
บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคา กับความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี วิธีการดําเนินงานวิจัยมีข้ันตอนรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3. การเก็บรวมรวบขอมูล
4. สถิติท่ีใชในการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศในอําเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน
กลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ

ของ Cochran (เยาวภา ไชยวัฒน, 2556 : 59) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% มีความคลาดเคลื่อนในการ
สุมตัวอยาง 5% และใชกลุมตัวอยางท่ีสุมจากประชากรท้ังหมดรอยละ 0.5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้

กําหนดn คือ จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ
Z คือ ระดับความเชื่อม่ัน
e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง

เม่ือกําหนดแทนคาในสูตรดังกลาวท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งแทนคาในสูตรดวย 1.96
มีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง 5% ซึ่งแทนคาในสูตรดวย 0.05

24e
2Zn
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4(0.05)2
n = 1.962

n = 384.16

จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 384.16 เพ่ือความสะดวกในการกําหนด
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางท้ังหมด 385 ตัวอยาง

วิธีการสุมตัวอยาง

การสุมตัวอยางแบบอาศัยความไมนาจะเปน (Nonprobability sampling) ใชวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการใชคําถามคัดกรองวาเปนผูท่ีเคยใชเครื่องสําอาง
นําเขาจากตางประเทศหรือไม จากนั้นจึงใหกลุมผูที่เคยใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
เปนผูตอบแบบสอบถามดังกลาว ซึ่งผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนผูใชท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ
แบงออกเปนดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทเครื่องสําอาง และตราสินคาเครื่องสําอางท่ีใช

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามใหเลือกตอบขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคา
จํานวน 7 ดาน ประกอบดวยดาน คุณสมบัติ คุณประโยชน คุณคา วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ผูใช และ
ประเทศแหลงกําเนิด ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนด
คาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท ไดดังนี้

ระดับภาพลักษณตราสินคา คาน้ําหนักของคะแนนของตัวเลือกตอบ
มากท่ีสุด กําหนดคาใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
มาก กําหนดคาใหมีคาเทากับ 4 คะแนน
ปานกลาง กําหนดคาใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
นอย กําหนดคาใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
นอยท่ีสุด กําหนดคาใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
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จํานวนอันตรภาคชั้น

5

จากเกณฑดังกลาว สามารถแปลผลระดับขอมูลของภาพลักษณตราสินคา เพ่ือจัดระดับ
คาเฉลี่ยไดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด

= 5 - 1

= 0.80

ชวงคะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย
4.21 - 5.00 ระดับภาพลักษณตราสินคามากท่ีสุด
3.41 - 4.20 ระดับภาพลักษณตราสินคามาก
2.61 - 3.40 ระดับภาพลักษณตราสินคาปานกลาง
1.81 - 2.60 ระดับภาพลักษณตราสินคานอย
1.00 - 1.80 ระดับภาพลักษณตราสินคานอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามใหเลือกตอบขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณคาตราสินคา จํานวน
3 ดาน ประกอบดวยดาน การรูจักตราสินคา คุณภาพท่ีถูกรับรู ความเชื่อมโยงกับตราสินคา ลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมิน
เปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ไดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

ระดับคุณคาตราสินคา คาน้ําหนักของคะแนนของตัวเลือกตอบ
มากท่ีสุด กําหนดคาใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
มาก กําหนดคาใหมีคาเทากับ 4 คะแนน
ปานกลาง กําหนดคาใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
นอย กําหนดคาใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
นอยท่ีสุด กําหนดคาใหมีคาเทากับ 1 คะแนน

จากเกณฑดังกลาว สามารถแปลผลระดับขอมูลของคุณคาตราสินคา เพ่ือจัดระดับคาเฉลี่ย
ไดดังนี้

ชวงคะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย
4.21 - 5.00 ระดับคุณคาตราสินคามากท่ีสุด
3.41 - 4.20 ระดับคุณคาตราสินคามาก
2.61 - 3.40 ระดับคุณคาตราสินคาปานกลาง
1.81 - 2.60 ระดับคุณคาตราสินคานอย
1.00 - 1.80 ระดับคุณคาตราสินคานอยท่ีสุด
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามใหเลือกตอบขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความจงรักภักดีในตราสินคา
จํานวน 2 ดาน ประกอบดวยดานทัศนคติคือ ความพอใจ ตั้งใจซื้อ และดานพฤติกรรมคือ ซื้อซ้ํา บอกตอ
และออนไหวตอราคา ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งมีเกณฑในการกําหนด
คาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ไดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

ระดับความจงรักภักดี คาน้ําหนักของคะแนนของตัวเลือกตอบ
มากท่ีสุด กําหนดคาใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
มาก กําหนดคาใหมีคาเทากับ 4 คะแนน
ปานกลาง กําหนดคาใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
นอย กําหนดคาใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
นอยท่ีสุด กําหนดคาใหมีคาเทากับ 1 คะแนน

จากเกณฑดังกลาว สามารถแปลผลระดับขอมูลของความจงรักภักดีในตราสินคาเพ่ือจัดระดับ
คาเฉลี่ยไดดังนี้

ชวงคะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย
4.21 - 5.00 ระดับความจงรักภักดีมากท่ีสุด
3.41 - 4.20 ระดับความจงรักภักดีมาก
2.61 - 3.40 ระดับความจงรักภักดีปานกลาง
1.81 - 2.60 ระดับความจงรักภักดีนอย
1.00 - 1.80 ระดับความจงรักภักดีนอยท่ีสุด

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. ศึกษาการสรางแบบสอบถาม และกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
2. ศึกษาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสราง

ขอคําถาม (Item) ของแบบสอบถาม
3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและประโยชนของ

การวิจัย
4. ดําเนินการรางแบบสอบถาม
5. สรางแบบสอบถามและนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ความสมบูรณถูกตองของเนื้อหาและการใชภาษา โดยการหาคา
IOC (Index of item - congruence)
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โดยใชสูตร IOC = ∑R / N

เม่ือ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง
R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยท่ี
คา +1 หมายถึง ขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหา
คา 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหา
คา -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ

ซึ่งเม่ือตรวจแบบสอบถามแลวมีคาความเท่ียงตรงมากกวา 0.67 จึงจะนําขอคําถามมาใช
ในการวิจยั และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับลูกคาท่ีซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามซึ่งตองไดตามเกณฑสัมประสิทธแอลฟา (Alpha-coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
โดยถาความเชื่อมั่นไดเทากับหรือมากกวา 0.7 จะถือวาแบบสอบถามมีระดับความนาเชื่อถือได
(กัลยา วานิชยบัญชา, 2555)

ตารางท่ี 3.1 ตารางคาความเช่ือม่ันของตัวแปร

ตัวแปร ตัวแปรยอย คาความเช่ือม่ัน จํานวนรายการ
ภาพลักษณตราสินคา 1. คุณสมบัติ 0.78 5

2. คุณประโยชน 0.83 5
3. คุณคา 0.87 5
4. วัฒนธรรม 0.88 4
5. บุคลิกภาพ 0.83 5
6. ผูใช 0.83 5
7. ประเทศแหลงผลิต 0.90 4

รวม 0.96 33
คุณคาตราสินคา 1. รูจักตราสินคา 0.84 5

2. คุณภาพการรับรู 0.74 5
3. ความเชื่อมโยงตราสินคา 0.84 5

รวม 0.92 15
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ)

ตัวแปร ตัวแปรยอย คาความเช่ือม่ัน จํานวนรายการ
ความจงรักภักดีในตราสินคา 1. ความพึงพอใจ 0.75 4

2. ตั้งใจซื้อ 0.87 5
3. ซื้อซ้ํา 0.91 4
4. บอกตอ 0.92 5
5. ออนไหวตอราคา 0.87 4

รวม 0.95 22

7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยจากกลุมตัวอยาง
ตามท่ีกําหนดไว

การเก็บรวบรวมขอมูล

1. ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยนําแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณแลว ขอความรวมมือกับกลุมตัวอยางท่ีใชเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ ท้ังหมด 385 ชุด

2. เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง
และความสมบูรณ เพ่ือนําไปประมวลผลการวิจัยตอไป

สถิติท่ีใชในการวิจัย

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
ผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้

1. วิเคราะหขอมูลระดับของภาพลักษณตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean :Χ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)

2. วิเคราะหขอมูลระดับของคุณคาตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศโดยใช
คาเฉลี่ย (Mean : Χ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)

3. วิเคราะหขอมูลระดับความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางนําเขาจากตางประเทศ
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean : Χ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)
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4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา
และคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาเครื่องสําอางตางประเทศในอําเภอเมืองจังหวัด
สุราษฎรธานี โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของสเปยรแมน (The spearman rank-
difference method)

เกณฑการแปลผลความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ กําหนดเกณฑการแปลความหมาย
5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)

คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคา .81 ข้ึนไป มีความสัมพันธในระดับสูงมาก
คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .61 - .80 มีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .41 - .60 มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .20 - .40 มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา
คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาต่ํากวา .20 มีความสัมพันธในระดับต่ํา


