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บทที ่3 

 ระเบียบวธิีการศึกษา  
 

 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอ าเภอเมือง
เชียงใหมมี่ระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 
 3.1.2 ขอบเขตประชากรและขนาดประชากร 
 3.1.3 ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 
3.2 วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
 3.2.1 การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
 3.2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.3 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารชนิดเมด็ประเภทบ ารุงสุขภาพ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดดงัน้ี  
 แนวคิดการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค(6W 1H) ประกอบดว้ย 

1. WHO ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
2. WHAT ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร และอะไรคือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์
3. WHERE ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน หรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ 
4. WHEN ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใดหรือโอกาสในการซ้ือ 
5. WHY ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
6. WHOM ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ 

 7. HOW ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไรเพื่อทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ (Operation) 
หรือกระบวนการซ้ือ (Buying process) 
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 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  
 2. ราคา (Price)   
 3. การจดัจ าหน่าย (Place 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 
 3.1.2 ขอบเขตประชากรและขนาดประชากร 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี คือกลุ่มประชากรในวยัผูใ้หญ่ อาย ุ21 – 60 ปี ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารชนิดเมด็ประเภทบ ารุงสุขภาพ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  
 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเลือกสุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรการค านวณของ (Ken Black, 2007) ดงัน้ี 

 
 

โดยท่ี 
2

Z

 
ท่ีความเช่ือมัน่  90% = 1.645 

 ̂  เป็ น ค่ าป ระม าณ ส่ วน เบ่ี ยง เบนม าตรฐานของป ระช าก ร                    
=   (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)/4 เม่ือ scale ท่ีใชเ้ป็นช่วงคะแนน 1 – 5 
=   (5-1) / 4 = 1 

 E เป็นค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้(Maximum 
allowable error) ก าหนดให้เท่ากบั 0.10 จาก scale 1 – 5 
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ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 280 ตวัอยา่ง 
และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการเลือกตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
และไดก้ าหนดโควตาตามอาย ุโดยแบ่งเป็น 4 ช่วงดงัน้ี 

 
ช่วงอาย ุ 21 – 30  ปี  จ  านวน 70  ตวัอยา่ง 
ช่วงอาย ุ 31 – 40  ปี  จ  านวน 70  ตวัอยา่ง 

 ช่วงอาย ุ 41 – 50  ปี  จ  านวน 70  ตวัอยา่ง 
 ช่วงอาย ุ 51 – 60  ปี  จ  านวน 70  ตวัอยา่ง 
 
3.2 วธีิการศึกษา 
 3.2.1 การก าหนดแหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ประชากรท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดประเภทบ ารุงสุขภาพ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 
280 ราย 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร บทความ รายงาน
การวจิยั ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
 3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนประกอบด้วย
ค าถาม 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ  

ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด     
ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ตามแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค และค าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดเม็ด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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 3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาด าเนินการดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) คือค่าร้อยละ (Percentage) และตารางการแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพื่อ
บรรยายลกัษณะของตวัแปรต่างๆ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือค่า
ร้อยละ (Percentage) ตารางการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย (mean)  

วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในความเห็นของผูบ้ริโภคโดยใช้มาตรวดัแบบลิ
เคิริท ์(Likert scale) มีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนตามระดบัความส าคญั ดงัน้ี 

 
ระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ     คะแนน 

ส าคญัมากท่ีสุด            5 
ส าคญัมาก            4 
ส าคญัปานกลาง            3 
ส าคญันอ้ย            2 
ส าคญันอ้ยท่ีสุด            1 

 
ส าหรับการแปลผลคะแนน ไดน้ าคะแนนค่าเฉล่ียของค าตอบท่ีไดม้าแปลความหมายตาม

เกณฑด์งัน้ี 
ค่าเฉล่ีย   ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
4.21 - 5.00    ส าคญัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20    ส าคญัมาก 
2.61 - 3.40    ส าคญัปานกลาง  
1.81 - 2.60    ส าคญันอ้ย 
1.00 - 1.80    ส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด น าเสนอแบบ
บรรยายในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
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3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้สถานท่ีในการด าเนินการศึกษา  ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ สถานท่ี

ท างานเอกชน บริษัท ร้านค้า ธนาคาร  สถานท่ีราชการ ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใช้เวลา 4 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึง 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2557 


