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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

   
 การด าเนินการวิจัย “การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยน าภูมิปัญญาไทย 
สู่สากล กรณีศึกษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทย  
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทย การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และ
เพื่อศึกษาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า ซึ่งมีรายละเอียด 
การด าเนินการวิจัยดังนี ้
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
 3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  1. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า  
   1) ศึกษากระบวนการผลิตและสภาพปัญหาผลิตภัณฑ์ขนมไทย และพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยผู้ผลิตขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า 
   2)  ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของ
ชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มบริโภคชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว ตลาดนัด ตลาดน้ าที่ชุมชนตรอกข้าวเม่าน าผลิตภัณฑ์ขนมไทยไปออกร้านจ าหน่าย อาทิ 
งานตลาดน้ าวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม งานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์ และบริเวณ
ใกล้เคียงชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของซิคมันด์ (Zikmund, 2000) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งใช้ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบ
ประชากรทั้งหมดโดยมีสูตรดังน้ี 
                     

                                𝑛     =      
Z2pq

𝐸2  
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โดยที่   𝑛  =  จ านวนตัวอย่างที่ต้องท าการศึกษา 
  p  =  สัดส่วนประชากรประมาณการ  
  q =  1 – p  

 𝐸 =       ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ โดยก าหนดให้เทา่กับ  
5% คือ 0.05 

Z           =  ค่าสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นโดยก าหนดให้เท่ากับ 95% 
หรือระดับนัยส าคัญ 0.05   

                                𝑛     =      
Z2pq

𝐸2  
 

แทนค่า  𝑛  =  (1.96)2(0.05) (0.05)         
             (0.05)2  

   =  384.16 

ดังนั้นการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 385 คน เพื่อ
ความสะดวกและป้องกันการผิดพลาดจึงท าการเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 400 คน 
 
   2. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทย  ของชุมชนตรอกข้าวเม่า  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่  
     1) กลุ่มตัวอย่าง  
      1.1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดยใช้แบบประเมินด้านการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทย 4 ชนิด  
      1.2) กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมไทย 4 ชนิดของชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน ใช้แบบสอบถามความต้องการด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์
และกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร  
      1.3) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
        ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
ขนมไทย 4 ชนิด เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยแบ่งตามช่วงปีเกิด 
พ.ศ. 2489-2507 (ช่วงอายุ Generation-B) หรืออายุตั้งแต่ 48-66 ปีขึ้นไป และช่วงปีเกิดระหว่าง 
พ.ศ. 2508-2524 หรืออายุตั้งแต่ 31-47 ปี (Generation-X ) จ านวน 100 คน  
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   3. การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขนมไทยชุมชนตรอกข้าวเม่า เขต 
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร (secondary data) ข้อมูลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและแหล่งปฐมภูมิ (primary data) ที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยตรงจากกลุ่มตัวอย่าง  
     1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการด้านการจัดจ าหน่ายของชุมชน  โดยการเก็บรวม
รวมข้อมูลได้จากผู้ประกอบการผู้ผลิตและจ าหน่ายขนมไทยทั้งหมดในชุมชนตรอกข้าวเม่า ทั้งที่ยังมี
การผลิตอยู่ซึ่งมีทั้งหมด 2 ราย และที่เลิกผลิตไปแล้ว จ านวน 1 ราย  
     2) ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของชุมชนและพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค  โดยการกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ non-probability 
sampling และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (accidental sampling) จากผู้บริโภคในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Yamane (Taro Yamane, 1973) และขนาดของความผิดพลาดใน
การสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 400 คน 
      สูตรที่ใช้ในการค านวณหาขนาดตัวอย่าง 

   ขนาดตัวอย่าง (n) = 
21 Ne

N


 

 
   โดยที่    n  = ขนาดตัวอย่าง 
        N   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
        e   =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  
 

   ขนาดตัวอย่าง (n) = 
21 Ne

N


 

 

           = 
2)05.0(994,6581

994,658


 

           = 399.97  400 คน 
 
  ดังนั้นการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 400 คน  
 
     3) ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพในการจัดจ าหน่ายของชุมชนได้ตรงกับ 
ความต้องการของร้านค้าปลีกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจจ าหน่ายขนมไทย ทั้ งที่ เป็นร้านค้าปลีกประเภท Modern Trade, ร้านสะดวกซื้อ และ 
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ร้านค้าปลีกที่จ าหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ และ
ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง จ านวน 7 คน  
 
เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
 
  1. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า  
   1) ศึกษากระบวนการผลิตและสภาพปัญหาผลิตภัณฑ์ขนมไทย และพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยแบบสัมภาษณ์กระบวนการผลิตและสภาพปัญหาของ
ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยมีประเด็น
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและสภาพปัญหาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตขนมไทยของชุมชน 
ตรอกข้าวเม่า 
   2) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชน
ตรอกข้าวเม่า  โดยแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยลักษณะค าถามแบบปลายเปิด และปลายปิด 
(Open and close-ended) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
    ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) และมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choice questions)   
    ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า ลักษณะ
เป็นแบบหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choice questions) และแบบปลายเปิด (Open-ended 
questions) 
   ส าหรับแบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจัยมีการการทดสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจ านวน 5 ท่าน 
  
   2. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทย  ของชุมชนตรอกข้าวเม่า  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
     1) แบบสอบถาม  (Questionnaire) การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการเก็ บข้ อมู ลจาก
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามสามารถจ าแนกแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับความต้องการรูปแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ 2) สอบถามรูปแบบและต้นทุนการผลิต 
และ 3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบแบบปลายเปิด ผู้วิจัยมีการการทดสอบ 
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ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญ 4 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถาม และแบบประเมินวัดความพึงพอในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทย ซึ่งให้
เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกตัวเอง มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 
      ระดับคะแนนความหมาย 
      5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
      4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
      3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
      2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
      1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
   เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 
     ระดับคะแนนเฉลี่ยระดับ ความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกตัวเอง 
      4.51 -5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
      3.51 -4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
      2.51 -3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
      1.51 -2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
      1.00 -1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
   3.1 การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทย มีขั้นตอนดังนี ้
     1) ศึกษากระบวนการผลิตและสภาพปัญหาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชน 
ตรอกข้าวเม่าได้แก่ กะละแม ข้าวเหนียวแดง กระยาสารท และข้าวเม่าหมี่ โดยการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และสภาพปัญหาผลิตภัณฑ์จากผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญในชุมชน 
     2) ศึกษาการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมตรอกข้าวเม่า 
      การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ศึกษาเอกสารข้อมูลมาตรฐานการผลิตอาหาร
ส าหรับผู้ผลิตอาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ของกิน ของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และด าเนินการขอรับรองมาตรฐานส าหรับการผลิตอาหารร่วมกับ
เจ้าของสถานที่ผลิต และร่วมหารือเพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิต เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ของชุมชนตรอกข้าวเม่า   
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     3) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย 
      การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์     
ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า แจกแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยของ
ชุมชนตรอกข้าวเม่าให้กลุ่มบริโภคชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ตลาดนัด 
ตลาดน้ าที่ชุมชนตรอกข้าวเม่าน าผลิตภัณฑ์ขนมไทยไปออกร้านจ าหน่าย  อาทิ งานตลาดน้ าวิถีไทย
คลองผดุงกรุงเกษม งานถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์  และบริเวณใกล้เคียงชุมชน 
ตรอกข้าวเม่า โดยน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วน าไปวิเคราะห์ผล   
     4) ศึกษาการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ขนมไทย  
      การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ขนมไทย 4 ชนิด โดยการทดสอบการใช้งานของวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โพลีเอมายน์ (polyamide) เมทอลไลท์ฟิล์ม (metalize film) และโพลีโพรพิลีน 
(polypropylene) โดยท าการเก็บรักษา 2 สภาวะ คือ เก็บที่อุณหภูมิห้อง (RT) และอุณหภูมิ 5  
องศาเซลเซียส และตรวจสอบคุณภาพ ในวันที่ 0 และทุกๆ 7 วัน ซ้ า 3 ครั้งเป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน 
(28 วัน) โดยวิเคราะห์วัดคุณภาพทางจุลินทรียประเมินจ านวนจุลินทรียทั้งหมด จ านวนยีสต รา ตาม
วิธีการของ A.O.A.C (1995) ของผลิตภัณฑ์ขนมไทย 4 ชนิด พร้อมทั้งการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์
     5) ศึกษาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมไทย 
      การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการด้านการจัดจ าหน่ายของชุมชนด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (snowball sampling) โดยเริ่มจากผู้น าชุมชน 
ซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตขนมไทยในขณะเดียวกันด้วย จากนั้นศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของชุมชน
และพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของชุมชนกับช่องทางการจัดจ าหน่าย จากกลุ่มสุ่มตัวอย่าง
จากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ
ในการจัดจ าหน่ายของชุมชนได้ตรงกับความต้องการของร้านค้าปลีกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลล์ (snowball sampling) โดยเริ่มจากผู้ประกอบการที่เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายขนมไทยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
Analysis) 
 

  
 




