได้
จากการซ้ือผกัปลอดสารพิษ 

คะแนนความคาดหวงัและความ
พึงพอใจ 

ช่วงคะแนน ระดบัความคาดหวงัและความ
พึงพอใจ 

5 4.21-5.00 มากท่ีสุด 
4 3.41-4.20 มาก 
3 2.61-3.40 ปานกลาง 
2 1.81-2.60 นอ้ย 
1 1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 
 


