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ระเบียบวธิีการศึกษา 

 

 

ในการศึกษาน้ีได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา วิธี
การศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา และ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดทศันคติทั้ง 3 องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ องคป์ระกอบดา้นความคิดเห็น  และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อเคร่ืองด่ืมน ้าผสมแอล-คาร์นิทีน รวมทั้งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ปัจจยัราคา (Price) ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ขอบเขตประชากร 

ขอบเขตและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ท่ีเคยซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน เน้นกระจายให้
ครอบคลุมพื้นท่ี เช่นสวนสุขภาพมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด สวนหลวง
รัชกาลท่ี 9 เชียงใหม่ สนามกีฬากลางเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปี เพราะเป็นแหล่งส าหรับผูดู้แลรักษาสุขภาพ 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณตาม

สูตรของยามาเน่ Taro Yamane (อุทุมพร, 2530) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงันั้นขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 400 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น           
(Non Probality Sampling) โดยใช้การเลือกตวัอย่างแบบใช้วิจารณญาณ (Judgment Sampling)
ความคลาด (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) คือกลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เคยซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน  
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ประเภท คือ 

             1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จ  านวน 
400 ตวัอยา่ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของขอ้มูลทัว่ไป ส่วนของขอ้มูลทศันคติ ส่วนของ
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
  2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปเอกสาร บทความทาง
วชิาการและขอ้มูลทางสถิติ โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์ อินเตอร์เน็ต และ
จากาการรวบรวมเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
 3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เพื่อใหก้ารศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีนในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไว ้ ผูศึ้กษาจึงไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ แบบสอบถาม ดงัแสดงในตารางภาคผนวก ก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามในส่วนน้ีใชส้ าหรับรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 

และรายได ้
 ส่วนที ่2 ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  2.1 องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ เป็นการตั้งค  าถามใหเ้ลือกตอบ โดยมี
ค าตอบ คือ ใช่ หรือไม่ใช่  
  2.2 องคป์ระกอบดา้นความคิดเห็น ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า
ตามแบบของ Likert’s Scale จ าแนกความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เห็นดว้ย 
เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   
  2.3 องคป์ระกอบดา้นแนวโนม้พฤติกรรม ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
และมีการใชม้าตรวดัประมาณค่าตามแบบของ Likert’s Scale (กุณฑลี เวชสาร, 2545) จ  าแนก
ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกซ้ือ ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด  



17 

 

  ส่วนที ่ 3 ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และแนวโนม้ต่อการบริโภคในอนาคตเก่ียวกบั
เคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน ไดแ้ก่ ปัญหาในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และขอ้เสนอแนะ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวเิคราะห์แบบสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ อธิบายลกัษณะทัว่ๆไปของขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ โดยน าเสนอ
เป็นตารางแสดงค่าความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉล่ีย (Mean) 

2. การวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่า  ร้อย
ละ (Percentage) ถา้ตอบถูกไดข้อ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผดิได ้0 คะแนน โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินจาก
คะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม แบ่งระดบัความรู้ความเขา้ใจออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (ลว้น สายยศ, 
2539) 
     ระดับคะแนน   ความหมาย 
        (จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100) 
 80.01 – 100.00  มีความเขา้ใจมากท่ีสุด 
 60.01 –  80.00  มีความเขา้ใจมาก 
 40.01 –  60.00  มีความเขา้ใจปานกลาง 
 20.01 –  40.00  มีความเขา้ใจนอ้ย 
   0.00 –  20.00  มีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
 3. ความคิดเห็นที่มีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) (ชัยสิทธ์ิ เฉลิมประเสริฐ, 2544) ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี  
  ระดับความคิดเห็น             คะแนน 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่    5 
  เห็นดว้ย     4 
  ไม่แน่ใจ    3 
  ไม่เห็นดว้ย    2 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   1 
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 คะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินจากคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
    ค่าเฉลีย่                                             ระดับความคิดเห็น 
 4.51 – 5.00  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 3.51 – 4.50   เห็นดว้ย 
 2.51 – 3.50   ไม่แน่ใจ 
 1.51 – 2.50   ไม่เห็นดว้ย 
 1.00 – 1.50   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

4.   แนวโนม้พฤติกรรมท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมผสมแอล-คาร์นิทีน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Fercentage) (ชยัสิทธ์ิ เฉลิมประเสริฐ, 2544) ส าหรับระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกซ้ือ
นั้น ก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของระดบัความส าคญั ดงัน้ี  
  ระดับความส าคัญของปัจจัย          คะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง    3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
 คะแนนท่ีไดน้ ามาหาค่าเฉล่ีย โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินจากคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
    ค่าเฉลีย่                                              ระดับความส าคัญของปัจจัย 
 4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50   มาก 
 2.51 – 3.50   ปานกลาง 
 1.51 – 2.50   นอ้ย 
 1.00 – 1.50   นอ้ยท่ีสุด 
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 5.  ปัญหา ขอ้เสนอแนะ และแนวโนม้ต่อการบริโภคในอนาคตเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสมแอล-
คาร์นิทีนวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินการและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

 
 
3.6 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 สถานท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 สถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สวนสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สวนสาธารณะหนองบวกหาด สวนหลวงรัชกาลท่ี 9 เชียงใหม่ สนามกีฬากลางเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
 


