
 
 

 

บทที่ 3 

 

ระเบียบวธีิการศกึษา 

 

 ในการศึกษาทัศนคติของผูบริโภค ที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือในอําเภอเมืองเชียงใหม  

ประกอบดวยขอบเขตการศึกษา ขอบเขตประชากร วิธีการศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา        

การวิเคราะหขอมูล และระยะเวลาในการศึกษาดังนี้ 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือใน

อําเภอเมอืงเชยีงใหม  โดยศึกษาทัศนคติรวม  3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเขาใจ 

องคประกอบดานความรูสึก  และองคประกอบดานพฤติกรรม  รวมทั้งศึกษาปจจัยสวนประสม     

ทางการตลาดวามีปจจัยใดบางที่มีผลตอทัศนคติของผูบริโภค  สําหรับปจจัยสวนประสม              

ทางการตลาดที่ใชศึกษา  ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดาน                   

การจัดจําหนายและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป ในอําเภอเมอืง เชียงใหม

ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด  240,046 ราย (ศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางาน  

ปกครอง, 2551) บริโภคนมและผลิตภัณฑนมหรือเคยบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ  

 3.1.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

 ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา ใชวิธีสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน  

(Nonprobability sampling) โดยใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)            

(สิทธิ์ ธีรสรณ , 2552) คือ  กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ที่รูจักและคุนเคยกับ

ผลิตภัณฑนม หรือผลิตภัณฑนมกระบือ โดยขนาดกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณ ดังสมการที่ 1 

(Zikmund, 2003)  

  .  
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n  =        Z2p(1 – p) / E2 

 

  (1) 

กาํหนดให n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 Z   =  คามาตรฐานเมื่อมีการกระจายแบบโคงปกติ เมื่อพิจารณาที่ระดับ            

   ความเชื่อมั่นรอยละ 95 คามาตรฐานมีคาเทากับ 1.96 

 P   =   คาประมาณสัดสวนของกลุมตัวอยาง ไดจากการสอบถามผูบริโภค ที่รานคา

โครงการหลวง วาเคยบริโภคผลิตภัณฑนม หรือผลิตภัณฑนมกระบือ ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา

หรือไม จํานวน 30 คน พบวาผูบริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑนมหรือผลิตภัณฑนมกระบือในระยะเวลา 

1 เดือน มจํีานวน 26 คน และไมไดบริโภคจํานวน 4 คน ดังน้ัน สัดสวนของกลุมตัวอยางที่เคย

บริโภคผลิตภัณฑนมในระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา เทากับ 26/30 = 0.87 

  E  =   คาความเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดในการคาดประมาณระหวางสัดสวนของ

กลุมตัวอยางกับสัดสวนของประชากรจริง ซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 5 หรือ 0.05 

 

สามารถคํานวณไดดังนี ้

  . n  =  Z2p(1 – p) / E

   = (1.96)

2 
2 (0.87) (1 – 0.87) / (0.05)

   = 173.79   

2 

ดังน้ัน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 174 ราย 

  

3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงคอื 

 3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เก็บขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการทดสอบชิม (Consumer test) โดยมีวิธีการดังน้ี 

 - ทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 174 ชุด แกผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ที่รูจักและ

คุนเคยกับผลิตภัณฑนม หรือผลิตภัณฑนมกระบือ  โดยทําการแจกแบบสอบถามในรานคา        

โครงการหลวงและหางหุนสวนจํากดัเกษมสโตร 

 - การเก็บขอมูลเร่ิมจากผูตอบแบบสอบถาม ตอบในสวนของขอมูลทั่วไป แลวตามดวย   

การใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมกระบือ จากน้ันจึงมีการตอบแบบถามในสวนความรู  ความเขาใจ 

และความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑ 



15 
 

 

 - นําตัวอยางผลิตภัณฑนมกระบือที่เตรียมไวแลวแจกใหผูตอบแบบถามทดสอบชิม

ผลิตภัณฑ เพื่อทดสอบความชอบ การยอมรับ แนวโนมการตัดสินใจซื้อ และแนวโนมพฤติกรรม

การบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือ โดยทํา 0การทดสอบทางประสาทสัมผัสจากตัวอยางที่เตรียม

ไว ซึ่งวิธีการวัดความชอบที่มีตอผลิตภัณฑจะใช 5 – point hedonic scale 

3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลจาก

หนังสอื  วารสาร  เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของและขอมูลที่คนควาทางระบบเครือขายเพื่อใชเปน

แนวทางในการศึกษา 

  

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่งสรางขึ้นตาม

วัตถุประสงคของการศึกษาประกอบดวน 2 สวนดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลที่

เปนลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา  อาชีพ 

และรายได 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือ ซึ่งจะแบงออกเปน    

3 สวนยอย ไดแก ขอมูลดานความรูและความเขาใจตอผลิตภัณฑนมกระบือ ขอมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือ การทดสอบผลิตภัณฑนมกระบือทางประสาทสัมผัส และ

แนวโนมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑนมกระบือ 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหแบบสอบถามมีความถูกตองแมนยํา ผูศึกษาจึงทําการหาคุณภาพ

ของเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เปนการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผานการแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา 

เพื่อตรวจสอบในดานความครอบคลุมเนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและความถูกตองของ

ภาษา จากนั้นผูศึกษาไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบทดสอบที่เที่ยงตรงในเนื้อหาแลวไป

ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่จะทําการศึกษา ซึ่งเปนลูกคาผลิตภัณฑ

นมกระบือของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 50 คน แลวนําขอมูลประเภทมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) จากการทดสอบแบบสอบถามมาคํานวณหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยวิธี

ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 174) คาความเชื่อมั่นที่หาโดยวิธีน้ีเรียกวา “สัมประสิทธิ์
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อัลฟา” (α – coefficient) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาโดยรวมของแบบสอบถามทัศนคติของผูบริโภค ที่

มีตอผลิตภัณฑนมกระบือในอําเภอเมืองเชียงใหม  เทากับ 0.953 โดยความรู ความเขาใจตอ

ผลิตภัณฑนมกระบือ  มีคาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.792 และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ

ความรูสึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมกระบือ  เทากับ 0.811 เมื่อเทียบกับเกณฑสัมประสิทธิ์อัลฟา            

(α – coefficient) ซึ่งระบุวาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา  ไมควรตํ่ากวา 0.70 (นงนุช ภัทราดร, 2538 : 339)

ดังน้ันจึงถือวาแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได  

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสถิติอางอิง ( Inferential statistics) ไดแก Chi – Square Independent Sample t – test และ      

One – way ANOVA  

เกณฑการตัดสินดานความรูและความเขาใจจากการตอบแบบถาม แบงระดับความรูและ

ความเขาใจออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2540) 

  ระดับคะแนน    ความหมาย  

 (จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดเปน รอยละ )     

   80.01 – 100.00    มีความเขาใจมากที่สุด 

   60.01 – 80.00    มีความเขาใจมาก  

   40.01 – 60.00    มีความเขาใจปานกลาง  

   20.01 – 40.00    มีความ เขาใจนอย 

     0.01 – 20.00    มีความเขาใจนอยที่สุด  

 เกณฑการจัดอันดับดานความรู ความเขาใจ  โดยการเปรียบเทียบจํานวนคําตอบที่ถูก ในแต

ละเร่ือง เร่ืองที่มีจํานวนคําตอบที่ถูกมากที่สุดเปนเร่ืองที่ผูตอบแบบสอบถามมีความรู ความเขาใจตอ

ผลิตภัณฑนมกระบือมากที่สุด เร่ืองที่มีจํานวนคําตอบที่ถูกรองลงมาเปนเร่ืองที่ผูตอบแบบสอบถาม

มีความรู ความเขาใจเปนอันดับถัดไป  
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เกณฑการใหคะแนนระดับความ รูสึกใช Likert Scales (นราศรี ไววานิชกลู และ  ชูศักด์ิ 

อุดมศรี, 2538) วัดระดับความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือของผูบริโภค 

   ระดับคะแนน    คะแนน  

   เห็นดวยอยางยิ่ง        5 

   เห็นดวย         4 

   คอนขางเห็นดวย        3 

   ไมเห็นดวย        2 

   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง       1 

 เกณฑการแปลคาเฉลี่ยในแตละระดับของความ รูสึก ที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือของ

ผูบริโภค 

       คาเฉลี่ย    จัดอยูในระดับ  

    4.21 – 5.00    เห็นดวยอยางยิ่ง  

    3.41 – 4.20    เห็นดวย  

    2.61 – 3.40    คอนขางเห็นดวย 

    1.81 – 2.60    ไมเห็นดวย  

    1.00 – 1.80    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

 เกณฑการจัดอันดับดานความรูสึก โดยการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย ในแตละปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดผลิตภัณฑนมกระบือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเปนปจจัยที่ผูตอบ

แบบสอบถามมีความรูสึกเห็นดวยมากที่สุด ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาเปนปจจัยที่ผูตอบ

แบบสอบถามมีความรูสึกเห็นดวยเปนอันดับถัดไป  

 

เกณฑการใหคะแนนระดับความชอบของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมกระบือที่ทํา          

การทดสอบทางประสาทสัมผัสจะใชระดับคะแนนความชอบของ Hedonic Scales ซึ่งแบงคะแนน

ออกเปน 5 ระดับ (ศิริกาญจน กอนสมบัติ, 2547) ดังน้ี 

   ระดับความชอบ    คะแนน  

   ชอบมากที่สุด        5 

   ชอบมาก        4 

   บอกไมไดวาชอบหรือไม       3 



18 
 

 

   ไมชอบมาก        2 

   ไมชอบมากที่สุด        1 

เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยในแตละระดับมีดังน้ี 

       คาเฉลี่ย           จัดอยูในระดับ  

    4.21 – 5.00           ชอบมากที่สุด 

  3.41 – 4.20           ชอบ 

    2.61 – 3.40           บอกไมไดวาชอบหรือไมชอบ 

    1.81 – 2.60           ไมชอบ 

    1.00 – 1.80           ไมชอบมากที่สุด 

 

3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมที่มีตอการบริโภค

ผลิตภัณฑนมกระบือ  ใชเวลาประมาณ 8 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง               

เดือนกุมภาพันธ 2555 

 


