
 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 
  ในการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ์ขา้วก ่า ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนด
ขอบเขตการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด
ผลิตภณัฑข์า้วก ่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสอบถามถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียว
กบัขา้วก ่า พฤติกรรมการบริโภคขา้วก ่า และรวมถึงขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ขา้วก ่า 
เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงความคิดเห็นของผู ้บริโภค ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวก ่ า  และเพื่อให้
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ขา้วก ่ารายเดิมและรายใหม่สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกรณีท่ีประชากรมีจ านวนแน่นอน (Yamane, 1973) ความคาดเคล่ือนของขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดจ้ากตวัอยา่งประชากรซ่ึงในการศึกษาน้ีผูศึ้กษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากขนาด
ประชากร เท่ากบั 240,046 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,  2551: ออนไลน์) และยอม
ให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มร้อยละ 5 หรือ 0.05 จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการ
ค านวณ (เบญญาภา จงเกษม, 2549) 
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ไดคิ้ดสูตรท่ีใชใ้นการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คือ 
            
                            n      =           

 
 

           เม่ือ  n  แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N  แทน   ขนาดของประชากร 
 e  แทน   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

 
n     =               
 

  n     =  399  ~ 400 
 

 จากการค านวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบ โควตา (Quota sampling) ตามอายุ การสุ่มเลือกกลุ่มผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดงัน้ี     

 1. กลุ่มประชากรอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี จ านวน 80 คน 
 2. กลุ่มประชากรอาย ุ15 - 30 ปี  จ านวน 80 คน 
 3. กลุ่มประชากรอาย ุ31 - 45 ปี  จ านวน 80 คน 
 4. กลุ่มประชากรอาย ุ46 - 60 ปี  จ านวน 80 คน 

  5.  กลุ่มประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป  จ านวน 80 คน 
 

3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินงานศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
1. สถาบันการศึกษา   

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ , มหาวทิยาลยัพายพั เชียงใหม่ ,โรงเรียนเทพบดินทร์วทิยา 
โรงเรียนวชิรวทิย ์, โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั , วทิยาลยัพลศึกษา เชียงใหม่  

2. ห้างสรรพสินค้า  
บ๊ิกซี เอก็ซ์ตร้า , แมค็โคร , เทสโก ้โลตสั (ค าเท่ียง)    

3. ร้านอาหาร 
เดอะสลดัคอนเซ็ปต ์, คุณเชิญ (ร้านอาหารมงัสวรัิติ)     

        N 

     1+ Ne2 

            240,046 
      1+(240,046)(0.05)2 
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4. สวนสาธารณะ   
สวนสุขภาพ มช. , สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่     

5.   ตลาด 
 ตลาดสันป่าข่อย , ตลาดศิริวฒันา (กาดธานินทร์) 

 
3.4 วธีิการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา จะท าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 
คน ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขา้วก ่า พฤติกรรมของ
ผู ้บริโภคข้าวก ่ า  ความคิดเห็นของผู ้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวก ่ า                   
และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์า้วก ่า 
 2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร รายงาน 
วารสารวชิาการ บทความวชิาการ หนงัสือ ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์  
 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้าน             ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
อาชีพ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาสูงสุด  

ส่วนที ่2 ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขา้วก ่า  
ส่วนที ่3 ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขา้วก ่า เช่น ความถ่ีในการซ้ือและรับประทาน แหล่ง 

ท่ีซ้ือ เป็นตน้ 
ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ ์

ขา้วก ่า โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 7 คะแนน คือ ส าคญันอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน จนถึง ส าคญั
มากท่ีสุด 7 คะแนน                                     

ส่วนที ่5 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
ผลิตภณัฑข์า้วก ่า 
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3.6 ข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาทดสอบ โดยน า

แบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง (Pre – test) เพื่อหาขอ้บกพร่อง จ านวน 20 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความยากง่าย และความเขา้ใจของภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม เพื่อน ามาปรับปรุงให้มีความ
รัดกุมเหมาะสม แลว้จึง น าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง  

2. ขั้นตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได้
ของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม พิจารณาโครงสร้างของ
แบบสอบถามแลว้จึงน าแบบสอบถามดงักล่าวท่ีเรียบร้อยแลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง  

2.2 การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม จ านวน 20 ชุด                               
ท าการทดสอบก่อนโดยน าไปทดสอบกบักลุ่มผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอย่างจริง เพื่อตรวจสอบว่าขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ แต่ละตอนของแบบสอบถามสามารถส่ือ
ความหมายได้ตรงตามท่ีผูศึ้กษาต้องการ และค าถามมีความยากง่ายต่อความเข้าใจเพียงใด ค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.760 

2.3 น าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลไวด้งัน้ี 
 1. ข้อมูลด้าน             ของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) 
 2. ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้าวก ่ า วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) 
 3. ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขา้วก ่า วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
ประกอบดว้ย ความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) 
 4. ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขา้วก ่า และขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคขา้วก ่า จ  าแนกตาม
ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ วเิคราะห์ดว้ยวธีิ Chi-Square Test 

5.  ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม หาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
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 6. ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดผลิตภณัฑ์ขา้วก ่า ใช้
วธีิการจ าแนกกลุ่มตวัแปรดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ท าการสกดัปัจจยัโดยวิธี 
Principal Analysis (PCA) โดยก าหนดค่า Eigenvalues  ≥ 1 และหมุนแกนปัจจยั (Factor rotation) 
ดว้ยวิธี Varimax เพื่อหาค่า loading ของตวัแปรท่ีมีค่ามากข้ึนหรือลดลงจนกระทัง่ทราบวา่ตวัแปร
นั้นควรอยูใ่นปัจจยัใด  
 

3.8 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 – กนัยายน 2555 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


