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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี ม ปั่ น ร้ า นสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่ า พระ โดยแบ่ ง การวิจ ัย ตามส่ ว น
ประสมทางการตลาดออกเป็ น 7 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ด้านบุ คลากรที่ ใ ห้บริ ก าร ด้านกระบวนการให้บริ ก าร และด้า น
ลักษณะทางกายภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ จานวนประชากรที่บริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั เนื่ องจากไม่ ท ราบจานวนของผูท้ ี่ บริ โภคไอศกรี ม ปั่ นร้ า น
สเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ ที่แน่นอนดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สู ตรค านวณแบบไม่ ท ราบจานวนประชากร โดยใช้สู ตรก าหนดขนาดตัวอย่า งของ สู ตร
W.G.cochran (1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P = .50 (50%)
Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่ เ พื่ อความแม่ น ย าของข้อมู ล ในการเก็ บ ตัวอย่า ง ผูว้ ิจ ัย จึ ง เก็ บ ตัวอย่า งจานวน 400
ตัวอย่าง
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี ม
ปั่ นสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดย
มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้านสเวนเซ่ นส์ เดอะ
มอลล์ท่าพระ โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถามที่สอบถามถึงความคิดเห็น ได้แก่ ประเภทของไอศกรี มปั่ นที่
เลือก เหตุผลที่สาคัญในการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ช่วงเวลาที่เลือกการบริ โภคไอศกรี มปั่ น ค่าใช้จ่ายใน
การบริ โภคไอศกรี มปั่ น ความถี่ ในการบริ โภคไอศกรี ม ปั่ น บุ ค คลที่ มีส่ วนในการตัดสิ นใจเลื อก
บริ โภคร้านสเวนเซ่นส์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยมีลกั ษณะคาถาม
ปลายปิ ด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยมีเกณฑ์ใน
การให้คะแนนดังนี้
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มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ

5
4
3
2
1

ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ที่ผบู ้ ริ โภคมีตอ่ ร้านสเวนเซ่นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ
โดยทาการรวบรวมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา
3. วิธีสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์ท่าพระ แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น น าเสนอ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เพื่ อ ขอค าแนะน า
ปรับปรุ งแก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 400 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)
6. นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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4. วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยแบ่งการวิจยั ตาม
ส่ วนประสมทางการตลาดออกเป็ น 7 รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านบุคคลากรที่ให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ
และ ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง น ามา
สังเคราะห์และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. ขอหนัง สื อจากมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อขอความร่ วมมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบ ไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดย
นาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
อธิ บายตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
ด้านบุคคลากรที่ให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งเป็ นตัวแปร
ที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไอศกรี มปั่ นร้ านสเวนเซ่ นส์ เดอะมอลล์
ท่าพระ ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย
โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2. 1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540:53)
S

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่า ความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
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4. สถิติทใี่ ช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้
การสู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานข้อ 1, 2 และ 3 (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:236) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

F
แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
MSB แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
MSW แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
โดย dfb
= k-1
dfw = n-k-1
เมื่อ k
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด
4.2 การทดสอบความสั ม พันธ์ ระหว่า งลัก ษณะด้านปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภค
ไอศกรี มปั่ นร้ านสเวนเซ่ นต์ เดอะมอลล์ท่าพระ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการคานวณดังนี้
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 = i=1 j=1
Eij
2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี

