
 
 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษาใน

จงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวคิดดงัน้ี 
         
 
 
      
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
        - อาย ุ
        - ภูมิล าเนา 
        - คณะท่ีศึกษา 
        - สถาบนัการศึกษา 
        - รายรับเฉล่ียต่อเดือน 
        - ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
        - การท างานนอกเวลา 

1.  ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
- ผลติภัณฑ์  ไดแ้ก่ ตราสินคา้ คุณภาพตาม

มาตรฐานของผลิตภณัฑ ์ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์
ประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑห์รือรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์ป้ายฉลากของผลิตภณัฑ์  และความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ ์

- ราคา ไดแ้ก่ ราคาของผลิตภณัฑ ์ ความเหมาะสม
ของราคาและคุณภาพ และรูปแบบการช าระเงิน 

 - การจดัจ าหน่าย  ไดแ้ก่ ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์การจดัแต่งสถานท่ี ความสะดวกสบายของ
สถานท่ี และท่ีตั้งในการจดัจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่ การโฆษณา การลด
ราคา การรับเปล่ียนคืนสินคา้ โบชวัร์แนะน าผลิตภณัฑ ์มี
สินคา้ตวัอยา่งใหท้ดลองใช ้และการมีของแถม 

- การให้บริการ  ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และความ
เช่ียวชาญในผลิตภณัฑ ์ ความสุภาพของพนกังาน การแต่ง
กายของพนกังาน ความมีมนุษยสมัพนัธ์ และการเอาใจใส่
ลูกคา้ 
2.  ปัจจยัส่วนบุคคล 
      - ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาย ุ
ภูมิล าเนา คณะท่ีศึกษา สถาบนัการศึกษา รายรับเฉล่ียต่อ
เดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน การท างานนอกเวลา 
     - การเลียนแบบบุคคลอ่ืน 
       - ความตอ้งการทดลองใช ้
      - ความตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก 

 

พฤตกิรรมในการซ้ือและการใช้
เคร่ืองส าอาง 
      - ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ 
      - วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
เคร่ืองส าอาง 
      - ค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 
      - ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 
      - ปริมาณท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง 
      - แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง 
      - บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ 
      - จ านวนผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ั้งหมด 
      - จ านวนผลิตภณัฑน์ าเขา้จาก                                  
ต่างประเทศท่ีใช ้
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3.2 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง โดยการวเิคราะห์ดว้ยสมการเชิงถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 

C =  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ε 
 

 โดยท่ี   

C   คือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณมีหน่วยเป็นบาทต่อเดือน 

X1 คือ รายรับของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนเป็นขอ้มูลเชิง

ปริมาณมีหน่วยเป็นบาทต่อเดือน 

X2 คือ อายขุองนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณมีหน่วยเป็นปี 

X3 คือ สถาบนัการศึกษาของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดย

ก าหนดตวัแปรหุ่นให ้

X3 = 1 ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาของเอกชน 

X3 = 0 ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐ 

X4 คือ คณะท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยก าหนดตวัแปรหุ่นให ้

X4 = 1 ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

X4 = 0 ส าหรับนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในกลุ่มวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

X5 คือ เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพื่อเลียนแบบบุคคล

อ่ืน โดยก าหนดตวัแปรหุ่นให ้

X5 = 1 ใช่ 

X5 = 0 ไม่ใช่ 
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X6 คือ เหตุผล การซ้ือเคร่ืองส าอางนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพราะความตอ้งการ

ทดลองใช ้โดยก าหนดตวัแปรหุ่นให ้

X6 = 1 ใช่ 

X6 = 0 ไม่ใช่ 

X7 คือ เหตุผลการซ้ือเคร่ืองส าอางนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งเพราะความตอ้งการ ความ

ตอ้งการเสริมสร้างบุคลิก โดยก าหนดตวัแปรหุ่นให ้

X7 = 1 ใช่ 

X7 = 0 ไม่ใช่ 

ε   คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
3.3 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหญิงในระดบัปริญญาตรีทั้ง 12 

สถาบนัในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐและมหาวทิยาลยัของเอกชน ซ่ึงมีจ านวน

นกัศึกษาทั้งส้ิน 49,017 คน (ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2555) ดงั

แสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 จ  านวนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

มหาวทิยาลยั จ านวน
นักศึกษาชาย 

จ านวน
นักศึกษาหญงิ 

รวม 

มหาวทิยาลยัของรัฐ    
   -  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 10,159 14,884 25,043 
   -  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 5,357 8,312 13,669 
   -  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 10,627 15,446 26,073 
   -  มหาวทิยาลยันาฏศิลป์ เชียงใหม่ 68 83 151 
   -  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 51 408 459 
   -  มหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบริการ
เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 

461 612 1,073 

   -  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  158 60 218 
   -  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
วทิยาเขตภาคพายพั 

4,630 3,466 8,096 

   -  สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 752 282 1,034 
       รวม 32,263 43,553 75,816 

มหาวทิยาลยัเอกชน    
   -  มหาวทิยาลยัพายพั 2,295 3,686 5,981 
   -  มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 736 1,216 1,952 
   -  มหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 1,084 562 1,646 
      รวม 4,115 5,464 9,579 

 รวมทั้งส้ิน 36,378 49,017 85,395 
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2555) 
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 ตวัอยา่งหาไดจ้ากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการของยามาเน่ (Yamane) ดว้ย

ความระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 7% (วชัรี,  2549) 
 

n =
N

1 + Ne2
 

 

 โดย n  =  ขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้

  N = นกัศึกษาหญิงในระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 49,017 คน 

  e = ค่าความคลาดก าหนดให้มีค่าเท่ากบั 0.05 
 

     n =
49,017 

1+49,017 (0.05)2
 

           = 396.76 

 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวนตวัอยา่งท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 396.76คน 

เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัตวัอยา่ง   

400 คน 

 การสุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( Multistage random sampling)  

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกนกัศึกษาหญิงจากมหาวทิยาลยัของรัฐ และมหาวทิยาลยัของเอกชน โดย

มหาวทิยาลยัของรัฐเลือกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุด และมหาวทิยาลยัเอกชนเลือกมหาวทิยาลยัพายพัและมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  เน่ืองจากเป็น

มหาวทิยาลยัของเอกชนท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีหน่ึงและอบัดบัท่ีสองตามล าดบั 

 ขั้นตอนที ่2  ค  านวณจ านวนตวัอยา่งของนกัศึกษาหญิงในมหาวทิยาลยัของรัฐและของ

เอกชนตามสัดส่วนประชากรดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 โดยก าหนดโควตาใหมี้จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง

จากมหาวทิยาลยัของรัฐคือมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รวม 300 ตวัอยา่ง และก าหนดใหมี้จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งจากมหาวทิยาลยัของเอกชนคือมหาวทิยาลยัพายพัและมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ทั้งส้ิน 

100 ตวัอยา่ง โดยจดัเก็บมหาวทิยาลยัละ 50 ตวัอยา่ง รวมจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่3.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั จ านวนนักศึกษาหญงิ 
(คน) 

ร้อยละ (%) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

มหาวทิยาลยัของรัฐ 14,884 75 300 
มหาวทิยาลยัของเอกชน 4,902 25 100 
รวม 19,786 100 400 
ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2555) 

 ขั้นตอนที ่3 สุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาในแต่ละมหาวทิยาลยัโดยใชว้ธีิการ เลือกแบบบงัเอิญ  

(Accidental Random Sampling) และเฉพาะเจาะจงในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้คร่ืองส าอาง โดยสถานท่ี

เก็บขอ้มูลคือ บริเวณหอ้งสมุด โรงอาหาร และร้านคา้สหกรณ์ของมหาวทิยาลยัทั้ง 3 แห่ง เน่ืองจาก

เป็นสถานท่ีท่ีนกัศึกษาจากหลายคณะมาอยูร่วมกนัท าใหเ้กิดความหลายหลายของกลุ่มตวัอยา่ง

นกัศึกษา 

 

3.4 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยการ

ใชแ้บบสอบถามในกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาหญิงในระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ จาก

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัพายพั และมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง  และขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอาง  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ มูลค่า

การน าเขา้เคร่ืองส าอาง แหล่งน าเขา้เคร่ืองส าอาง อตัราการเติบโตเฉล่ียของตลาดเคร่ืองส าอาง 

จ านวนประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ และจ านวนนกัศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ จากส านกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์องคก์ารอาหารและยา สมาคมผูป้ระกอบธุรกิจดา้นเคร่ืองส าอาง ศูนยว์จิยั

กสิกรไทย และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากน้ียงัรวบรวมขอ้มูลจากต ารา 

เอกสาร รวมทั้งงานวจิยั จากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และหอ้งสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ 

รวมถึงขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ทท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 



 
 

 
 

28 

3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี โดยแบบสอบถามน้ีผูว้จิยัได้
สร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย อาย ุภูมิล าเนา คณะท่ี

ศึกษา รายรับเฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนสถ าบนัการศึกษา และการท างานนอกเวลา ของ

กลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที ่2  พฤติกรรมการ ใชแ้ละการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ยดา้นพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่ค่าใช้จ่ายในการ

ซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละคร้ัง และค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองส าอางเฉล่ียในแต่ละ เดือน จ านวน

เคร่ืองส าอางท่ีใชท้ั้งหมดในแต่ละวนั จ านวนเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศท่ีใชท้ั้งหมดในแต่

ละวนั และดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง ไดแ้ก่วตัถุประสงคใ์นการซ้ือเคร่ืองส าอาง 

ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอาง ปริมาณการซ้ือเคร่ืองส าอาง แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง บุคคลท่ีมีอิทธ

พลในการซ้ือเคร่ืองส าอาง 

ส่วนที ่3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางของกลุ่มตวัอยา่ง  

ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ 

 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการ เลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง ของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง การวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลท าโดยใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าสถิติ

ท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) อตัราร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

 2 .  การวเิคราะห์ดา้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

   2 .1)  การวเิคราะห์ดา้น ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้

ประเภทเคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  ใชว้ธีิการประเมินค่าระดบัความส าคญัของปัจจยั

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของนกัศึกษา 
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กลุ่มตวัอยา่ง  โดยใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก าหนดระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ ดว้ยวธีิการ วดัแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  (Likert Scale) ซ่ึง

แบ่งระดบัความส าคญัเป็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัต่อไปน้ี 

 

ระดับความส าคัญของปัจจัย คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
 

 น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียเลขคณิต(Mean) โดยมีเกณฑใ์นการแปลผลดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความส าคัญของปัจจัย 

4.51 – 5.00 ส าคญัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 ส าคญัมาก 
2.51 – 3.50 ส าคญัปานกลาง 
1.51 – 2.50 ส าคญันอ้ย 
1.00 – 1.50 ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

 

  2.2)  การวเิคราะห์ดา้น ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ประเภท

เคร่ืองส าอางของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  โดยการวเิคราะห์ดว้ยสมการเชิงถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 
 

 


