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บทที่   3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ในการศึกษาวจิัยเร่ือง  การศกึษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน  

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงการวิจยัคร้ังนี้เปนวิจยัเชิงปรมิาณ  มวีัตถุประสงคของการ

วิจัยเพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   

(2) ศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวดัฉะเชงิเทรา  วิธีการดาํเนินการวิจยัในครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดําเนนิการดังตอไปนี้ 

                 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

                 3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

   3.3  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

                 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

                 3.5  การวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           การวิจัยนี้ ไดศกึษากับประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี ้
                  3.1.1  ประชากร  ไดแก ประชาชนผูที่บริโภคน้าํดืม่บรรจขุวด ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ทั้งหมดมี 19  ตําบล จํานวนประชากร 122,439 คน (องคการบริหารสวนตําบล.  2548 : ออนไลน) 

                  3.1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา  

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง จากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (R.V.Krejcie 

and D.W.Morgan.  ม.ป.ป, อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ 2548 : 51)  ไดจาํนวน 384 คน หลังจากนัน้

ทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  ตามตําบลที่ประชาชนอยูอาศัย จํานวน 19 ตําบล 

เพื่อใหตวัอยางกระจายทั่วทัง้พื้นที่การศึกษาทุกตําบล  แลวทําการเทียบบัญญัติไตรยางศ จํานวนกลุม

ตัวอยางจากจํานวนประชากรของแตละตาํบล  หลังจากนัน้ทําการสุมกลุมตวัอยางในแตละตําบล โดยการ

กําหนดสัดสวน (Quota Sampling)  1 ครัวเรือน เลือกเปนกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถามเพยีง 1 คน 

โดยเนนเฉพาะหวัหนาครอบครัว จะทําใหไดกลุมตัวอยางดังตาราง 1  
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59 

 
ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

                        ตําบลในเขตอาํเภอเมือง                       ประชากร                   กลุมตัวอยาง           

              1                หนาเมือง                                          29,914                             94 

              2               ตําบลทาไข                                          8,453                             26 

              3               ตําบลบานใหม                                    2,993                             10 

              4               ตําบลคลองนา                                     3,274                             10 

              5               ตําบลบางตีนเปด                                 9,148                             28 

              6               ตําบลบางไผ                                        5,316                             16 

              7               ตําบลคลองจุกเฌอ                               2,853                               8 

              8               ตําบลบางแกว                                      5,715                             18 

              9               ตําบลบางขวัญ                                     5,054                             16 

              10             ตําบลคลองนครเนื่องเขต                     5,564                             18 

              11             ตําบลวังตะเคียน                                  4,284                             14 

              12             ตําบลโสธร                                          3,517                             12 

              13             ตําบลบางพระ                                     4,584                              14 

              14             ตําบลบางกระไห                                 3,010                              10  

              15             ตําบลหนามแดง                                  2,453                                8 

              16             ตําบลคลองเปรง                                  9,090                              28 

              17             ตําบลคลองอุดมชลจร                         5,069                              16 

              18             ตําบลคลองหลวงแพง                         7,691                              24 

              19             ตําบลบางเตย                                      4,447                               14 

                                  รวม                                                122,439                            384 

 
(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบล.  2548 : ออนไลน) 
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3.2 เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

                 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยอาศัย

แนวความคิดจาก ตํารา เอกสาร รายงาน ทฤษฎี และผลงานวิจยัตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีลักษณะของ

เครื่องมือแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้
                  3.2.1  ตอนที่ 1 ขอ 1-8  เปนคําถามทั่วไปเกีย่วกับปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา จํานวนสมาชกิในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย  
พื้นที่อาศัย เปนคําถามแบบปลายปด (Closed – end Question) แบบเลอืกตอบ (Check List)  
มีคําตอบหลายตัวเลือก   
                 3.2.2  ตอนที่ 2 ขอ 9-15 ลักษณะขอมูลเกีย่วกับปจจยัดานการจูงใจ ดานการรับรู ดาน 

สังคมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําดืม่บรรจุขวดมลัีกษณะคําถามแบบปลายปด 

โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ  (Checklist)   

                 ขอ 16-30  ลักษณะขอมูลคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานการตลาดที่มีความสําคัญตอการ 
ตัดสินใจเลือกบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 

15 ขอ มี 4 ดาน คือ   ดัดแปลงมาจาก จารณุี  พลนามอินทร  (2546 : 97) 

    1)  ดานผลิตภัณฑ จํานวน 5 ขอ 
    2) ดานราคา  จํานวน 3 ขอ 
    3)  ดานสถานที่ จํานวน 3 ขอ 

    4)  ดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 4 ขอ 
 เปนลักษณะแบบเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating Scale)  ตั้งแตระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑใหคะแนน ดังนี ้
          มากที่สุด  ใหคะแนนเทากับ  5 
               มาก  ใหคะแนนเทากับ 4 
               ปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ 3 
               นอย  ใหคะแนนเทากับ 2 
               นอยที่สุด  ใหคะแนนเทากับ 1 
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                  เกณฑในการประเมินผล  มีเกณฑดังนี้ (เบสท.   1981, อางถึงใน สุวิมล  ศิริวราศัย.   2545  :  26) 

                  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00           หมายถึง      มีความสําคัญมากที่สุด 

          คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50           หมายถึง      มีความสําคัญมาก 

          คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50           หมายถึง     มีความสําคัญปานกลาง 

                  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50           หมายถึง     มีความสําคัญนอย 

                  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50           หมายถึง     มีความสําคัญนอยที่สุด 

                 3.2.3  ตอนที่ 3  ขอ 1-19 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด แบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale)  3 ระดับ โดยกําหนดคาดังนี้ เปนประจํา มีคะแนนเทากับ 2  เปน

บางครั้ง มีคะแนนเทากับ 1  ไมเคย มีคะแนนเทากบั 0 โดยสอบถามเกีย่วกบั การรับรูปญหา การคนหา

ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสนิใจ และพฤติกรรมภายหลังการตดัสนิใจ 

                 การกําหนดคะแนนคําตอบอตัราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ไดกาํหนดไวดังนี ้

0 คะแนน  สําหรับคําตอบ  ไมเคย 

1 คะแนน  สําหรับคําตอบ   เปนบางครั้ง 

2 คะแนน  สําหรับคําตอบ   เปนประจํา 

 ระดับคาคะแนนเฉลี่ย เพื่อใชเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่คาํนวณไดในแตละรายการอยู 

ในระดบัใด ใชการจัดชวงระดับคะแนนโดยวิธีดังนี ้

 การจัดชวงระดับคะแนน  =   คะแนนสูงสุด -  คะแนนต่าํสุด 

             จํานวนชัน้ 
          =   2 – 0 
                  3 
          =    0.66 

                 เกณฑกําหนดระดับคาคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้  ดัดแปลงมาจาก พชรพร  บุดดาโจม  (2547 : 37)   

                                            0 – 0.66     สําหรับคําตอบ     ไมเคย 

                                       0.67 – 1.33     สําหรับคําตอบ      เปนบางครั้ง 

                                       1.34 – 2.00     สําหรับคําตอบ      เปนประจํา  
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    เกณฑกําหนดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2546 : 316) 

    1)  ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 1 (ประมาณ 0.70 ถึง 0.90) ถือวามี

ความสัมพันธกันอยูในระดบัสูง (ถาสูงกวา 0.90 ถือวาอยูในระดับสูงมาก) 

    2)  ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.50 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70) ถือวามี

ความสัมพันธกันอยูระดับปานกลาง 

    3)  ถาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธเขาใกล 0.00 (ประมาณ 0.30 และต่ํากวา) ถือวามี

ความสัมพันธกันอยูในระดบัต่ํา 

    4)  ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0.00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรง    

                 3.2.4  ตอนที่ 4  ลักษณะขอมูลคําถามเกี่ยวกับความคิดเหน็และขอเสนอแนะ มีลักษณะ

เปนคําถามแบบปลายเปด ผูตอบสามารถตอบไดอยางอิสระ 

3.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

                 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้

                  3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของตางๆ ในเรื่องการสรางแบบสอบถาม 

                  3.3.2 ทบทวนวัตถุประสงคของงานวิจยั เพื่อใชในการกาํหนดขอบเขต และเนื้อหาให

ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 3.3.3 สรางแบบสอบถามขึ้นมาทั้งหมด 4 ตอน โดยแบงออกเปน ตอนที ่1 ลักษณะ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ ตอนที่ 2 ลักษณะขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคน้าํดื่มบรรจุขวด จํานวน 22 ขอ  ตอนที่ 3 ลักษณะขอมูล

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการบริโภคน้ําดื่มบรรจขุวด จํานวน 19 ขอ  และตอนที่ 4 ลักษณะขอมูลคําถาม

เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน 2 ขอ 

   3.3.4  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความถูกตองและความเทีย่งตรงตามเนื้อหา  โดยใชเทคนิค IOC (รายละเอียดดังภาคผนวก ค) 

           3.3.5  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา จํานวน 40 ชุดโดยหาคาความเชือ่มั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา  

(∝-Coefficient)  ของ Cronbach  ไดผลดังนี้ คาความเชื่อมั่น .921 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค)   
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

                  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ การใชแบบสอบถาม โดยมี 
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

                  3.4.1 ผูวิจัยวางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล พิจารณาจากแหลงขอมูล ตํารา งานวิจยั  
และเอกสาร เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับทําการศกึษา 
                  3.4.2  ผูวิจัยเตรยีมความพรอมของแบบสอบถาม และเตรียมเอกสารใหครบ เพื่อขอ 
ความรวมมือในการเก็บขอมลูไปยังกลุมตัวอยาง 

 3.4.3  ผูวิจยัดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูล โดย 
นําแบบสอบถามไปสอบถาม  เก็บขอมูลจนครบ 384 ชุด 

                  3.4.4  ตรวจสอบขอมูลครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม  นําแบบสอบถามที่ 
สมบูรณมาลงรหัสและบันทกึลงในคอมพวิเตอรเพื่อวิเคราะห 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจยัคร้ังนี้ผูวิจยัใชขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมตวัอยาง จํานวน 384 คน  มาดาํเนินการ 
วิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติดังนี ้
         3.5.1  สถิติพื้นฐานในการวเิคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ ใชในการวิเคราะห 
และอธิบายขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 3.5.2  สถิติวิเคราะหปจจยัที่มีความสําคญัตอการบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดของประชาชน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา ไดแก คาเฉลี่ย(Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
                   3.5.3  สถิติวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค โดยใช ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean)  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค 5 ดาน ไดแก ดานการรับรู 

ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ  

                   3.5.4   สถิติทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการบริโภคน้ําดืม่บรรจุขวดของประชาชนใน

เขตอําเภอเมือง จังหวดัฉะเชงิเทรา ดวยการหาคาสถิติ ไดแก สถิติทดสอบที (t-test) วิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว  (One  Way  Anova)  หาคาไคสแควร และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 


