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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา  
 

ในการศึกษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย การศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยหลัก คือ ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place)  
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการให้บริการส่วน 
บุคคล (Personalization) ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ 

 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูห้ญิงวยัท างานท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย และเคยซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
 

3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
1)  การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

                เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผูห้ญิงวยัท างาน ท่ีเคยซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ 400 คน โดย
ใช้ขอ้มูลงานวิจยัในอดีตท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัมาช่วยก าหนดขนาดตวัอย่าง คือ การก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ วงศกร ปล้ืมอารมณ์ สุพาดา สิริกุตตา และณักษ ์กุลิสร์ (2554) เร่ืองพฤติกรรมการคน้หา
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในประเทศไทย ได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ีไว ้400 ตวัอยา่ง 

2) วธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
                การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูศึ้กษาจะท าการโพสตลิ์งคข์องแบบสอบถาม
ไว ้ตามเวบ็บอร์ดของเว็บไซต์ขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และเว็บบอร์ดท่ีมีการพูดคุยเก่ียวกบัเร่ือง
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สุขภาพ ความงาม และผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เช่น ห้องสวนลุมพินี และห้องโต๊ะเคร่ืองแป้ง จาก 
www.pantip.com รวมถึงทางเฟซบุค๊ท่ีมีการขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารออนไลน์ เพื่อรวบรวมขอ้มูล  

  
3.2 วธีิการศึกษา 

 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผูห้ญิงวยัท างาน ท่ีเคยซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ จ  านวน 400 ชุด 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามออนไลน์  โดยจะท า

แบบสอบถามจาก Google Document เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบค าถามผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ  โดยแบบสอบถาม จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ  การศึกษา รายได ้อาชีพ ท่ี
พักอ าศัย  เวล าและระยะ เวล า ท่ี ใช้ อิน เท อ ร์ เน็ ต  อุ ป ก รณ์ ท่ี ใช้ ใน ก าร เล่ น อิน เท อ ร์ เน็ ต 
กิจกรรมท่ีชอบท าบนอินเทอร์เน็ต  เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place)  
ก ารส่ ง เส ริมก ารตล าด  (P rom o tion ) ก าร รักษ าความ เป็ น ส่ วนตัว  (Privacy) และการให้ 
บริการส่วนบุคคล (Personalization) 

ส่ วน ท่ี  3 ข้อมูล ปัญหาท่ีพบในการซ้ือผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารทางออนไลน์ 
ของผูห้ญิงวยัท างาน 

 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส าหรับลกัษณะค าถามในแต่ละส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จะใชค้  าถามเพื่อถามระดบั
ความส าคญั โดยใชม้าตราวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
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  ระดับคะแนน   ระดับทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 
  5    มากท่ีสุด 
  4    มาก 
  3    ปานกลาง 
  2    นอ้ย 
  1    นอ้ยท่ีสุด 

ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ละ
ระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 

 

3.4 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา                                           
ในการศึกษาค ร้ังน้ี ใช้สถาน ท่ีในการด าเนินการศึกษา คือ  คณะบ ริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ คือ เวบ็บอร์ด
ของเว็บไซต์ขายผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และเว็บบอร์ดท่ีมีการพูดคุยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
รวมถึงทางเฟซบุค๊ท่ีมีการขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารออนไลน์ 

 
3.5 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 5 – 23 กนัยายน พ.ศ. 2557 


