
บทที ่3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
  ในการศึกษา เรื่อง ปจจัยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพ
เพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจตอการเลือกใชบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีระเบียบวิธีการศึกษาประกอบดวย 
ขอบเขตการศึกษา ขนาดตัวอยางและวิธีการเลือกตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช และระยะเวลาการศึกษาดังนี ้
 
ขอบเขตการศึกษา 
  ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
ประกอบดวย (1) ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือขององคการธุรกิจในการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑ 
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ไดแก ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environmental Factors) ปจจัย
ภายในองคการ (Organizational Factors) ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ท้ังนี้จะไม
รวมถึงปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) เนื่องจากไดทําการศึกษาในสวนของขอมูลท่ัวไป 
และพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยากของผูประกอบการแลว (2) สวนประสมการ 
ตลาด(Marketing Mix) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของ
ผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 
 ขอบเขตประชากร 
 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีจดทะเบียนการคากับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีรูปแบบ
ธุรกิจเปนนิติบุคคลโดยแบงเปนบริษัทจํากัด จํานวน 6 ราย และหางหุนสวนจํากัด จํานวน 8 ราย 
(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา,2552) บุคคลธรรมดาท่ีจดทะเบียนกับองคการบริหารสวนจงัหวัด
เชียงใหมอีกจํานวน 213 ราย (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม,2552) รวมจํานวนประชากร
ท้ังส้ิน 227 ราย 
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ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี ้ กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 150 ราย โดยใชวิธีการสุมแบบโควตา 

(Quota Sampling) ตามสัดสวนของรูปแบบธุรกิจของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชวิธีคํานวณจากสูตร Yamane (ศิริวรรณ เสรีรัตน อางอิงจาก Yamane, 
1979) ท่ี ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และใหมีความคลาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 5  

 
n =  N 
  1+Ne2 
 =  227 
  

=  
1+ 227 x (0.05)2 
144  

 
เม่ือ  n = ขนาดตัวอยาง 

N = จํานวนประชากร 
e  = คาความคาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 

 
ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดขนาดตัวอยาง 144 ราย แตเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางท่ีมี

ความเช่ือม่ันมากขึ้น ผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 150 ราย ดังตาราง
ท่ี 2 
 
ตารางที ่ 2 แสดงจํานวนและสัดสวนการกระจายเก็บตัวอยางตามรูปแบบธุรกิจของผูประกอบการ
รานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

รูปแบบธุรกิจ จํานวน สัดสวน กลุมตัวอยาง 
บริษัทจํากัด 6 150(6/227) 4 

หางหุนสวนจํากัด 8 150(8/227) 5 
บุคคลธรรมดา 213 150(213/227) 141 

รวม 227 - 150 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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ขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จาก
ผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 150 ราย แบงเปน บริษัท
จํากัด จํานวน 4 ราย หางหุนสวนจํากัด จํานวน 5 ราย บุคคลธรรมดา จํานวน 141 ราย 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคนควาขอมูลในรูปเอกสาร บทความ
วิชาการ หนังสือ สถิติขอมูล ส่ิงพิมพ รายงานการศึกษาตาง ๆ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต  
 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามซ่ึงผูศึกษาสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบดวย 4 สวน คือ  
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูประกอบการ 
  สวนท่ี 2 ขอมูลการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยาก 

 สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ 
ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย  

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม เชน จํานวนผูบริโภคกาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีสนใจดาน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน นโยบายภาครัฐบาลท่ีมีตอการอนุรักษสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาต/ิสภาวะโลกรอน คูแขง ช่ือเสียงหรือความนาช่ือถือของบริษัทผูผลิตบริษัทบรรจุภัณฑ
ยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม กฎหมาย คําแนะนําของทางราชการ เชน กระทรวงสาธารณะ
สุข กรมอนามัย ประโยชนทางดานภาษีของผูประกอบการรานกาแฟสด เปนตน  

ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) คือปจจัยแวดลอมภายในองคการของ
ผูประกอบการรานกาแฟสดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายเพ่ือส่ิงแวดลอมเชน 
ผูบริหาร/เจาของ รานกาแฟสดกําหนดวัตถุประสงค/มีนโยบายในการใชบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมเปนบรรจุภัณฑในการบรรจุสินคา ระบบการจัดซ้ือสินคาของผูประกอบการ
รานกาแฟสดกับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม เชน มีการทําสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาเปนระยะเวลายาว เพ่ือประโยชนทางการคา วัตถุประสงคดานตนทุนของบรรจุ
ภัณฑท่ีมีผลตอกําไรของผูประกอบการรานกาแฟสด และการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคในการใช
บรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมเปนบรรจุภัณฑในการบรรจุสินคาภายในองคการ 
เปนตน  
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ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) เชน ผลประโยชน อํานาจหนาท่ี ตําแหนง 
สถานะ ของผูจัดซ้ือหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือบรรจุภัณฑแตกตางกัน ความเขาใจซ่ึงกันและ
กันระหวางผูประกอบการรานกาแฟสดและผูผลิตบรรจภุัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม 
การจูงใจของผูผลิตภัณฑบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพื่อส่ิงแวดลอม ความสัมพันธเกี่ยวของ
กับบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม  

ท้ังนี้จะไมรวมถึงปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) เนื่องจากไดทําการศึกษาใน
สวนของขอมูลท่ัวไป และพฤติกรรมการซ้ือบรรจุภัณฑท่ียอยสลายไดยากของผูประกอบการแลว  

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอมของผูประกอบการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยแตละคําถามมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ตาม Rating 
Scales คือ ระดับความสําคัญมากท่ีสุด ระดับความสําคัญมาก ระดับความสําคัญปานกลาง ระดับ
ความสําคัญนอย และระดับความสําคัญนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละระดับดังนี ้  
  ระดบัความสําคัญ                  คะแนน 
  มากท่ีสุด   5 
  มาก   4 
  ปานกลาง   3 
  นอย   2 
  นอยท่ีสุด   1 
  สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสด 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สรุปเปนขอความตามท่ีผูตอบแบบสอบถามไดตอบเพ่ิมเติม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก การนําเสนอเปนคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
และคาเฉล่ีย (Mean)  
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  เกณฑในการวัดระดับน้ําหนักการตัดสินใจดังนี ้
  คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00    หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49    หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49    หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50 – 2.49    หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49    หมายถึง ระดับความสําคัญตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด 
 
สถานท่ีใชในการดําเนินงานการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม และพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาศึกษา 13 เดือน ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือน กันยายน 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงทําการศึกษาเก็บรวมขอมูลจากแบบสอบถามในชวงเดือน ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553  


