
 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อไวนนําเขา
ในอําเภอเมืองเชียงใหมในครั้งนี้มีระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
              ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งคือผูบริโภคท่ีเคยซื้อไวนองุนนําเขาจาก
ตางประเทศ ท่ีเปนคนไทยมีรายไดตอเดือนตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป และชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูเปน
ประจําหรือทํางานอยูในทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมท่ีเคยซื้อไวนนําเขา จากสถานท่ีจําหนายไวนตางๆ
ในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งไมทราบจํานวนท่ีแนนอน 
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดตัวอยาง จํานวน 
300 ราย โดยแบงเปนชาวไทย 150 รายและชาวตางชาติ 150 รายท่ีไมใชนักทองเท่ียวใชวิธีการเปด
ตารางของ Seymour Sudman (Seymour Sudman,1976 : 87) เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากร 
และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (non probability)โดยการสุมตัวอยางแบบ
สุมตามสะดวก (Convenience Sampling) สถานท่ีเก็บขอมูลคือรานจําหนายไวนนําเขาไดแกไวน
แกลลอรี่ (Wine Gallery) ไวนคอนเน็คช่ัน (Wine Connection) ไวนเวย (Wine Way) และโบนิสสิ
โม (Buonissimo) รานอาหารไดแกรานเดอะเฮาส เลอคริสตัล เลอคอกดอร พิคโคโรโรมา จิออจิโอ 
หางสรรพสินคาไดแกโรบินสัน และซุปเปอรมารเก็ต ไดแก ทอป ริมปง คารฟู บ๊ิกซี และโลตัส โดย
เก็บท้ังหมด 20 แหงขางตน แหงละ 15 ราย 
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วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

   1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางของผูบริโภคซึ่งอาศัยอยูท่ีจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดใกลเคียงท่ีเคยซื้อไวนนําเขาจาก
สถานท่ีจําหนายไวนตางๆในอําเภอเมืองเชียงใหม 
                           2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากการศึกษาคนควาจาก
เอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซต และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
                           เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามซึ่งมี 2 ชุด ชุดท่ี 1 สําหรับชาว
ไทย ชุดท่ี 2 สําหรับชาวตางชาติท่ีทํางานอยูในประเทศไทย โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ 

ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับชาวไทยประกอบดวย  
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแกทองถิ่นท่ีอาศัย เพศ อายุ 

อาชีพ รายได และการศึกษา 
สวนท่ี 2: ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อไวนนําเขาของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

ความถี่ในการดื่มไวน ปริมาณการดื่มแตละครั้ง  ปริมาณการซื้อตอครั้ง คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง รานท่ี
ซื้อประจํา ความเจาะจงในยี่หอ เหตุผลในการบริโภคไวน ประเภทไวนท่ีชอบ แหลงท่ีผลิตไวนท่ี
ชอบ โอกาสและสถานท่ีท่ีดื่มไวน และดื่มมานานเทาใด 

สวนท่ี 3:  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อ
ไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยจัดระดับความสําคัญของการใหคะแนน
ดังนี้ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 5 คะแนน ระดับความสําคัญมาก 4 คะแนน ระดับความสําคัญปาน
กลาง 3 คะแนน ระดับความสําคัญนอย 2 คะแนน ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 1 คะแนน 
   

ชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษสําหรับชาวตางชาติประกอบดวย 
สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ทองถิ่นท่ีอาศัย สัญชาติ เพศ

อายุ อาชีพ รายได การศึกษาและระยะเวลาท่ีพํานักในเชียงใหม 
สวนท่ี 2: ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อไวนนําเขาของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

ความถี่ในการดื่มไวน ปริมาณการดื่มแตละครั้ง  ปริมาณการซื้อตอครั้ง คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง รานท่ี
ซื้อประจํา ความเจาะจงในยี่หอ เหตุผลในการบริโภคไวน ประเภทไวนท่ีชอบ แหลงท่ีผลิตไวนท่ี
ชอบ โอกาสและสถานท่ีท่ีดื่มไวน และดื่มมานานเทาใด 
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สวนท่ี 3:  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการซื้อ
ไวนนําเขาในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยจัดระดับความสําคัญของการใหคะแนน
ดังนี้ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 5 คะแนน ระดับความสําคัญมาก 4 คะแนน ระดับความสําคัญปาน
กลาง 3 คะแนน ระดับความสําคัญนอย 2 คะแนน ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 1 คะแนน 
   
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิตเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่  (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และANOVA ในการวิเคราะหความสําคัญของปจจัย โดยนําคาเฉลี่ยมาแปลผลดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  การแปลผล 
 4.50-5.00  ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

3.50-4.49  ใหความสําคัญมาก                         
2.50-3.49  ใหความสําคัญปานกลาง   
1.50-2.49  ใหความสําคัญนอย          
1.00-1.49  ใหความสําคัญนอยท่ีสุด  
ในการวิเคราะหขอมูลแตละชุดไดแบงการนําเสนอเปน 4 สวนดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหเปนรอยละจําแนกตามตัวแปร

ประชากรศาสตร 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคไวนนําเขา วิเคราะหเปนรอยละจําแนก

ตามพฤติกรรมในการบริโภค 
3.  ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อไวนนําเขา วิเคราะหความสําคัญของปจจัยโดยนําคาเฉลี่ยมาแปลผล 
4.  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดจําแนกตามระดับ

รายได (เฉพาะชาวไทย) 
 

สถานที่ที่ใชในการดําเนินงานวิจัยและรวบรวมขอมูล 
สถานท่ีท่ีจําหนายไวนนําเขาตางๆในอําเภอเมืองเชียงใหมซึ่งไดแก ไวนแกลลอรี่

(Wine Gallery) ไวนคอนเน็คช่ัน (Wine Connection) ไวนเวย (Wine Way) และโบนิสสิโม 
(Buonissimo) รานอาหารไดแกรานเดอะเฮาส เลอคริสตัล เลอคอกดอร พิคโคโรโรมา จิออจิโอ 
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หางสรรพสินคาไดแกโรบินสัน และซุปเปอรมารเก็ตไดแก ทอป ริมปง คารฟู บ๊ิกซี และโลตัส ใน
เมืองเชียงใหม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากผูศึกษาสนใจศึกษากลุม
ประชากรท่ีไมใชนักทองเท่ียวจึงไมไดเก็บตัวอยางจากโรงแรม ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียว
สวนมากดื่มไวนนําเขา 

 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

ขั้นตอนในการดําเนินงาน ก.ย. 52 ต.ค. 52 พ.ย. 52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค. 53 
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน       
สรางแบบสอบถาม       
เก็บรวบรวมขอมูล       
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล       
จัดทําและเสนอรายงาน       

 


