บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช Facebook และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative) โดยใชวิธีสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งเดี่ยว (OneShot Descriptive Study) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใหผูตอบกรอกขอมูลเอง เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 4 ทั้งชายและ
หญิงที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประเมินวา กลุม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน มีกําลังซื้อสูง จึงมีความเปนไปไดที่จะตัดสินใจซื้อสินคาจากการรับรู
ขอมูลผานสื่อตางๆ ไดดี โดยประชากรที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร มี
ทั้งหมด 12 แหง และมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 159,010 คน (วิธีการเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอน
การสุมตัวอยาง) มีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25,542
20,035
19,956
19,856
19,362
14,116
12,061
10,050
7,129

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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10.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
11.มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
12.มหาวิทยาลัยเกริก
รวม

6,453
2,420
2,930
159,910

คน
คน
คน
คน

การกําหนดขนาดตัวอยาง
กําหนดจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาโดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกินรอยละ 5 (5%) หรือที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane (1967) ดังนี้
สูตร
n

เมื่อ

=

N
1+N(e)2

n

แทน จํานวนของขนาดกลุมตัวอยาง

N

แทน สัดสวนของประชากรที่จะสุม

e

แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น

ได
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดสัดสวนของประชากร เทากับ 159,910 คนและยอมให
คลาดเคลื่อนจากการเปนตัวแทนของประชากรไดไมเกิน 5%
โดย

N

=

159,910

e

=

ความคลาดเคลื่อนที่พอจะอนุโลมได 5%
ดังนั้น e = 0.05

แทนคาไดดังนี้
n

=
=

159,910
1+100,000 (0.05)2
395.80 คน
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การสุมตัวอยาง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สิ้ น 400 คน โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบ ง ชั้ น ภู มิ
(Stratified Random Sampling) (อารง สุทธาศาสน, 2527) เปนการสุมตัวอยางจากประชากรที่มีจาน
วนมากและมีความแตกตางกันระหวางหนวยสุมที่สามารถจําแนกออกเปนชั้นภูมิ (Stratum) เพื่อให
ขอมูลที่ไดมีความครบถวนและครอบคลุม จะตองดําเนินการสุม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จํ าแนกประชากรออกเปน ชั้น ภูมิตามลั กษณะของกลุมยอยโดยกําหนดให
สมาชิกในแตละกลุมยอยมีความคลายคลึงกันใหมากที่สุด และใหมีความแตกตางระหวางกลุมยอย
แตละกลุมใหมากที่สุดเชนเดียวกัน โดยรายงานสารสนเทศทางการศึกษาของ สกอ. (ออนไลน,
2555) ระบุวามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครมีจํานวนทั้งสิ้น 12 แหง และมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น
159,010 คน แบงมหาวิทยาลัยทั้งหมดออกเปน 2 สวนไดแก มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในฝงธนบุรี 2 แหง
และ ฝงพระนคร 10 แหง มีรายละเอียด ดังนี้
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในฝงธนบุรี 2 แหง ประกอบดวย
1. มหาวิทยาลัยสยาม
2. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
รวม

12,061
6,453
18,514

คน
คน
คน

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในฝงพระนคร 10 แหง ประกอบดวย
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
3. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. มหาวิทยาลัยรังสิต
7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9. มหาวิทยาลัยเกริก
10.มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
รวม

25,542
20,035
19,956
19,856
19,362
14,116
10,050
7,129
2,930
2,420
140,496

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ขั้นตอนที่ 2 ในการศึกษาครั้งนี้ จะใชจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน กําหนดใหมีจํานวนกลุม
ตัวอยางสถานที่ละเทาๆ กัน คือ แหงละ 50 คน ดังนั้น จะใชกลุมตัวอยางจาก 8 มหาวิทยาลัย เพื่อให
ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยผูวิจัยไดเลือกมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในฝงธนบุรี 2 แหง ไดแก
1. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย และ 2. มหาวิทยาลัยสยาม ยังตองการอีก 6 แหง จึงใชวิธีจับสลาก
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในฝงพระนคร อีก 6 แหง จากทั้งหมด 10 แหง ไดแก 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเกริก 3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต 6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สรุปวา ผูศึกษา จะดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยางจาก 8 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
2. มหาวิทยาลัยสยาม
3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยเกริก
5. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขั้นตอนที่ 3 สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และ มีการใชสื่อสังคมออนไลน Facebook เทานั้นโดย
ผูศึกษาจะตั้งคําถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาโดยจะสอบถามวา มีการใชสื่อ
สังคมออนไลน Facebook อยูในขณะนี้หรือไม เพื่อใหไดผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูที่ใช สื่อสังคม
ออนไลน Facebook เทานั้น (Screen Question)

วิธีการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาจะทําการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามให
กลุมตัวอยางกรอกเอง สําหรับสถานที่เก็บตัวอยาง ผูศึกษาเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ตาม
สถานที่ตางๆ ที่เปนศูนยรวมของนักศึกษาในแตละแหง ไดแก โรงอาหาร ใตอาคารเรียน ตามมานั่ง
เปนตน โดยสุมเก็บเฉพาะนักศึกษาที่เปนผูใช สื่อสังคมออนไลน Facebook เทานั้นโดยจะเปน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปการศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นปการศึกษาที่ 4 ทั้งเพศชายและเพศหญิง เก็บ
ในชวงเวลาเย็นของวันจันทร- วันอาทิตย
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สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ และรายไดของผูบริโภค มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาตางๆ บน Facebook
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร ของผูบริโภคกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ และรายได
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook
สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการใชงาน Facebook มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา
จากการเปดรับสื่อโฆษณาตางๆ บน Facebook
ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการใชงาน Facebook
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินคาจากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ชนิดที่ใหผูตอบกรอกขอมูลเอง โดยแบง
คําถามเปน 5 สวน คือ
สวนที่ 1 คําถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม (Screening Questions) วาเปนผูที่เคยใช
Facebook หรือไม และเคยซื้อสินคาหรือใชบริการ จากการเปดรับสื่อโฆษณาบน Facebook หรือไม
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
จํานวน 2ขอ
สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชงาน Facebook ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อสินคาผาน Facebook จากการเปดรับโฆษณาโดยตรงจาก
เครือขายเพื่อนและการตัดสินใจซื้อจากการเปดรับโฆษณาจากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebook รวม
จํานวน 13 ขอ
สําหรับคําถามสวนที่ 4 คือ การวัดขอมูลประเภทระดับชวงชั้นหรือ อันตรภาค (Interval
Scale) มีดวยกัน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3

การตัดสินใจซื้อสินคา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

55
2
1

นอย
ไมเคย

ทั้งนี้ เกณฑการประเมินแบบสอบถาม จะมีลักษณะการใหคะแนนเปนสเกล (Summated
Rating Method: The Likert Scale) โดยแบงชวงการแปลตามหลักการของการแบงอันตรภาคชั้น
(Class Interval) แบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ คะแนนต่ําที่สุด คือ 1 คะแนน และคะแนนสูงที่สุด
คือ 5 คะแนน หากึ่งกลางพิสัยโดยใชสูตรคํานวณชวงกวางของอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชยบัญชา.
2545 : 27)
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5 – 1 = 0.8
5
ความหมายของคาเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

การตัดสินใจซื้อสินคา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

การตรวจสอบความเที่ยงตรง และ การทดสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือ
1. ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) กอน
2. การทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม
สถิติที่ใช หาคาความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม ใชหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 125-126)
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α

=

kcovariance/variance
1 + (k − 1)covariance/variance

เมื่อกําหนดให

α

แทน คาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามทั้งฉบับ

k

แทน จํานวนคําถาม

covariance

แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตางๆ

variance

แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม

ทั้งนี้ คาความเชื่อมั่นที่ไดไมต่ํากวา 0.70 หรือรอยละ 70 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความ
เชื่อถือได โดยคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม จะมีคาระหวาง 0 ≤ α
≤ 1 ดําเนินการทดสอบกับกลุมนักศึกษาที่มีลักษณะเดียวกัน จํานวน 30 ตัวอยาง กับ 4 ชุดคําถาม
ประกอบดวย ชุดคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงาน Facebook จํานวน 6 ขอ ไดคาความเชื่อถือ
0.865 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ชุดคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจากการเปดรับโฆษณาโดยตรงจาก
เครือขายเพื่อน จํานวน 5 ขอ ไดคาความเชื่อถือ 0.872 สูงกวาเกณฑที่กําหนด ชุดคําถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อจากการเปดรับโฆษณาโดยตรงของ Facebook จํานวน 3 ขอ ไดคาความเชื่อถือ 0.726
สูงกวาเกณฑที่กําหนดและชุดคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อจากการเปดรับโฆษณาจากกลุมหรือ
แฟนเพจบน Facebook ไดคาความเชื่อถือ 0.886 สูงกวาเกณฑที่กําหนด โดยแบบสอบถาม 19 ชุด
คําถาม เฉลี่ยคาความเชื่อถือเทากับ 0.837 หรือรอยละ 83.7 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด สะทอนให
เห็นวาแบบสอบถามที่ออกแบบมานั้นมีความเชื่อถือได (ตามตารางที่ 3.1)
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ตารางที่ 3.1 แสดงผลการทดสอบคาความเชื่อถือได (Reliability)
ชุดคําถาม
พฤติกรรมการใชงาน Facebook (6 ขอ)
การตัดสินใจซือ้ จากการเปดรับโฆษณา
โดยตรงจากเครือขายเพื่อน (5 ขอ)

Cronbach's Alpha
0.865
0.872

N of Items
6
5

สรุปผล
สูงกวาเกณฑ
สูงกวาเกณฑ

การตัดสินใจซือ้ จากการเปดรับโฆษณา
โดยตรงของ Facebook

0.726

3

สูงกวาเกณฑ

การตัดสินใจซือ้ จากการเปดรับโฆษณา
จากกลุมหรือแฟนเพจบน Facebook

0.886

5

สูงกวาเกณฑ

เฉลี่ยคาความเชื่อมั่น

0.837

19

สูงกวาเกณฑ

3. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไป
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาวิเคราะห คําถามสวนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
ของผู ต อบแบบสอบถาม (ลั ก ษณะทางประชากร) และคํ า ถามส ว นที่ 3 พฤติ ก รรมการใช ง าน
Facebook ของผูตอบแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึก ษาได ทํ าการศึ ก ษาและเก็บ รวบรวมขอมูลตา งๆจากแหล งขอมู ล 2 แหลง คื อ
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ซึ่ง
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บตัวอยางดวยตนเอง โดยนําขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามมาวัดอิทธิพลของ
สื่อโฆษณาในเครือขายสังคมออนไลน Facebookที่มีผลตอกระบวนการตอบสนองของผูบริโภค
จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสาร ที่สามารถ
อางอิงไดโดย แหลงขอมู ลทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแ ก หนังสือพิมพ และวารสาร หนังสือทาง
วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากอินเทอรเน็ต
เพื่อนํามาเปนกรอบการวิจัยและสรางเครื่องมือวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบขอมูล (Editing) เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว จะทําการตรวจสอบ
ความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม
2. การลงรหัส (Coding) โดยนําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาเปลี่ยนสภาพขอมูล
(Data) เปนสารสนเทศ (Information) ตามรหัสที่ไดกําหนดไวลวงหนา แลวจึงนํามาบันทึกลง
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล
3.
ประมวลผลและวิ เ คราะห ขอมูล ทางสถิติ ต ามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว ด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป

