
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอ
เมืองเชียงใหม มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงประกอบไปดวย ใครอยูในตลาด
เปาหมาย ผูบริโภคซ้ืออะไร ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ ใครมีสวนรวมในการซ้ือ ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
ผูบริโภคซ้ือท่ีใด และผูบริโภคซ้ืออยางไร 
  
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ประชากรวัยทํางานอายุ 22-59 ป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง
เชียงใหม ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 47,936 ราย (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551) 
  
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ การกําหนดขนาดตัวอยางไดใชวิธีการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 
1973: 125) ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% (ความคาดเคล่ือนท่ี 0.05) โดยนําประชากรจํานวน 47,936 
ราย มาคํานวณตามสมการดังตอไปนี้ 

 
  n =     N  
      1 + Ne2 
 

   เม่ือ n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

    e คือ ความคาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง  
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   แทนคาในสูตร 
 

  n =      47,936  
               1 + 47,936(0.05)2 
 
   n = 397 ราย  
 
 โดยจะไดกลุมตัวอยางเปนจํานวน 397 ราย แตในการศึกษาคร้ังนี้จะใชกลุมตัวอยางจํานวน 
400 ราย ในสวนการเลือกตัวอยางจะใชการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) กําหนด
ขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย แบงตามอาชีพ 4 กลุมคือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน เจาของกิจการหรือผูประกอบอาชีพอิสระ และคาขายรายยอยหรือรับจาง
ท่ัวไป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมอาชีพละ 100 ชุด ทําการ
แจกแบบสอบถามตามสถานท่ีตางๆ ในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก หางสรรพสินคา เชน อุทยาน
การคากาดสวนแกว เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา  ตามสถานท่ีราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
บริษัทเอกชนใหญๆ ธนาคาร ตลาด รานอาหาร รานคาตางๆ 

 
วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง
ตามท่ีไดกําหนดไวจํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ 
เอกสาร และเวปไซตท่ีเกี่ยวของ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึกษาสรางข้ึน
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนคือ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลางวัน ของประชากรวัยทํางานใน
อําเภอเมืองเชียงใหม ไดแกใครอยูในตลาดเปาหมายเชน คนวัยทํางานอาชีพคาขาย ผูบริโภคซ้ืออะไร 
เชนอาหารไทยหรืออาหารญ่ีปุน ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ เชนช่ืนชอบในรสชาติหรือบริการดี ใครมีสวน
รวมในการซ้ือ เชนใครเปนคนตัดสินใจเลือกราน ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด เชนชอบซ้ือในชวงเวลาไหน 
ผูบริโภคซ้ือท่ีใด เชนซ้ือท่ีหางสรรพสินคาหรือซ้ือตามรานท่ีเปนอาคารพาณิชย และผูบริโภคซ้ือ
อยางไร เชนซ้ือดวยตนเองหรือโทรศัพทส่ังใหมาสง 

  สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหาร
กลางวันของประชากรวัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม ในเร่ืองของผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และปจจัยดานกายภาพ ตัวอยางแตละปจจัย
เชน รสชาติอาหาร ราคาอาหาร ทําเลท่ีต้ังของรานอาหาร สวนลดคาบริการ ปรุงอาหารเร็วหรือชา 
การบริการของพนักงาน บริเวณรานสะอาด เปนตน 

 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 1. ขอมูลในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 จะนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย 
 2. ขอมูลในสวนท่ี 3 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ
บริโภคอาหารกลางวันของประชากรวัยทํางาน ลักษณะคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) 
โดยแตละคําถามมีใหเลือกตอบ 5 ระดับ (วีรยา ภัทรอาชาชัย, 2539: 354) วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย (Mean) โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ
ดังนี้ 

 
ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ                   คะแนน 
   นอยท่ีสุด   1 
   นอย   2 
   ปานกลาง   3 
   มาก   4 
   มากท่ีสุด   5 
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การกําหนดชวงคาเฉล่ียเพื่อวเิคราะหผล และการแปลความหมายแบงเปน 5 ระดับ จากชวง
คาเฉล่ียตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนเฉล่ีย                                         ความหมาย 
       1.00 – 1.49 มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 
       1.50 – 2.49 มีความสําคัญตอการตัดสินใจนอย 
       2.50 – 3.49 มีความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง 
       3.50 – 4.49 มีความสําคัญตอการตัดสินใจมาก 
       4.50 – 5.00 มีความสําคัญตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 

    
สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ัง ใชสถานท่ีในการดาํเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการภายในบริเวณอําเภอเมือง
เชียงใหม 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ คาดวาจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ต้ังแตเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือน 
สิงหาคม 2552 
  
 


