บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคเจนเนอเรชัน่ วายในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง มีระเบียบการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ของคนกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายที่อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมือง
เชียงใหม่
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ผูท้ ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 2533 ที่ เคยซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่ างประเทศมื อ สอง ที่ อ าศัยอยู่ในอาเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ในช่ ว ง
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา
ขนาดตัวอย่ าง และวิธีการคัดเลือกตัวอย่ าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากรในการศึกษา คือ ผูท้ ี่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2533 ที่เคย
ซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนมต่ า งประเทศมื อ สอง โดยขณะนี้ อาศัย อยู่ใ นอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ในช่ ว ง
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา
จากข้อมูลตัวเลขจากสานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จานวนประชากรในระหว่างช่วงอายุ 20-35 ปี ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่จดั ว่า
เป็ นเจนเนอเรชัน่ วายนั้น มีจานวน 56,260 คน คิดเป็ น 24% ของประชากรในเขตอาเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่
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แต่เนื่ องจากข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้อ มูล สามะโนประชากร โดยกลุ่ มประชากรกลุ่ มส่ วน
หนึ่ งอาจมี การโยกย้ายไปเรี ยนต่อ หรื อ ทางานที่อื่ น ๆ ดังนั้นจึงไม่ ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ ง
การศึกษาครั้งนี้ จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการกาหนดขนาดตัวอย่างของ Seymour
Sudman ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 300 ตัวอย่าง (Sudman;1967: 87 อ้างถึงใน กุณ ฑลี รื่ นรมย์, 2551:
187) และท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้วิธี ก ารเลื อ กตัว อย่า งแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้แ ก่ ผูท้ ี่ ใ ห้ค วามร่ วมมื อ ที่ เข้ามาใช้บ ริ ก ารที่ ร้า นขายกระเป๋ า
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลนี้ผศู ้ ึกษาได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมโดยการ
ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เก็ บ จากกลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคเจนเนอเรชั่ น วายที่ เ คยซื้ อกระเป๋ า
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง โดยขณะนี้อาศัยอยูใ่ นอาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 300 ราย
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ของการศึก ษาครั้ง นี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งกลุ่ ม
ตัว อย่างจะเป็ นผูก้ รอกแบบสอบถามเอง (Self-Administrated Questionnaire) โดยแบ่ งออกเป็ น 4
ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษา
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกระเป๋ าแบรนด์เนม
ต่างประเทศมือสอง ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ ายและด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลปั ญหาและข้อเสนอแนะ
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ในการศึกษา
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) เช่ น ค่ า ความถี่ (Frequency ) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean)
นาเสนอในรู ปของตารางประกอบคาบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 เป็ นข้อ มู ลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 เป็ นข้อ มู ล เกี่ ยวกับ การพิ จารณาตัด สิ น ใจซื้ อ กระเป๋ าแบรนด์เนม
ต่างประเทศมือสอง และ ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อมูลปั ญหาและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ อกระเป๋ า
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง ซึ่งวิเคราะห์โดยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละข้อ
คาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546)
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับที่มีผล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ผลคะแนนที่ไ ด้น ามาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ย พร้อ มกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายแต่ล ะ
ระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

จัดอยู่ในระดับ
ระดับที่มีผลมากที่สุด
ระดับที่มีผลมาก
ระดับที่มีผลปานกลาง
ระดับที่มีผลน้อย
ระดับที่มีผลน้อยที่สุด
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3.4 สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้
- ร้านขายกระเป๋ าแบรนด์เนมมือสอง ได้แก่
- ร้านสิริแบรนด์เนมโครงการปั นนาเพลส ถนนนิมมานเหมินทร์
- ร้าน Lady First ถนนนิมมานเหมินทร์ซอย 17
- ร้าน Celeb Me Bag โครงการปั นนาเพลส หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร้านเอื้องฟ้ า ตลาดวโรรส
- ร้าน Beauty Talk โครงการมีโชคพลาซ่า
- ร้าน Miaki Brandname ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 4
- ร้าน แบรนด์บุรี โครงการ The Harbour Chiangmai
- คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 8 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ถึ งเดือ น
สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2557
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