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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ทราบแนวทางและวธีิการศึกษา ปัจจยัท่ี

มีผลต่อพฤติกรรมทั้งในดา้นการก าหนดขอบเขตการศึกษา การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือและ

วธีิการวเิคราะห์ต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมาในจังหวดัเชียงใหม่ เน้ือหาในบทน้ีเป็นการน าเสนอถึงขอบเขต

การศึกษา การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการจดัเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งเคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี 

3.1กรอบการวจัิย 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือ พบวา่ ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือปทุมมาในประเทศ

จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีควรศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการท าธุรกิจและการส่งเสริมการผลิต ส าหรับ

ผูส้นใจในอนาคต ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงจะท าการศึกษา ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ริโภค มาเป็นหลกัในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้สถิติเชิงพรรณนา ส่วนในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนั้น ผูศึ้กษาจะ

ใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ไคสแควร์ น ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายนอกซ่ึงเป็นส่วน

ประสมทางการตลาดของดอกปทุมมา และพฤติกรรมผูบ้ริโภค กับปัจจยัภายในของผูซ้ื้อ โดยใช ้

เคร่ืองมือวดัทศันคติ ลิเคิร์ทสเกล ดงัรายละเอียดในรูปท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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ท่ีมา:จากการก าหนดของผูศึ้กษา,2557 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวมรวมขอ้มูลใช้ เพื่อจะได้ขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษาในพฤติกรรมผูบ้ริโภค และ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมา จึงไดใ้ชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ จากกลุ่มตวัโดยมีวธีิสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งดงัน้ี 

ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการ

ซื้อดอกปทุมมา 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดผู้ซ้ื้อต่อเดือน 
 และสถานะภาพ 

พฤตกิรรมการตดัสินใจซ้ือดอก

ปทุมมา 

ความถ่ี ค่าใชจ่้ายวตัถุประสงค์

ขอ้ก าหนดในการซ้ือ สถานท่ี

ซ้ือ ความถ่ี ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

วนัและเวลาในการซ้ือ ลกัษณะ

ดอก ขนาดและราคาท่ีตอ้งการ 
และทศันคติต่อดอกปทุมมา  

ปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการ

ซื้อดอกปทุมมา 

ผลิตภณัท ์ราคา สถานท่ี

จ าหน่าย การส่งเสริมดา้น

การตลาด ดา้นบุคคล ดา้น

น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการ 

สถิติเชิงพรรณนา 

คา่เฉลีย่ ร้อยละ 
สถิติเชิงพรรณนา 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ผูซ้ื้อดอกปทุมมา จ านวน 185 ราย 

ลิเคิร์ทสเกล 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมา เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับผูค้า้และ

ผูผ้ลิตใหผ้ลิตและขาย ดอกปทุมมา ใหมี้คุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อและ

น าไปเป็นขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์วางแผนการผลิต การตลาด และกลยทุธการขาย 

ไคสแควร์ 
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ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ซ้ือดอกปทุมมาในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้

วธีิการค านวณโดยใชสู้ตร W. G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคล่ือน  5% จึงได้

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 185 ราย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

𝑛 =  
𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑑2
 

เม่ือ n  คือ  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P  คือ  สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม 

 Z  คือ  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 Z  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) 

 d  คือ  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

𝑛 =  
0.15(1 − 0.15)1.962

0.052
= 184.39 

 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวนตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 184.39  รายเพื่อให้มี

ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 185 ราย 

3.3ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

เพื่อจะได้ขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษาในพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอก

ปทุมมา จึงได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถาม จากกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็น ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือดอกปทุมมาจ านวน 185 ราย โดยการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือดอก

ปทุมมาของผูซ้ื้อดอกปทุมมา ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบวตัถุประสงค์ในขอ้ท่ี1และศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

 

 

 

(4) 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุ่มผูซ้ื้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูซ้ื้อ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และ

สถานภาพ พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการซ้ือ ประกอบดว้ย ขอ้มูลส่วนพฤติกรรมการซ้ือผูบ้ริโภค 

เช่น ความถ่ีในการซ้ือ(คร้ังต่อสัปดาห์) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง ช่วงเวลาในการซ้ือ วนัท่ีซ้ือ วนั

ส าคญัทางศาสนาท่ีซ้ือมาก ผูมี้ส่วนตดัสินใจเลือกชนิด ผูท่ี้มีส่วนตดัสินใจเลือกปริมาณ สถานท่ีซ้ือ 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือต่อคร้ัง ชนิดสีท่ีตอ้งการ ขนาดดอกท่ีตอ้งการ ความยาวกา้นท่ีตอ้งการ ปริมาณ

ดอกต่อห่อท่ีตอ้งการ ราคาดอกต่อห่อท่ี อายุความคงทนของดอกท่ีตอ้งการ ระดบัความพอใจต่อการ

ซ้ือดอกปทุมมา และผูซ้ื้อมีการก าหนดใดก่อนซ้ือหรือไม่ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของปทุมมาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ จะท าการใช้การวดั

โดยใช้ค  าถามตามมาตรวดัลิเคิร์ส ท าการหาระดับความส าคัญในแต่ละส่วน ว่าปัจจัยเหล่าน้ีมี

ความส าคญัต่อผูบ้ริโภคเพียงใด  

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ สีของดอกปทุมมา รูปทรงและขนาด ความทนทาน การบรรจุหีบ

ห่อ และต าหนิบนตวัดอก  

 ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ และราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 

 ปัจจยัด้านช่องทางการจ าหน่าย ได้แก่ ความสะอาดของร้าน ความสะดวกในการซ้ือ และ

สถานท่ีซ้ือสามารถเดินทางมาซ้ือไดส้ะดวก  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ค  าแนะน าผูข้าย การให้ส่วนลดในการซ้ือ การแถม 

ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นดอกไมข้องพนกังาน และอธัยาศยัของพนกังาน  

ปัจจยัดา้นน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถในการชกัจูงของพนกังาน 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการช าระเงิน วธีิการช าระเงิน ความรวดเร็วใน

การบรรจุห่อ และความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ระดบัรายได้ และสถานภาพ ส่วนในพฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือ(คร้ังต่อสัปดาห์) 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง ช่วงเวลาในการซ้ือ วนัท่ีซ้ือ วนัส าคัญทางศาสนาท่ีซ้ือมาก ผูมี้ส่วน

ตดัสินใจเลือกชนิด ผูท่ี้มีส่วนตดัสินใจเลือกปริมาณ สถานท่ีซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือต่อคร้ัง ชนิดสี

ท่ีตอ้งการ ขนาดดอกท่ีตอ้งการ ความยาวกา้นท่ีตอ้งการ ปริมาณดอกต่อห่อท่ีตอ้งการ ราคาดอกต่อห่อ

ท่ี อายุความคงทนของดอกท่ีตอ้งการ ระดบัความพอใจต่อการซ้ือดอกปทุมมา และผูซ้ื้อมีการก าหนด

ใดก่อนซ้ือหรือไม่ ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาวิเคราะห์

ขอ้มูล แสดงผลเป็นตารางแจกแจงความถ่ี 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือดอกปทุมมา จะใชส้ถิติไคสแควร์และ

ใชม้าตราวดั Likert scale โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 ระดับความส าคัญ  ระดับคะแนน 

 มาก  3 

 ปานกลาง  2 

 นอ้ย  1 

นอกจากน้ีไดก้ าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวเิคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ช่วงค่าเฉลีย่  การแปรความหมาย 

 3.00 - 2.33   มีความรุนแรงของปัญหา ระดบัมาก 

 2.32 -  1.67   มีความรุนแรงของปัญหา ระดบัปานกลาง 

 1.66– 1.00  มีความรุนแรงของปัญหา ระดบันอ้ย 

    

น าขอ้มูลดงักล่าว มาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการ

ซ้ือ(คร้ังต่อสัปดาห์) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ัง และวตัถุประสงคใ์นการซ้ือต่อคร้ัง กบั ปัจจยัภายใน

ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ผู ้ซ้ือต่อเดือน สถานะภาพ อีกทั้ งย ังวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมดงักล่าวกบั ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 

(5) 
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ดา้นสถานท่ีจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ด้านบุคคล ดา้นน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

และปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยมีสูตรดงัน้ี 

𝜒2 = ∑ [
𝑂𝑖−𝐸𝑖

𝐸𝑖
]

2
𝑘
𝑖=1  

เม่ือ 
𝑘คือ  จ  านวนกลุ่มของกขอ้มูลท่ีไดจ้ดัแบ่งกลุ่ม 

 𝑂𝑖คือ  ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกตในกลุ่มท่ี 1 

 𝐸𝑖คือ  ความถ่ีจากการคาดหวงัของกลุ่มท่ี 𝑖𝐸𝑖    = 𝑛𝑝
𝑖
 

 𝑛คือ  จ  านวนความถ่ีทั้งหมดของขอ้มูล 

 𝑝𝑖คือ  ความน่าจะเป็นของกลุ่มท่ี 𝑖 

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย  

 ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการซ้ือ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 

 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการซ้ือ ไดแ้ก่ระดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ สี รูปทรง ความทนทาน การบรรจุหีบห่อ และต าหนิบน

ตวัดอก 

 ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ และราคาท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ 

  ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ไดแ้ก่ ความสะอาดของร้าน สะดวกในการซ้ือ และ

การเดินทางท่ีสะดวก  

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ค  าแนะน าผูข้าย  

 ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นดอกไมข้องพนกังาน และอธัยาศยัของพนกังาน 

  ปัจจยัดา้นน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถในการชกัจูงของ

พนกังาน  

   ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ความรวดเร็วในการทอนเงิน วธีิการช าระเงิน ความ

รวดเร็วในการบรรจุห่อ และความเรียบร้อยในการบรรจุห่อ 

ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถ่ีในการซ้ือ ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ และวตัถุประสงคใ์น

การซ้ือ 

(5) 
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สมมุติฐานงานวจัิย 

 1. ปัจจยัภายในของกลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

 2. ปัจจยัภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือดอกปทุมมา 

 


