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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ไดดําเนินการตามระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี้
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงศึกษาปจจัย
สวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุน
ในอําเภอเมืองเชียงใหม เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา เพื่อเพื่อจูงใจและตอบสนองความตองการของกลุมเด็กกอนวัยรุนไดมากขึ้น
ขอบเขตเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ซึ่งไดแก 4 P’s อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด
ขอบเขตประชากร
เด็กหญิงกอนวัยรุน (Female Tweens) หมายถึง เด็กหญิงที่กําลังศึกษาอยูใ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งสวนมากมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 11-14 ป ดังนั้นประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่ง
มีจํานวน 8,325 คน (สารสนเทศการศึกษา, 2550)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะผูที่ใช และ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางดวยตัวเอง จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีนักเรียนหญิงใน
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีทั้งสิ้น 15 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียนรัฐบาล 4 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน
11 โรงเรียน โดยในแตละโรงเรียนจะเลือกนักเรียนจํานวน 26 คน มาเปนกลุมตัวอยาง รวมเปน
จํานวนทั้งสิ้น 390 คน
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1) ขอมูลปฐมภูมิ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 390 ราย โดยเก็บแบบสอบถามที่โรงเรียนเทพ
บดินทรวิทยาเชียงใหม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย
เชียงใหม โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โรงเรียนวชิรวิทย โรงเรียนวารีเชียงใหม โรงเรียนไชย
โรจนวิทยา โรงเรียนจิตราวิทยาลัย โรงเรียนศิริมังคลานุสรณ โรงเรียนวิชัยวิทยา โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จํานวน
โรงเรียนละ 26 ราย
2) ขอมูลทุติยภูมิ โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร
ฐานขอมูลและเว็บไซดที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ที่อยูอาศัย อาชีพ
ผูปกครอง ระดับการศึกษา สถานศึกษา และคาใชจายที่ไดรับจากผูปกครอง
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ไดแก
ประเภทของผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ความถี่ในการซื้อ สถานที่ในการซื้อ เหตุผลที่ซื้อ และผูที่มี
อิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ไดแก คุณสมบัติผลิตภัณฑเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ กลิ่นของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสามารถใชไดกับผิวแพงาย บรรจุภัณฑสวยงามนาใช มี
รายละเอียดวิธีการใชและสวนผสมบนฉลาก เรื่องความแตกตางของผลิตภัณฑ เกี่ยวกับความแปลก
ใหมและแตกตางจากสินคาอื่นในดานผลิตภัณฑ เรื่องการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเกี่ยวกับตรา
ยี่หอของผลิตภัณฑ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการเปนผลิตภัณฑใหมลาสุด และมีผลิตภัณฑ
ใหมๆออกมาเสมอ เรื่องสายผลิตภัณฑเกี่ยวกับความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ และมีขนาด
บรรจุใหเลือกซื้อหลากหลาย
ด า นราคา ได แ ก ความเหมาะสมของราคาเมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณ ความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ และมีราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับยี่หออื่นๆ
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ดานการจัดจําหนาย ไดแก ทําเลที่ตั้งของสถานที่จัดจําหนาย การตกแตง
สถานที่จัดจําหนาย และความสะดวกในการหาซื้อ
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก สวนของการโฆษณาในเรื่องของเนื้อหา
การนําเสนอ และชองทางการโฆษณาที่ใช สวนของการประชาสัมพันธในเรื่องการมีเอกสารแนะนํา
ผลิตภัณฑ และการจัดกิจกรรมนําเสนอสินคา สวนของการสงเสริมการขายในเรื่องสวนลดราคา สวน
แถม การแจกตัวอยางทดลองใช และการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑในราคาเดิม สวนของการใชพนักงาน
ขาย ในเรื่องการแนะนํา การสาธิตวิธีการใชผลิตภัณฑ และการบริการ
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูบริโภค
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชมาตราวัดแบบประมาณคาของลิเคิรท (Likert
Type Scale หรือ Likert’s Method of Summated Rating) ซึ่งเปนวิธีการวัดเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ใดๆ ซึ่งคิดคนโดย เรนซีส ลิเครท (Rensis Likert) โดยกําหนดชวงการวัดคะแนนดังนี้
ระดับความสําคัญ
ระดับคะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
สําหรับการแปลผลขอมูลในภาพรวมและรายขอ มีเกณฑการแปลผลจากคาเฉลี่ยใน
แตละระดับ ( Best John W, 1977) ดังนี้
คาเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 - 1.50
มีอิทธิพลนอยที่สุด
1.51 - 2.50
มีอิทธิพลนอย
2.51 - 3.50
มีอิทธิพลปานกลาง
3.51 - 4.50
มีอิทธิพลมาก
4.51 - 5.00
มีอิทธิพลมากที่สุด
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ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินงาน 7 เดือน นับตั้งแตเดือนมิถุนายน
2551 ถึงเดือนธันวาคม 2551

