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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้นในสตรีจาก    

หา้งสรรพสินคา้ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนือ้หา 

   การศึกษาในค ร้ัง น้ี ท าก าร ศึกษ าข้อมู ล ท่ี เก่ี ยวกับพฤ ติกรรมผู ้บ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครในการซ้ือชุดชั้นในสตรีและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ค าตอบท่ีไดส้ามารถ
บ่งบอกถึงขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรี 

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the customer buy?) ค าตอบท่ีไดส้ามารถบ่ง
บอกถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ กลยุทธ์ท่ีใชห้ลงัจากไดรั้บค าตอบคือ กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็น
การจดัการเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้  เพื่อสร้างความแตกต่างท่ีเหนือกวา่
คู่แข่งขนั 

3. ท  าไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือ (Why does the customer buy?) ค าตอบท่ีไดส้ามารถ
บ่งบอกถึงสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ กลยุทธ์ท่ีใชห้ลงัจากไดรั้บค าตอบคือ กลยทุธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ดา้นราคา กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และกล
ยทุธ์ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

4. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who participate in the buying?) ค าตอบท่ีได้
สามารถบ่งบอกถึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กลยทุธ์ท่ีใชห้ลงัจากไดรั้บค าตอบคือ 
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดยเฉพาะส่ือโฆษณาซ่ึงจะมุ่งเน้นการใช้ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือ 
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5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไหร่ (When does the customer buy?) ค าตอบท่ีไดส้ามารถบ่งบอก
ถึงเวลาท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินค้า กลยุทธ์ท่ีใช้หลังจากได้รับค าตอบคือ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด เพื่อใหท้  าการส่งเสริมการตลาดสอดคลอ้งกบัช่วงท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the customer buy?) ค าตอบท่ีไดส้ามารถบ่งบอก
ถึงสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ กลยุทธ์ท่ีใช้หลังจากได้รับค าตอบคือ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย เป็นการพิจารณาวา่จะใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคโดยทางตรงหรือทางออ้ม ถา้เป็น
ทางออ้มจะเลือกใชค้นกลางประเภทใด 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the customer buy?) ค าตอบท่ีไดส้ามารถบ่งบอก
ถึงพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภควา่ซ้ืออยา่งไร กลยุทธ์ท่ีใชห้ลงัจากไดรั้บค าตอบคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใชพ้นกังานขาย และ
การส่งเสริมการขาย 

 
ขอบเขตประชากร 

   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นผูห้ญิงอายุ 15 - 59 ปีท่ีอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือและใชชุ้ดชั้นในสตรีซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
   ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง จึงก าหนดขนาด
ตวัอย่าง จ  านวน 300 ราย โดยใช้วิธีการเปิดตารางของ Seymour Sudman (อา้งใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 
2551) เพื่อใหจ้  านวนตวัอยา่งเพียงพอตามท่ีก าหนดไวแ้ละน าไปวเิคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติได ้
  วธีิการเลือกตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 ผูศึ้กษาได้หาขอ้มูลการแบ่งเขตกรุงเทพมหานครจ านวน  50  
เขต  ซ่ึงพบวา่มีการแบ่งพื้นท่ีเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็น  6  กลุ่ม  (กองสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล, 2556)  ดงัน้ี  

1.1 กลุ่มรัตนโกสินทร์ ซ่ึงประกอบด้วยเขตบางซ่ือ ดุสิต พญาไท ราชเทว ี
ปทุมวนั พระนคร ป้องปราบศตัรูพา่ย สัมพนัธวงศ ์บางรัก  

1.2 กลุ่มบูรพา ประกอบดว้ย เขตดอนเมือง หลกัส่ี สายไหม บางเขน จตุจกัร 
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ วงัทองหลาง  

1.3 กลุ่มศรีนครินทร์ ไดแ้ก่เขต สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก 
ลาดกระบงั ประเวศ สวนหลวง คนันายาว  
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1.4 กลุ่มเจา้พระยา ประกอบดว้ยเขตดินแดง ห้วยขวาง วฒันา คลองเตย บาง
นา พระโขนง สาธร บางคอแหลม ยานนาวา  

1.5 กลุ่มกรุงธนใต ้ประกอบดว้ยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์
บูรณะ ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน บางแค  

1.6 กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตบางพลัด ตล่ิงชัน บางกอกน้อย 
บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ หนองแขม ทววีฒันา 

ขั้นตอนที่  2  ผู ้ศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจบัฉลากเพื่อเลือกสุ่มตัวอย่างเขตแต่ละเขตจาก  6  กลุ่มเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  โดยสุ่มจบัฉลากกลุ่มละ 1 เขต ซ่ึงผลการจบัฉลากประกอบดว้ย 
เขตปทุมวนั เขตจตุจกัร เขตบางกะปิ เขตบางกอกนอ้ย เขตคลองเตย และเขตบางขนุเทียน 

ขั้นตอนที่   3  ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกสุ่มตัวอย่างห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครท่ีจบัฉลากไดใ้นขั้นตอนท่ี  2  โดยการสุ่มจบัฉลากกลุ่มละ 1 หา้ง ซ่ึงผลการจบัฉลาก
ประกอบดว้ย  สยามพารากอน  เซ็นทรัล  พลาซ่า  ลาดพร้าว   เดอะมอลล ์ บางกะปิ  พาตา้  ป่ินเกลา้  
ดิ เอม็โพเร่ียม และเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 

ขั้นตอนที่   4  ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience  
Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินคา้ท่ีจบัฉลากไดใ้นขั้นตอนท่ี 3 โดยเก็บ
ขอ้มูลจ านวนทั้งส้ิน 300 ราย 
 
วธีิการศึกษา   

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษาน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ หา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร 
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม ท่ีให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์ กรอกดว้ยตวัเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ (แบ่งให้
สอดคลอ้งกบัขอบเขตเน้ือหาและขอบเขตประชากร)  
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   ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา 
   ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการซ้ือชุดชั้นในสตรี (6W1H) 
   ส่วนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชุดชั้นในสตรีสอบถามโดยใช้มาตรวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวดั
ระดบัความส าคญัในส่วนประสมทางการตลาด 

  ส่วนท่ี 4   ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็นเป็นค าถามปลายเปิด 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจ านวน 300 ชุด จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  ความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยวดัระดบัการให้ความส าคญัของค าถามแบบประมาณค่า(Rating Scale) มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั 

ระดบัของความส าคญั   คะแนน 
ส าคญัมากท่ีสุด        5  
ส าคญัมาก        4  
ส าคญัปานกลาง        3  
ส าคญันอ้ย        2  
ส าคญันอ้ยท่ีสุด        1 
 

 คะแนนท่ีได้น ามาหาค่าเฉล่ียและแปลความหมายค่าเฉล่ีย  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 
2555: หนา้ 112) ไดด้งัน้ี 

4.50 – 5.00 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ระยะเวลาในการศึกษา 
   การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 
2557  รวมระยะเวลา 4 เดือน เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 
สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. หา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง 

 


