บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสิน ใจซื้อสมสายน้ําผึ้งระหวางผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมและกรุงเทพมหานคร มีระเบียบวิธใี นการศึกษา ดังนี้
ขอบเขต และวิธกี ารศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดว ยการศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้อสมสาย
น้ําผึ้งของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร ในสวนของปจจัยทางประชากรศาสตร
(ระดับรายได) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยจะทําการศึกษา
ตามกรอบกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค ได แ ก การตระหนั ก ถึ ง ป ญ หา (Problem
Recognition), การแสวงหาขอมูล (Information Search), การประเมินทางเลือก (Alternative
Evaluation and Selection), การซื้อ (Purchase) และการประเมิน หลัง การซื้ อ (Postpurchase
Evaluation)
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคทีอ่ าศัยอยูใ นจังหวัดเชียงใหมและผูบริโภค
ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสมสายน้ําผึ้ง
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดขนาดตัวอยางที่ร ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5% จากผูบริโ ภคที่ อาศัยอยู ใ นจังหวัด เชียงใหม และผูบริโ ภคที่อาศัยอยูใ น
กรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสมสายน้ําผึ้ง ซึ่งไมทราบขนาดประชากรที่แนนอนและไมทราบสัดสวน
ของประชากร ดวยวิธีการใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี้
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Z2
4e2
n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้น
Z = ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสําคัญ (ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับ
นัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96)
(1.96)2
n=
4(0.05)2
n = 384.16 ~ 384 ตัวอยาง
ดังนั้นจึงเก็บตัวอยาง 384 ตัวอยางและการคัดเลือกตัวอยางใชวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
แบบสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบงเก็บตัวอยางในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 192 คนและแบงเก็บตัวอยางในกรุงเทพมหานครจํานวน 192 คน สถานทีเ่ ก็บตัวอยางจะเก็บ
จากผูบริโภคในหางสรรพสินคา ศูนยการคา ซุปเปอรมาเก็ต ไฮเปอรมาเก็ต ซุปเปอรเซ็นเตอรและ
ตลาดสด เปนตน
n=

การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจาก
ผูบริโภคที่เคยซื้อสมสายน้ําผึ้ง ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากแหลงขอมูลที่มีผูศึกษาและเก็บรวบรวม
ไวแลว ไดแก รายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร บทความ สิ่งพิมพ เว็บไซดและเอกสารที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใ ช ใ นการรวบรวมขอมูลคือ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรา ง
ขึ้นมา โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําถามในแบบสอบถามสวนนี้เปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวน
บุคคลของผูซ ื้อสมสายน้ําผึ้งในจังหวัดเชียงใหมและในกรุงเทพมหานคร ไดแก อายุ เพศ อาชีพและ
ระดับรายได เปนตน
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้ง
คําถามในแบบสอบถามสวนนี้เปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมสายน้ําผึ้งของผูบริโภคในจังหวัด เชียงใหมและในกรุงเทพมหานคร ไดแก การ
ตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การซื้อ การประเมินหลังการซื้อ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก การหา
คารอยละ การหาคาเฉลี่ย การหาความถี่ และสถิติอางอิง (Inferential Statistic) ไดแก ไควสแควและ
t-test
โดยแบบสอบถามสวนที่ 2 ประกอบดวยการวัดระดับความสําคัญโดยใชเกณฑการ
แบงระดับออกเปน 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลางนอย นอยที่สุด ตามลําดับ ดวยวิธี
(Rating Scale) โดยมีเกณฑใหคะแนนในระดับตางๆ (สุปญญา ไชยชาญ, 2543 : 68) ดังนี้
ระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

คะแนน
5
4
3
2
1

สถานที่ที่ใชในการดําเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
สถานที่ในการดําเนินงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถานที่ใน
การเก็บขอมูล คือ หางสรรพสินคา ศูนยการคา ซุปเปอรมาเก็ต ไฮเปอรมาเก็ต ซุปเปอรเซ็นเตอร
และตลาดสด ในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษาใชเวลาประมาณ 10 เดือน ตั้งแตเดือน มิถุนายน
พ.ศ.2552 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553
ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ใช เ วลาประมาณ 2 เดื อ น ตั้ ง แต เ ดื อ น ตุ ล าคม
พ.ศ.2552 ถึง เดือน พฤจิกายน พ.ศ. 2552

