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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

ในการดําเนินงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภค มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  คือ ผู้บริโภคที่ เคยซื้อสินค้า/ บริการบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อสินค้า/ บริการบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่

ทราบจํานวนที่แน่นอน เพราะมีผู้บริโภคจํานวนมาก ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการ
คํานวณกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรของ Cochran ดังน้ี 
 

 

     n = 0.50(1-0.50)1.962 

       (0.05)2 

        = 384 

ดังน้ันการเก็บข้อมูลในการศกึษาวิจัยคร้ังน้ี สามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างคือ 384 คน เพ่ือใช้อ้างอิงถึง
ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อสินค้า/ บริการบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดกรุงเทพมหานคร และให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกําหนดการเก็บข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามเป็นจํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ดังน้ี 

 จํานวนเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งมี 50เขต ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสุ่มมาได้ 
15 เขตได้ฝั่งธนบุรี จํานวน 5 เขต และฝั่งพระนครจํานวน 10 เขต หลังจากน้ันใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยแบ่ง
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละเขตได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามเขต ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นฝั่งธนบุรี 
จํานวน 120 คน และฝั่งพระนคร จํานวน 280 คน 
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 จากน้ันใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคือผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้า/ บริการบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉล่ียทุกเขต เขตละเท่าๆกัน ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขต  
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี วิธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค เพ่ือสร้างแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้องจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี
หรือไม่ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามซ่ึงจะ
เลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.05 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ตามสูตรดังน้ี 

 

 เมื่อ  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเน้ือหา 

   แทนผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เช่ียวชาญเน้ือหาทั้งหมด 

   แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังน้ี 

  +1 หมายความว่า มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 
0 หมายความว่า ไม่มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 

 -1 หมายความว่า มั่นใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง 
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 สําหรับเกณฑ์ในการพิจารณาวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อคําถามที่มีคา่ IOC ต้ังแต่ 0.05 - 1.00 มีคา่ความเที่ยงตรงใช้ได้ 
  ข้อคําถามที่มีคา่ IOC ตํ่ากว่า 0.05 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้จํานวน 30 คนเพ่ือตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.89 ดังน้ันจึงใช้แบบสอบถามนี้ในการวิจัย
ต่อไป 
 4. นําเคร่ืองมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใช้
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยและทีมงานเดินทางไปเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามด้วยตนเองตามพ้ืนที่  
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหข์้อมูล 

 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับคืน แล้วนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ส่วนที่ 1 – 2 โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ส่วนที่ 3 โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 และวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สําหรับข้อมูลปลายเปิด 
โดยผู้วิจัยให้คะแนนในแต่ละปัจจัยตามระดับความคิดเห็นซึ่งในการวัดระดับความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งมาตรฐานของระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วน(Likert, 
1932) ซึ่งแต่ละคําถามมีคําตอบให้เลือกตามลําดับความสําคั 5 ระดับโดยกําหนดนํ้าหนักของการประเมินดังน้ี 

ระดับความคดิเห็น           คะแนน  

  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด    5 
  ระดับความคิดเห็นมาก     4 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง    3 
  ระดับความคิดเห็นน้อย     2 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด    1 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงความก้าวหน้าของอันตรภาคช้ัน (Class 
Interval) โดยใช้วิธีคํานวณหาช่วงกว้างระหว่างช้ัน ตามหลักการเฉล่ียโดยระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับช้ันใช้สูตรการคํานวณช่วงกว้างของช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด และ บุญส่ง นิลแก้ว, 2535) ดังน้ี 

ความกว้างของช้ัน               = พิสัย                                                                                      
จํานวนช้ัน 

      = 5 -1        = 0.8   

   5                                                                                      

จากน้ันนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความหมายดังน้ี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น 

4.21 - 5.00    ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
3.41 - 4.20    ระดับความคิดเห็นมาก 
2.61 - 3.40    ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
1.81  - 2.60    ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 - 1.80    ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 
3. วิเคราะห์ส่วนที่ 4 โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ที่ใช้ในการทดสอบเพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 คือ ใช้สถิติอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation  Coefficient) ใช้หาค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกันเป็นค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวที่แต่ละ
ตัวต่างมีระดับการวัดของข้อมูลแตกต่างกัน (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2541: น.72)    

 rxy =          nXY – (X)(Y) 
 
    [nX2 – (X)2] [nY2 - (Y)2] 

เมื่อ rxy แทน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 X แทน ผลรวมของคะแนน X 
 Y แทน ผลรวมของคะแนน Y 
 X2 แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกําลังสอง 
 Y2 แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกําลังสอง 
 XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X และ Y ทุกคู่ 
 n แทน จํานวนคนหรือกลุ่มตัวอย่าง 
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โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 

 ค่า  r  เป็น  -  แสดงว่า  X  และ  Y  มีความสัมพันธ์ในทศิทางตรงกันข้าม 
 ค่า  r  เป็น +  แสดงว่า  X  และ  Y  มีความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกัน 
 ถ้า  r  มีค่าเขา้ใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กัน
มาก 
 ถ้า  r  มีค่าเขา้ใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและมคีวามสัมพันธ์
กันมาก 
 ถ้า r มีค่าเท่ากับ  0 หมายถึง X และ  Y ไมม่ีความสัมพันธ์กัน 
การอ่านความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์  (สากล จรยิวิทยานนท์, 2542: น.508)  
 ค่าสัมประสิทธ์ิ (r)  

   0.01 - 0.20 หมายถึง มีค่าสัมพันธ์ตํ่า 
   0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่า 
   0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
   0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 
   0.81 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




