
 
 

 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑชาของผูบริโภคชาวไทยและ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศในอําเภอเมืองเชียงใหมประกอบดวยขอบเขตการศึกษาและขอบเขต
ประชากร  วิธีการศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล และระยะเวลาในการศึกษา
ดังนี้ 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษาและขอบเขตประชากร 

ขอบเขตของเนื้อหา 
การศึกษาในครั้งนี้จะทําการศึกษาความชอบและการยอมรับของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ

ชา ไดแก ชาอูหลง ชาดํา ชามะลิ และชาเขียว ซ่ึงจะใชการทดสอบทางประสาทสัมผัสครอบคลุมไป
ถึง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาของผูบริโภค 

ขอบเขตของประชากร 
กลุมประชากรท่ีศึกษาคือ ประชากรท่ีเปนผูบริโภคชาวไทยและนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง เชียงใหม 
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาแบงเปนผูบริโภคชาวไทยจํานวน 125 คน และ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 125 คน  โดยวิธีสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 
(nonprobability sampling) โดยใชการเลือกตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ (judgment sampling) 
(ศิวฤทธ พงศกรรังศิลป, 2547)  คือกลุมตัวอยางเปนผูบริโภคชาวไทยหรือชาวตางชาติ ท่ีรูจักและ
คุนเคยกับผลิตภัณฑเครื่องดื่มชาและเคยดื่มชาในระยะเวลา1เดือนท่ีผานมาโดยไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณ (ปรารถนา บุตรวงศ, 2548 และ Zikmund, 2003) 
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n = Z2p(1 – p) / E2 

 

กําหนดให n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  Z  =  คามาตรฐานเม่ือมีการกระจายแบบโคงปกติ เม่ือพิจารณาท่ีระดับความ 

         เช่ือม่ันรอยละ 95 คามาตรฐานมีคาเทากับ 1.96 
p  =  คาประมาณสัดสวนของกลุมตัวอยาง ไดจากการสอบถามผูบริโภควาเคยดื่ม 
        เครื่องดื่มชาในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมาหรือไม จํานวน 30 คน พบวา    
        ผูบริโภคท่ีดื่มชาในระยะเวลา 1 เดือนมีจํานวน 24 คน และไมไดดื่มชามี 
        จํานวน 6 คน ดังนั้นสัดสวนของกลุมตัวอยางท่ีเคยดื่มชาในระยะเวลา 1 เดือน 
        ท่ีผานมาเทากับ 24/30 = 0.8 

  E  =  คาความเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับไดในการคาดประมาณระหวางสัดสวนของ 
         กลุมตัวอยางกับสัดสวนของประชากรจริง ซ่ึงกําหนดไวท่ีรอยละ 7 หรือ 0.07 

 
สามารถคํานวณไดดังนี ้

         n   =   Z2p(1 – p) / E2 

              =  (1.96)2 (0.8) (1 – 0.8) / (0.07) 2 
              =  125.44 (ประมาณ 125 คน) 

 
3.2 วิธีการศกึษา 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงคือ 

1.  ขั้นปฐมภูมิ (primary data) เก็บขอมูลโดยทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
(questionnaire) และการทดสอบชิม (consumer test) โดยมีวิธีการดังนี้ 

       1.1  การทดสอบแบบสอบถาม (pre-test) 
                               ทดลองแจกแบบสอบถาม จํานวน 40 ชุด โดยแบงออกเปน ผูบริโภคชาวไทย
จํานวน  20  ชุด และ นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน  20 ชุด โดยทําการวิเคราะหความเช่ือถือ
ไดของแบบสอบถาม (reliability analysis – scale (alpha)) พบวาคา Alpha =  0.7199 แสดงวา
แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือได 
       1.2   การทดสอบภาคสนาม 
แจกแบบสอบถามจริง จํานวน 250 ชุด โดยแบงออกเปน ผูบริโภคชาวไทยจํานวน 125 ชุด และ 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จํานวน 125 ชุด เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และ
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ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคชา   ทําการแจกแบบสอบถามในชวงเดือน พฤษภาคม 2553 – มิถุนายน 
2553 โดยทําการแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 
         1.3   การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส  

                การเลือกผลิตภัณฑชาตัวอยางจะเลือกจากชาท่ีวางจําหนายท่ัวไปและมีจํานวน
ชนิดของชาครบทั้ง 4 ชนิด ในตราย่ีหอเดียวกัน ซ่ึงตัวอยางชา 4 ชนิด คือ ชาอูหลง ชาดํา ชามะลิ 
และชาเขียว 

 เตรียมตัวอยางชา 4 ชนิด โดยใชถุงชาแชลงในน้ํารอนอุณหภูมิ 100 ± 2 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 5 นาที โดยรินชาในถวยชิมขนาด 20 มิลลิลิตร ตัวอยางชาจะเก็บไวในกระติกเพ่ือ
รักษาอุณหภูมิของตัวอยางใหรอนในขณะท่ีเสิรฟใหผูทดสอบ  นําตัวอยาชาท้ัง 4 ชนิดแจกแบบสุม
ตามลําดับใหแกผูตอบแบบสอบถามทดสอบชิมผลิตภัณฑเพ่ือทดสอบความชอบ การยอมรับ 
แนวโนมการตัดสินใจซ้ือ  โดยใหผูบริโภคทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผลิตภัณฑ โดย
วิธีการวัดความชอบท่ีมีตอผลิตภัณฑจะใช 9 – point hedonic scale (Meilgaard  et  al.,  1999) 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจากการรวบรวมขอมูลท่ีอยูในรูปบทความทาง
วิชาการ ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก ส่ิงตีพิมพ เอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังขอมูลจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตําราทางวิชาการและขอมูลท่ีเผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ต 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถาม (questionnaires)  โดยแบงเปน 
3  สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน เปนตน 

สวนท่ี 2  เปนการสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการซ้ือเครื่องดื่ม
ชารอนโดยท่ัวไปของผูบริโภค เชน ความถ่ีในการดื่มชา แหลงท่ีซ้ือ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มชารอนเปนตน 
สวนท่ี 3  เปนการสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับของผลิตภัณฑโดยใหผูบริโภคทําการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสกับผลิตภัณฑชา 4 ชนิด คือ ชาอูหลง ชาดํา ชามะลิ และชาเขียว วิธีการทดสอบท่ีใช
คือ 9 – point hedonic scale (Meilgaard  et  al.,  1999) 
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เกณฑการใหคะแนนระดับความชอบของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑชาชนิดตางๆท่ีผูบริโภค
ทําแบบสอบถามทางประสาทสัมผัสจะใชสเกลคะแนนของ Hedonic scales ซ่ึงแบงออกเปน 9 
คะแนน (Meilgaard  et  al.,  1999) 
 
 การแปลผลคะแนน    ชวงคะแนน 
 ชอบมากท่ีสุด     9 
 ชอบมาก     8 – 8.99 
 ชอบปานกลาง     7 – 7.99 
 ชอบเล็กนอย     6 – 6.99 
 เฉยๆ      5 – 5.99 
 ไมชอบเล็กนอย     4 – 4.99 
 ไมชอบปานกลาง    3 – 3.99 
  ไมชอบมาก     2 – 2.99 
  ไมชอบมากท่ีสุด     1 – 1.99 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และสถิติ
อางอิง (inferential statistics) ไดแก chi-square, t-test และ logistic regression 
 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาท้ังส้ิน 6 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553 โดยเก็บขอมูลในชวงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 
 


