
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

ในการศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ดําเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย การกําหนด
ขอบเขตการศึกษา  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  การวิเคราะหขอมูล  
และระยะเวลาที่ใชในการศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรส 

ตราใบธงของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม มีขอบเขตในการศึกษาดังนี ้
1.ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงและ

น้ําเสาวรสอ่ืนๆ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  

2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงและน้ําเสาวรสอ่ืนๆไดแก 
ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานวัฒนธรรม  

3. ศึกษาการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตัวอยางอีกทั้งทําการศึกษาถึงปญหา
และขอเสนอแนะของผูบริโภคท่ีมีตอน้ําเสาวรสตราใบธง   
 

3.2 ขอบเขตประชากรขนาดตัวอยาง   

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีเคยบริโภคน้ําเสาวรสในอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงไม
ทราบจํานวนที่แนนอน แตประชากรของอําเภอเมืองเชียงใหม มีจํานวนทั้งหมด 240,046 คน 

(กรมการปกครอง, 2551) เมื่อพิจารณาที่ระดับความเชื่อม่ันที่ระดับรอยละ 95 ในทางสถิติ ขนาดของ
กลุมตัวอยางคือ 400 คน (สิทธ์ิ ธีรสรณ, 2552) โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (convenience 

sampling) ซ่ึงเปนผูท่ีเคยบริโภคน้ําเสาวรสตราใบธงและผูท่ีเคยบริโภคน้ําเสาวรสอ่ืนๆในอําเภอ
เมืองเชียงใหม โดยคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรนี้ 

 

 

 

n =     N 

 1+N (d)2 
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                n  = ขนาดตัวอยาง 
   N = ขนาดของกลุมประชากรทั้งหมด 

   d = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดท่ีรอยละ 95 

 

 

 

    n = 399.33 
 

 จากการคํานวณ ไดจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage sampling) (เอกชัย  อภิศักดิ์กุล, 2550) ใชขนาดกลุมตัวอยางที่ 400 ตัวอยาง 
โดยการเลือกสุมกลุมตัวอยางผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ดวยวิธีสุมแบบโควตาตามสวนแบง
ทางการตลาดน้ําเสาวรส โดยพบวา จากขอมูลการประมาณการยอดขายของฝายการตลาดน้ําเสาวรส
(บริษัท ใบธง จํากัด, 2553) ทางผูศึกษาไดแบงเปนประชากรผูท่ีบริโภคโดยแบงจากสวนแบงทาง
การตลาดน้ําเสาวรส สวนแบงทางการตลาดน้ําเสาวรสตราใบธงมีประมาณรอยละ 40 จึงสุมมา
คํานวณ 160 คน และสวนแบงทางการตลาดของน้ําเสาวรสอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 60 จึงสุมมาคํานวณ 
240 คน รวมกลุมตวัอยางที่บริโภคน้ําเสาวรสทั้งหมด 400 คน  
 และเพิ่มกลุมตัวอยางจากการสุมตัวอยางผูท่ีไมเคยบริโภคน้ําเสาวรสอีกจํานวน 50 คน โดย
ทําการสุมตัวอยางตัวอยางแบบตามสะดวก (convenience sampling) (เอกชัย อภิศักดิ์กุล, 2550) 
        
3.3 วิธีการศึกษา 

3.3.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1) ขอ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data) เปนขอมูล ท่ีรวบรวมไดจากการใช
แบบสอบถามจากผูบริโภคท่ีเคยซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง 160 คน ผูบริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑน้ํา
เสาวรสอ่ืนๆ 240 คน รวมเปนจํานวน 400 คนและผูบริโภคที่ไมเคยซ้ือหรือบริโภคน้ําเสาวรส 
จํานวน 50 คน โดยดําเนินการเก็บขอมูลตามแหลงตางๆในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม   
  2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลจากส่ิงตีพิมพ เอกสาร 
ตําราตางๆ ขอมูลออนไลนท่ีคนควาผานระบบอินเตอรเน็ตและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 
 

   n = 240,046 

 1 + 240,046 (0.05)2 
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 3.3.2  กรอบแนวความคิดในการศึกษาการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของผูบริโภค 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมปจจัย
ดานจิตวิทยา รวมทั้งปจจัยสวนประสมการตลาด ซ่ึงถือวาเปนส่ิงกระตุนทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือเปนปจจัยท่ีสงผลกระตุนใหผูบริโภคมองเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับ
จากสินคาและบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง สามารถสรางกรอบแนวคิดท่ีใช
เพื่อพัฒนาไปสูแบบสอบถามได ดังภาพที่  3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวความคดิในการศึกษาการตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของผูบริโภค 
 

 3.3.3  สมมุติฐาน 
 เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย มีผลตอความถ่ีและปริมาณในการบริโภคน้ํา
เสาวรสตราใบธงที่แตกตางกัน 

 เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ในการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธงทีแ่ตกตางกัน 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 
         1. ผลิตภัณฑ  

2. ราคา  

3. การจัดจําหนาย  

4.  การสงเสริมการตลาด  

 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจซ้ือน้ําเสาวรสของ
ผูบริโภค 

   ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพการสมรส 
 4. ระดับการศึกษา 
 5.  อาชีพ 
 6. รายได 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

         1. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 

         2. ปจจัยดานจิตวิทยา 
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3.4  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 3.4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม  (questionnaire) สําหรับ
ผูบริโภคน้ําเสาวรส แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑ
น้ําเสาวรส ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน  

 สวนที่ 2 การตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส 

ประกอบดวยโอกาสในการซื้อ แหลงท่ีซ้ือ ความถ่ีในการดื่ม และปริมาณท่ีซ้ือในแตละครั้ง  

 สวนที่ 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่บริโภค

ผลิตภัณฑน้ําเสาวรส ประกอบดวยบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ แหลงท่ีรูจัก เหตุผล

ในการดื่ม และความตั้งใจในการซ้ือสินคา 

 สวนที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบ

สอบ ถามผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตราใบธงและผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรสอ่ืนๆลักษณะ

แบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนคําถามมาตรประมาณคาแบบกราฟฟก (graphic rating scale)ใชสเกล  

1-9 (เอกชัย  อภิศักดิ์กุล, 2550)  

 สวนที่ 5 การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑน้ําเสาวรส โดยใชผูบริโภคชิมตัวอยาง

น้ําเสาวรสเปรียบเทียบ 2 ตัวอยาง ระหวางน้ําเสาวรสตราใบธงกับน้ําเสาวรสอ่ืนๆ โดยใหคะแนน

แบบ 9-Point hedonic scale คือ คะแนน 9 = ชอบมากอยางยิ่ง และคะแนน 1 = ไมชอบมากอยางยิ่ง       

(อนุวัตร แจงชัด, 2549)  

              สวนที่  6 ปญหาและขอเสนอแนะที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 3.4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) สําหรับผูที่ไม
เคยบริโภคน้ําเสาวรส แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 การตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่ไมบรโิภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส

ประกอบดวยสาเหตุท่ีไมบริโภค ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ ความสนใจที่จะบริโภค และการรูจัก

หรือเคยเห็นผลิตภัณฑน้ําเสาวรสตางๆ 

 สวนที่ 2 การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑน้ําเสาวรส โดยใชผูบริโภคชิมตัวอยาง

น้ําเสาวรสเปรียบเทียบ 2 ตัวอยาง ระหวางน้ําเสาวรสตราใบธงกับน้ําเสาวรสอ่ืนๆ โดยใหคะแนน

แบบ 9-Point hedonic scale คือ คะแนน 9 = ชอบมากอยางยิ่ง และคะแนน 1 = ไมชอบมากอยางยิ่ง      

(อนุวัตร แจงชัด, 2549)  
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลไวดังนี ้

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive  

statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2551) 

2. ขอมูลการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามวิ เคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) (ธานินทร  ศิลปจารุ, 

2551) 

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (frequency)  รอยละ (percentage) (ธานินทร  

ศิลปจาร,ุ 2551) 

4. ขอมูลสวนประสมทางการตลาด วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive  statistic) 

ประกอบดวยคาเฉล่ีย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2551) 

5. การจําแนกกลุมตัวแปรปจจัยสวนประสมการตลาด ดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย 
(Factor Analysis) ทําการสกัดปจจัยโดยวิธี Principal Component Analysis (PCA) โดยกําหนดคา 
Eigenvalues ≥  1 แลหมุนแกนปจจัย (Factor rotation) ดวยวิธี Varimax เพื่อหาคา loading ของตัว
แปรที่ มีคามากขึ้นหรือลดลงจนกระทั่งทราบวาตัวแปรนั้นควรจะอยูในปจจัยใด  (กัลยา                   
วานิชยบัญชา, 2548) 
            6. การตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติอางอิง (inferential statistics) โดยวิธี Chi-Square Test (ธานินทร  

ศิลปจาร,ุ 2551) 

            7. ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการเลือกซ้ือน้ําเสาวรสตราใบธง จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหดวยสถิติอางอิง (inferential statistics) โดยวิธี One-Way 

ANOVA  (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2551) 

8. ขอมูลการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามที่ไมบริโภคผลิตภัณฑน้ําเสาวรส
วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive  statistics) ประกอบดวยความถ่ี (frequency) และอัตรา
รอยละ (percentage)  (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2551) 

9. การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑน้ําเสาวรส วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive  

statistics) ประกอบดวยความถ่ี (frequency) และ t-test  (ธานินทร  ศิลปจาร,ุ 2551) 
 

3.6 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 -  มีนาคม 2554 


