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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
3.1ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้  ตามกรอบทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  ทั้ง 4 ดา้น  
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีภูมิล าเนาอยู่
ในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี และเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภท
ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้  
 
 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี  
จึงใชว้ธีิการก าหนดตวัอยา่งโดยการเปิดตาราง กรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และเป็นการ
เก็บตวัอย่างในทอ้งถ่ินของ  Seymour  Sudman, 1976 (อา้งใน   กุณฑลี  ร่ืนรมย,์ 2551)  สามารถใช้
กลุ่มตัวอย่าง 200-500  ตัวอย่าง  การศึกษาน้ีจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ราย  ซ่ึงจ านวน
ดงักล่าวเหมาะสมกบัการน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได ้โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 100 ราย และ
เพศหญิง จ านวน 200 ราย  เหตุผลท่ีเลือกเก็บกลุ่มตวัอยา่งแบ่งตามเพศดงักล่าวนั้น  เน่ืองจากผูศึ้กษา
ไดท้  าการสัมภาษณ์ผูข้ายเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ ผูข้าย
ไดใ้ห้ขอ้มูลว่าในปัจจุบนัมีผูช้ายนิยมใช้มากข้ึนแต่ก็มีสัดส่วนการซ้ือน้อยกว่าผูห้ญิง  ซ่ึงเทียบเป็น
สัดส่วนเป็น 2: 1   ดงันั้นจึงก าหนดตวัอย่างเป็นเพศหญิงจ านวน  200 ราย เพศชาย จ านวน 100 ราย 
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โดยใช้วิธีเลือกตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  และได้ท าการเก็บตวัอย่างจาก
ผูใ้ชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ในฝ่ังธนบุรี ท่ีมีร้านขายเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี 
จ านวน 3  ห้าง ไดแ้ก่ 1. ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้ จ านวน 100 ราย   2. ห้างสรรพสินคา้
เซ็นทรัล พระราม 2  จ านวน 100 ราย    3. หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค  จ านวน 100  ราย 
  
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
                                      ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหนา้ในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี 
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 300 ราย
  

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา เป็นตน้ 
                  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภท
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า  ประกอบด้วย แหล่งท่ีท าให้รู้จักและรับรู้ข่าวสารเคร่ืองส าอาง  การใช้
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า  ระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า   เหตุผลท่ีท าให้เลือกใช้เคร่ืองส าอางน าเขา้
จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า   ยี่ห้อเคร่ืองส าอางน าเข้าจากประเทศเกาหลี
ประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าท่ีใชปั้จจุบนั  แหล่งท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง  การซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า
จากประเทศเกาหลีคร้ังต่อไป  จะเลือกยี่ห้อเดิมหรือไม่  ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าโดยเฉล่ีย มูลค่าการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศ
เกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าโดยเฉล่ียต่อคร้ัง   บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้   โอกาสใดท่ีจะซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
  ส่วนท่ี 3  ข้อมูลส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามใน
กรุงเทพมหานครเขตธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าน าเขา้จากประเทศเกาหลี 
ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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  ส่วนท่ี  4   ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

            ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามทาง ไดน้ ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2   
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ีและ ค่าร้อยละ ส าหรับขอ้มูลในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
( Rating Scale) ในการตอบแบบสอบถาม โดยใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในแต่ละดา้น ซ่ึงมีค าตอบให้
เลือกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ี  
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนแต่ละระดบัการใหค้่าเฉล่ียดงัต่อไปน้ี  (กุณฑลี ร่ืนรมย ์ , 
2551 : 113 ) ดงัน้ี  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความส าคญั 
ระดับความส าคัญ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

 
 การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อแปลผลซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั จากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 ค่าเฉลีย่                      การแปลผล 

4.50 - 5.00                     ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49                     ระดบัความส าคญัมาก  

                      2.50 - 3.49                     ระดบัความส าคญัปานกลาง 
                      1.50 - 2.49                     ระดบัความส าคญันอ้ย 
                      1.00 - 1.49                     ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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3.4 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
2. หา้งสรรพสินคา้ในกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี และไดค้ดัเลือกหา้งท่ีมีขนาดใหญ่ 

จ านวน 3 หา้ง ท่ีมีร้านขายเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีหลายแบรนด ์ไดแ้ก่  
1. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล  สาขาป่ินเกลา้       2. หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาพระราม 2    
3.หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์ สาขาบางแค 
 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนมีนาคม – กนัยายน 2557  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เดือนกรกฎาคม 2557 


