
 
 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 

การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแห้งแบบ
แช่เยอืกแขง็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาถึงความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ผลไมก้รอบท่ีผา่นกระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีรู้จักหรือบริโภคผลไม้กรอบท่ีผ่าน
กระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดตวัอย่าง จะก าหนดโดยใช้สัดส่วน (Sample size determination: 

Proportion) ซ่ึงผูว้ิจ ัยต้องท าการหาสัดส่วนของผูบ้ริโภคท่ีรู้จักหรือบริโภคผลไม้กรอบท่ีผ่าน

กระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยวิธีการสุ่มสัมภาษณ์ จ านวน 20 คน                

พบว่ามีผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัหรือบริโภคผลไมก้รอบ จ านวน 13 คน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากบั 0.65 และ

ผูว้ิจยัตอ้งการให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความเช่ือมัน่ไดอ้ย่างน้อย ร้อยละ 95 จากนั้นท าการค านวณหา

จ านวนตวัอยา่งจากสูตร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
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    E = Zα / 2 √ [P (1-P)/n] 

ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่า Z = 1.96 E = 0.05 

แทนค่าในสูตรจะได ้     0.05 = 1.96 0.65 (1-0.65)/n 

      (0.05)2 = (1.96)20.65 (0.35)/n 

      n = (1.96)20.65 (0.35) 

             (0.05)2 

     = 3.841 (0.227) 

                     0.0025 

     = 0.873 

                 0.0025 

     = 349.2  350 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 350 คน จึงเลือกการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดยใชก้ารคดัเลือกตวัอยา่งตาม

สะดวก (Convenience Sampling) และคดัเลือกเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัหรือบริโภคผลไมก้รอบท่ีผา่น

กระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

3.2 วธีิการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด าเนินการศึกษาโดยการใช้เคร่ืองมือ คือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผูบ้ริโภคท่ีรู้จกัหรือบริโภคผลไมก้รอบในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

โดยเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 350 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด าเนินการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร 

ส่ิงพิมพ ์บทความวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลออนไลน์ท่ีสามารถคน้ควา้ไดผ้่านระบบ

อินเตอร์เน็ต 

 



13 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกซ้ือผลไมก้รอบท่ีผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่
เยอืกแขง็ 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดต่อผลไมก้รอบท่ี
ผา่นกระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
   

 การทดสอบแบบสอบถาม 

        ผูศึ้กษาท าการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถามก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง ดงัน้ี 

1. ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคใ์น

การวิจยั จากนั้นให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระและผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ในดา้นเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้การใช้ส านวนและถอ้ยค า เพื่อความเขา้ใจของผูต้อบ

แบบถาม รวมไปถึงพิจารณาล าดบัความส าคญัความซ ้ าซ้อนและความต่อเน่ืองของแบบสอบถาม

แลว้น ามาปรับปรุงใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

2. ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบความ

เท่ียงตรงและจากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre-Test) กับกลุ่มท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน หรือ 5% แลว้น าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (สุเชษฐ์  มีไมตรีจิตต,์ 2540) โดยค านวณ

จากสูตร ดงัน้ี 

Alpha =
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โดย 

  Alpha =    ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ได ้

    Si2   =    ความแปรปรวนของคะแนน 

 K   =    จ านวนขอ้ทั้งหมด 

 St2      =    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 การแปลความหมายวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณได ้ควรมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 เท่านั้น

กล่าว คือ ถ้าเคร่ืองมือการวดัหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผูต้อบแบบสอบถามย่อมจะ

สามารถตอบค าตอบท่ีคงท่ีคะแนนจากผลสอบแต่ละคร้ังก็จะคงท่ี ท าให้ค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณได้

จะใกล้เคียงกบั 1 หรือเท่ากบั 1 ในกรณีท่ีไม่มีความคลาดเคล่ือนเลย และในทางตรงกนัขา้ม       

แบบทดสอบใดท่ีขาดความเท่ียง ค่าความเช่ือมัน่จะลดลงไปเร่ือยๆ จนเขา้ใกล ้0 (ศูนย)์ และถา้ค่า

ความเช่ือมัน่เป็น 0 แลว้ ยอ่มช้ีใหเ้ห็นวา่แบบทดสอบนั้นไม่มีความเท่ียงเลย และจากผลการค านวณ

ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.94 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีตั้งไว ้

0.75 ดงันั้น จึงถือวา่แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 

(Mean) โดยระดบัความคิดเห็นใชม้าตราวดัของลิเคริท ์(Likert Scale) (กุณฑลี  เวชสาร, 2546: 96) 

 

เกณฑ์การวดัระดับ ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น   คะแนน 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด          5 

เห็นดว้ยมาก           4 

เห็นดว้ยปานกลาง          3 

เห็นดว้ยนอ้ย           2 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด          1 



15 
 

เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ดังนี้ 

                       ค่าคะแนนเฉลี่ย        ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.50-5.00    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.50-4.49    เห็นดว้ยมาก 

2.50-3.49    เห็นดว้ยปานกลาง 

1.50-2.49    เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00-1.49    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

 2. ค่าสถิติเพื่อวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ใชส้ถิติ

การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

3. แบบสอบถามในส่วนของปัญหาใชก้ารวเิคราะห์ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยใชเ้กณฑ์การอา้งอิงระดบัความคิดเห็นใชม้าตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

(กุณฑลี  เวชสาร, 2546: 96) แต่จะแบ่งการใหค้ะแนนเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี  

 

เกณฑ์การวดัระดับ ดังนี้ 

     ระดับความรุนแรงของปัญหา     คะแนน 

มากท่ีสุด 5 

ดว้ยมาก                   4 

ปานกลาง                       3 

นอ้ย                        2 

นอ้ยท่ีสุด                       1 

ไม่มีปัญหา           0 
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 ผลคะแนนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย น ามาแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย 

โดยใชเ้กณฑก์ารก าหนดช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

 

เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลีย่    ความหมายค่าคะแนนเฉลีย่ 

4.50-5.00     มากท่ีสุด 

3.50-4.49     มาก 

2.50-3.49     ปานกลาง 

1.50-2.49     นอ้ย 

0.50-1.49     นอ้ยท่ีสุด 

0.00-0.49     ไม่มีปัญหา 

 
3.5 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 
 คณะบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษา เร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผกัและผลไมแ้ห้งท่ีผา่น
กระบวนการท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือน  
ธนัวาคม 2554 – กนัยายน 2555 


