บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ผูห้ ญิ งวัยทางานในเขตภาษี เจริ ญที่ มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง
น าเข้า จากต่ า งประเทศประเภทตกแต่ ง สี สั น กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ตัว แทนของ
ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจยั จานวน 400 คน โดยท าการสุ่ ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยการใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaires) ที่ ผ่า นการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ แล้วน ามาวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิ งพรรณา
(Descriptive statistics) และสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอวิธี ดาเนิ น การ
วิจยั ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่
มีพฤติกรรมซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ตัวแทนของประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ไม่
ทราบจานวนที่แน่ นอนของประชากรที่ใช้ในการวิจยั จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การคานวณแบบไม่ทราบประชากร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557) ซึ่ งกาหนดความเชื่ อมัน่ เท่ากับร้อย
ละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ดังนี้
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n = Z2pq
e2
เมื่อ n
p
q
Z

แทน
แทน
แทน
แทน

ขนาดตัวอย่าง
สัดส่ วนประชากรที่สนใจศึกษา
1-p (สัดส่ วนประชากรที่ไม่ได้สนใจศึกษา)
ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z score)
ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ค่า Z = 1.96

ในการวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดสัดส่ วนของประชากรที่สนใจศึกษาเท่ากับ 50% หรื อ 0.5 และ
ต้องการที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% นัน่ คือ ยอมให้เกิ ดความคลาดเคลื่อนได้ 5% ดังสู ตรการคานวณ
ดังนี้
n = (1.96)2 (0.5) (1-0.50)
(0.05)2
= 384.16 หรื อ 385 ตัวอย่าง
โดยคานวณกลุ่มตัวอย่างได้ 384.16 ตัวอย่าง แต่เพื่อความแม่นยาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บจานวน 400 ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั นี้ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วน และมีขอ้ คาถามรวมทั้งหมด 28 ข้อ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลาย
ปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงหนึ่งข้อเท่านั้น ซึ่งมีขอ้ คาถามทั้งหมด 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สัน โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้
เพียงหนึ่งข้อเท่านั้น ซึ่ งมีขอ้ คาถามทั้งหมด 8 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สั น จาแนกตามปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด โดยมีลกั ษณะเป็ น
คาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) ให้เลื อกตอบ 5 ระดับ คะแนน ซึ่ งมี ข้อค าถาม
ทั้งหมด 16 ข้อ
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3. วิธีกำรสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิ ด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง แล้วนามากาหนด
เป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาค้น คว้าตามข้อที่ 1. มาสร้ างแบบสอบถาม โดยพิ จารณาให้
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกรอบแนวคิดของการวิจยั
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ของแบบสอบถาม โดยนาเสนอต่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้เฉพาะทางให้ทาการพิจารณาแบบสอบถามจานวน 3 ท่าน ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้เฉพาะทางจานวน 3 ท่าน
ที่
1

ชื่ อ-นำมสกุล
ศาสตราจารย์ดร. นราศรี ไววนิชกุล

2
3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. โอม หุ วะนนทน์
เภสัชกรหญิง วัชราภรณ์ ตั้งประดิษฐ์

ตำแหน่ ง
Former Director of Research and Training
Center, Faculty of Commerce and
Accountancy, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสยาม
ประธานกรรมการ 7C Plus International
Co., Ltd.
ผูน้ าเข้าเครื่ องสาอางจากต่างประเทศ

4. นาแบบสอบถามฉบับ ร่ างที่ ได้ผ่านการแก้ไขจากผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้ว เสนอต่อที่ ปรึ กษา
โครงการวิจยั (ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุ ญ) เพื่อพิ จารณาความสมบู รณ์ อีกครั้ง และนาไปทดลองใช้
(Pre-Test) กับกลุ่มคนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษาจานวน 40 คน แล้วนามา
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ของคอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อประเมิ นคุ ณภาพ
ของแบบสอบถามทั้งฉบับว่าแต่ละข้อคาถามมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ แล้วจึงคัดเฉพาะข้อคาถามที่
มี ความเชื่ อมัน่ แบบคงที่ ภายในสู งมาเป็ นแบบสอบถามฉบับ จริ งที่ อยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรั บได้ที่มีค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของคอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มากกว่า 0.70
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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4. วิธีกำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผู ้วิ จ ัย ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ มตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้พิจารณาแล้วว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ คือ
ตัวแทนของประชากรซึ่งเป็ นผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่มีพฤติกรรม
ซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถ
ตอบคาถามการวิจยั และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. นาแบบสอบถามแจกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามห้างสรรพสิ นค้าที่ต้ งั อยูใ่ น
เขตภาษีเจริ ญ โดยดาเนิ นการในวันอังคารถึ งวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. จานวนวันละ 40
ตัวอย่าง เป็ นเวลา 10 วัน รวมเป็ นจานวน 400 ราย
3. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้รับ กลับ คื นมาจากกลุ่ มตัวอย่างมาตรวจสอบความถู กต้อง
และนาผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
5. วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
5.1 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัย ส่ วนบุ คคล และส่ วนที่ 2 ข้อมู ล เกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลดังกล่าว
มาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการ
อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคลและด้านพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทตกแต่งสี สัน ส่ วนแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สัน จาแนกตามส่ วนประสมทางการตลาด ซึ่ ง
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบ 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ความสาคัญมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 5
ความสาคัญมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
ความสาคัญปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3
ความสาคัญน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
ความสาคัญน้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 1
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) ในการอธิ บายตัวแปรที่มีระดับการ
วัดประเภทช่ วง ซึ่ งการวิเคราะห์ ระดับ ความส าคัญ จะใช้วิธีก ารค านวณค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบน
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มาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณ
สู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง

ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับความสาคัญน้อย
ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับความสาคัญมาก
ระดับความสาคัญมากที่สุด

5.2 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
5.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
P

=

เมื่อ P
f
n

f × 100
n

แทน ร้อยละ
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการให้เป็ นร้อยละ
แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด

- ค่าเฉลี่ย (Mean)
X

=

ΣX
n

เมื่อ x
X

n

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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- ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้ว น สายยศ และอังคณา สายยศ,
2540)
S

n x 2   x 2 
nn  1

เมื่อ S

แทน
 x แทน
 x2 แทน
n
แทน
2

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

5.2.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
การหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วธิ ี สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
คอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)

เมื่อ

แทน
n
แทน
2
 si แทน
 st2 แทน


ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ค่าจานวนของแบบคาถาม
ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

5.2.3 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือ Chi-Square (กัลยา วานิชบัญชา, 2557)

เมื่อ X2
O
E

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่ารวมความถี่ที่ปรากฏจริ ง
แทน ค่าความถี่ที่เป็ นความคาดหวัง
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สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 คือ One Way ANOVA (F-test) (กัลยา วานิ ช
บัญชา, 2557)

เมื่อ F
MSB
MSW
โดย dfb
dfw
เมื่อ k
n

แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
= k-1
= n-k-1
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

