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การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคต ิและพฤตกิรรมของตัวแทนจ าหน่าย  

บริษัทขายตรงกรณีศกึษา บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผู้ เขียนวจิยั :  นางสาวบญุจิรา พ้นภยั คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน สาขา

บริหารสื่อสารมวลชน (MCA) 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจท่ีรู้จกัและแพร่หลายทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก ซึง่

ถืออาจกลา่วได้วา่ไมมี่ใครสามารถปฎิเสธวา่ไมรู้่จกัธุรกิจนี ้ในชีวิตประจ าวนัผู้คนมากมายตา่งสมัผสัและ

ใกล้ชิดกบัธุรกิจขายตรงด้วยการมีสว่นร่วมไม่วา่จะเป็นสมาชิกเป็นทัง้ผู้ ซือ้ ผู้ขาย เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่

ตนเองและครอบครัว ถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะตกต ่าธุรกิจขายตรงถือวา่มีแนวโน้มไปได้อย่างคลอ่งตวั 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเราสามารถเป็นเจ้านายตวัเอง อีกทัง้ยงัสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

 กระแสโลกาภิวฒัน์มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้ธุรกิจขายตรงต้องมีการปรับตวัในการ

ท างานเพ่ือให้ทนัตอ่ยคุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอินเตอร์เน็ต (Internet) ถือวา่เป็นชอ่งทางท่ีส าคญัช่องทาง

หนึง่ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายท่ีสดุในปัจจบุนั ซึง่อาจมีความขดัแย้งเกิดขึน้เพราะรูปแบบการท าตลาด

ขายตรงในอดีตเป็นการขายท่ีมีตวัแทนจ าหนา่ยเป็นส่ือกลาง ทัง้การจงูใจ การสาธิตสินค้า แตท่วา่มี

ชอ่งทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ท าให้ผู้บริโภคเกิดการวางใจและมัน่ใจในตวัสินค้ามากขึน้ 



การเติบโตอยา่งรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และความก้าวหน้าของเครือขา่ย

อินเตอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารท าให้การน าเทคโนโลยีอิเตอร์เน็ตมาประยกุต์ในการใช้และพฒันาในด้านอ่ืนๆ

มากขึน้โดยเฉพาะด้านพาณิชย์ ก่อให้เกิดชอ่งทางการค้า และการตลาดแนวใหมข่องโลกมากขึน้ 

ขณะเดียวกนัรบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นเครือขา่ยท่ีชาญฉลาด และสามารถตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของผู้ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จงึมีผู้มองเห็นวา่อินเตอร์เน็ตสามารถสร้างชอ่งทางในการด าเนิน

กิจกรรมทางการตลาดผา่น World Wide Web ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตนัน้เป็นส่ือท่ี

เช่ือมโยงคนทัว่โลกไว้ด้วยกนัหากมีการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดผา่นเครือขา่ยนีย้่อมจะเข้าถึง

ผู้ใช้บริการได้ทัว่โลกท าให้สามารถเข้าถึงลกูค้าได้มากขึน้ ซึง่จเัป็นการก่อให้เกิดสภาพทางการตลาดท่ี

ปราศจากสถานท่ี และคนกลาง เรียกว่า ตลาดสญูญากาศ (Cyber Marketing)1 เป็นแนวทางใหมใ่นการท า

ธุรกิจ 

ทกุวนันี ้อินเตอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนเรามากขึน้ในหลากหลาย

รูปแบบ ทัง้นีเ้น่ืองจากการพมันาอยา่งตอ่เน่ืองของเทคโนโลยีท่ีมีสว่นส าคญัในการเช่ือมโยงให้คนทัว่โลก

สามารถติดตอ่ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลูกนัได้อย่างง่ายดาย ซึง่การส ารวจของเวปไซต์ Thumsup.in.th ได้

กลา่ววา่ปัจจบุนัทัว่โลกมีจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตรวมกนัอยู่ท่ี 2,400 ล้านคน โดยเช่ือวา่ภายในสิน้ปี 

2013 จ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะท าสถิติอยูท่ี่ 2,700 ล้านคน และจะเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองตลอด 3 ปีข้างหน้า 

จนท าให้ผู้ เลน่อินเตอร์เน็ตหน้าใหมมี่จ านวนเพิ่มขึน้อีกกวา่ 1 พนัล้านคน2 

 

1 กระทรวงพาณิชย์, "การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,"(http://www.thaiecommerce.net/link.html), 

พฤศจิกายน 2544. 

2 http://www.thumsup.in.th/2013 (สืบค้นเม่ือวนัท่ี 2 ภมุภาพนัธ์ 2014) 



การน ากลยทุธ์เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีความรวดเร็วในการส่ือสารข้อมลูเพื่อเป็นแนวทาง

ในการเพิ่มความสามารถของการธุรกิจขายตรง โดยการน าเอาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่ีเป็น

เทคโนโลยีท่ีมีความรวดเร็ว ความทนัสมยั และมีการใช้อยา่งแพร่หลาย น ามาเป็นชอ่งทางใหมใ่นการท า

ธุรกิจผา่นส่ือเวปไซต์ (Website) และออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook)  ของธุรกิจขายตรง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพใน

การแขง่ขนัท่ีมีความรุนแรงและความดเุดือดมากขึน้ในปัจจบุนั แล้วยงัการเล็งเห็นถึงปัญหาและ

ความส าคญัในการขยายธุรกิจขายตรงซึง่ก าลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็วและมีการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงูมาก 

เม่ือเทคโนโลยีเข้ามาชว่ย ท าให้เกมส่ือสารการตลาดสภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจขายตรงหลายๆบริษัท ตา่ง

พยายามหาทางเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทไมว่่าจะเป็นการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการท าการตลาด การ

ประชาสมัพนัธ์ และวิธีตา่งๆเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้  

 บริษัท เทียนส์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1995 โดยประธานคณะกรรมการบริหาร คณุหล่ีจินห

ยวน เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์สินค้าเพ่ือสขุภาพด้วยเทคโนโลยิชัน้สงูเป็นหลกั 

มีการผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์หลายประเภท และยงัเป็นกลุม่บริษัทข้ามชาตท่ีิมีกิจการธุรกิจท่ีหลากหลาย 

ได้แก่ เทคโนโลยี การค้าระหวา่งประเทศ การศกึษา การขายตรงระดบัโลก การขายปลีก วฒันธรรม การ

ทอ่งเท่ียว และการเงินการลงทนุรวมอยูใ่นบริษัทเดียวกนั ในด้านการผลิตสินค้านัน้อาศยัเทคโนโลยีชีวภาพ

ชัน้สงู มารองรับสนบัสนนุ เพ่ือมาพฒันาและตอ่ยอดศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณ ภมูิปัญญาท่ีมีการ

สืบทอดมากวา่ห้าพนัปี และเร่ิมเปิดตวัผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสขุภาพท่ียึดหลกัการปรับความสมดลุของห

ยินและหยางภายในร่างกายมนษุย์เป็นส าคญั ชดุเคร่ืองส าอาง ของใช้เพ่ือสขุภาพ ผลิตภณัฑ์ของใช้ภายใน

บ้าน ทงัหมดส่ีประเภทตามล าดบั เป็นท่ีรวบรวมสดุยอดแหง่ผลิตภณัฑ์ระดบัโลก และสรรสร้างแนวคดิใหม ่

ทฤษฎีใหม ่และโอกาศทางธุรกิจใหม่ๆ อนัเป็นทางเลือกให้กบัมนษุยชาต ิและปัจจบุนันัน้ผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทเทียนส์นัน้ได้จดัจ าหน่ายแล้วทกุประเทศทัว่โลก กิจการของกลุม่บริษัทเทียนส์กระจายไปยงั 190 กวา่

ประเทศทัว่โลก และจดัตัง้บริษัทสาขายอ่ยอีก 110 ประเทศทัว่โลก มีร้านค้าอนมุตัพิิเศษอีกกวา่ 50000 



กวา่ร้าน รวมถึงยงัเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรยทุธศาสตร์ทางการค้ากบับริษัทชัน้หนึง่ในอีกหลายประเทศทัว่โลก 

กลุม่บริษัทเทียนส์ สรรค์สร้างและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้เพ่ือสขุภาพ 

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อความงาม และเคร่ืองใช้ภายในบ้านท่ีมีความหลากหลายและคณุภาพดี เพ่ือให้

กลุม่ครอบครัวผู้อปุโภคบริโภคสินค้าท่ีมัน่คงกวา่ 16 ล้านครอบครัวมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความสขุ มีสขุภาพ

แข็งแรง และมีความมัง่คัง่ทางการเงิน เพ่ือให้สินค้าของเทียนส์มีคณุภาพดีและทนัสมยัท่ีสดุ เพราะทาง

องค์กรได้น าเข้าอปุกรณ์เคร่ืองจกัรในการผลิตอตัโนมตัท่ีิมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุจากประเทศ อเมริกา 

เยอรมนั อิตตาล่ี และใช้มาตรฐานสากลในการควบคมุขัน้ตอนการผลิตทัง้หมด เคร่ืองจกัรทกุเคร่ือง 

กระบวนการการผลิตทกุขัน้ตอน ล้วนมีกระบวนการการตรวจสอบท่ีเข้มงวด ซึง่ท าให้กลุม่บริษัเทียนส์และ

ผลิตภณัฑ์ของกลุม่บริษัทเทียนส์ได้รับรางวลัตา่งๆมากมาย 

 บริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เข้ามาท าการตลาดในประเทศไทยเม่ือพ.ศ. 2549 ตัง้อยุ ่

539/2 ชัน้ 11 D ตกึ Gypsum Metropolitan ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ปัจจบุนั

บริหารงานโดย คณุเคที โจว (Kathy Zhou) ตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินกิจการ เทียนส์ (ประเทศไทย) ได้มี

ความเจริญก้าวหน้าและเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและไว้วางใจแก้ผู้บริโภคจ านวนมาก ด้วยความกระตือรือร้นและ

ความขยนัขนัแข็งของตวัแทนจ าหนา่ยทัว่ประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัครอบคลมุทกุภาคในประเทศไทย และ

ด้วยการสนบัสนนุสินค้าคณุภาพท่ีดีจากส านกังานใหญ่ในประเทศจีน โดยปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้หมด 51,727 

คน ทัว่ประเทศ 

 บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจขายตรงอยา่งมีจรรยาบรรณ ถกูต้องตามกฎหมายทกุประการ ด้วยแผน

ธุรกิจท่ียตุธิรรมและผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

สมาคมขายตรงไทยหรือ TDSA : Thai Direct Selling Association ซึง่เป็นสมาชิกของสมาคมสหพนัธ์การ

ขายตรงโลก  WFDSA : World Federation Direct Selling Associations ตัง้แตปี่ 2553 เพ่ือร่วม



แลกเปล่ียนความคิดเห็นและวฒันธรรมกบัสมาชิกสมาคมขายตรงไทยบริษัทอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาธุรกิจขายตรง

ให้เตบิโตอยา่งมีศกัยภาพ  

 เทียนส์ กรุ๊ป เป็นธุรกิจขายตรงจ าหนา่ยเคร่ืองอปุโภคบริดภคด้วยระบบการตลาดหลายชัน้ โดย

เน้นธุรกิจด้านการค้าปลีก โดยบริษัทมีเจตนารมณ์มุง่มัน้ มีคณุธรรม และจริงใจตามจรรยาบรรรณของ

ธุรกิจขายตรง ผู้บริโภคสว่นใหญ่มกัให้ความสนใจกบัทางด้านราคาผลิตภณัฑ์ ซึง่สินค้าท่ีจ าหนา่ยตาม

ท้องตลาดทัว่ไปท่ีมีจ านวนหลากหลายและราคาถกูกวา่ แตส่ าหรับบริษัทเทียนส์ แล้วไมไ่ด้ยกึถือเร่ืองการ

แขง่ขนัด้านราคาเป็นหลกั แตย่กึถือด้านคณุภาพของสินค้าท่ีผา่นกรรมวิธีการผลิตและการวิจยั และ

ตรวจสอบท่ีซึง่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดบัเอเชียมาสู่ผลิตภณัฑ์อนัทรงคนุคา่ ภายใต้ช่ือแบรนด์ Tiens 

(เทียนส์)ซึง่สอดคล้องกบัค ากลา่วท่ีว่า Better Tiens Better Life 

 วฒันธรรมการรักษาสขุภาพระดบัโลกตะวนัออกมีประวตัิศาสตร์ความเป็นมามากกว่าพนัปีและ

วิทยาศาสตร์ทางสงัคมและปัจจยัอ่ืนๆ ในกระบวนการพฒันาวฒันธรรมดงักล่าวตัง้อยู่บนระบบแนวคดิท่ี

เป็นเอกลกัษณ์มีประสบการณ์ในการรักษามากมายท่ีไมเ่หมือนใคร โดยวฒันธรรมการรักษาสขุภาพตาม

ประเพณี ผสมผสานตามกฎเกณฑ์ ประเพณีของจีนวา่ด้วยความสะอาด ความสมบรูณ์ ความแข็งแกร่ง 

และการสร้างความสมดลุ ด้วยเทคโนโลยีระดบัสงูและทนัสมยั สว่นในเร่ืองของการรักษาสขุภาพเก่ียวกบั

การบ ารุงร่างกาย ผิวพรรณและการรักษาสิ่งแวดล้อม นัน้คือ กฎเกณฑ์ใหมห่รือแนวคิดสขุภาพชีวิต ซึง่

ผสมผสานความรู้และการด าเนินการตามมนษุย์และธรรมชาตเิพ่ือจดัหาอาหารเพ่ือสขุภาพทัง้หลาย 

ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ ความงาม เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ์ทัง้ 4 ประเภทหลกั

ท่ีมีคณุภาพสงูมีช่ือเสียง และสกดัจากธรรมชาต ิในปัจจบุนักลุม่ผู้บริโภคท่ีมีกวา่ 30 ล้านครัวเรือน มีโอกาส

ใช้ผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพท่ีหลากหลายของเทียนส์ และมีคณุภาพชีวิตทางสขุภาพและความงาม 



 เม่ือระบบเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการใช้ชีวิตประจ าวนั บริษัท  เทียนส์ 

(ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการท่ีจะพฒันาธุรกิจให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 

โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับตวัตามตลาดและรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยการน า

ส่ือเว็ปไซต์ (Website) และเฟสบุ๊ค (Facebook) มาเป็นชอ่งทางในการท าธุรกิจ เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์

ระหวา่งองค์กรกบัผู้บริโภคได้มากขึน้ นัน้ก็คือ www.tiens.co.th และเฟสบุ๊ค 

http:/Facebook/tiensthailand.com 

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึต้องการศกึษา "การเปิดรับ ทศันคติและพฤตกิรรมท่ีมีตอ่องค์ประกอบทางการตลาด

ผา่นส่ือออนไลน์ ทัง้เวปไซต์และเฟสบุ๊ค ของผู้แทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บริษัท 

เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั" เพ่ือเป็นข้อมลูในการเปิดรับ ทศันคติและพฤตกิรรมของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมี

ตอ่องค์ประกอบทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด อีกทัง้สามารถน าเป็นเป็นประโยชน์เพ่ือเป็น

แนวทางในการแขง่ขนักบัธุรกิจขายตรงรายอ่ืนและน ามาใช้เพ่ือประกอบบการวางแผน ปรับปรุงทางด้านส่ือ

นีเ้พ่ือสร่างความพงึพอใจให้แกผู้บริโภคตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือต้องการศกึษาวา่ตวัแทนจ าหนา่ยมีการเปิดรับขา่วสาร ทศันคต ิและพฤตกิรรมผา่นส่ือออนไลน์

ของบริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

2. เพ่ือต้องการศกึษาการเปิดรับขา่วสารผา่นส่ือออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัทศันคตขิองบริษัทเทียนส์ 

(ประเทศไทย) 

3. เพ่ือต้องการศกึษาทศันคตมีิความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมท่ีมีตอ่ของบริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

4. เพ่ือต้องการศกึษาทศันคตมีิความสมัพนัธกบัแนวโน้มพฤตกิรรมของบริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย)

จ ากดั 

 

วิธีการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยัเร่ือง "การเปิดรับ ทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีมีตอ่องค์ประกอบทางการตลาดผา่นส่ือ

ออนไลน์ ของผู้แทนจ าหนา่ยในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษา บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั" 

ผู้วิจยัได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจยัดงันี ้

 

 

 

 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ ตวัแทนจ าหน่ายของบริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ี

มีระดบัต าแหนง่ตา่งๆ จ านวน 51,727 คน ตวัแทนจ าหน่ายทัง้หมดของบริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

โดยเทียบจากตารางก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ Yamane (1967 : 887) ท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ 

95%  

         n  =       N 
                                           1+ Ne2  

        เม่ือ   n     แทน   ขนาดตวัอยา่ง 

              N    แทน  จ านวนประชากร 

             e   แทน   ความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา่เทา่กบั  0.06 

แทนค่า 

   n  =       51,727       
                                    1+51,727 (0.06)2 

    =          51,727       
                                        187.217 

    =      276.29 

จากสตูรดงักลา่วผู้วิจยัได้ท าการแทนคา่ซึง่ขนาดตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ 300 คน  

  



การสุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ศกึษาใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบผสม (Mixed  Sampling) โดยใช้การเลือกตวัอย่างความนา่จะ

เป็น (Probability Sampling) และไมใช้ความนา่จะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุม่เลือก

กลุม่แบบแบง่พวก (Stratified Cluster Sampling) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

 ขัน้ตอนท่ี 1 การเลือกตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Sratified Sampling) 

แบง่จ านวนตวัแทนจ าหนา่ยตามภมูิภาคเป็นชัน้ภมูิ (Stratified Sampling) คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออก ภาคใต้ จ านวน 6 ภาค โดยแตล่ะภาคจะ

มีศนูย์จ าหนา่ยตามจงัหวดั ดงันี ้

  ชัน้ภมูิท่ี 1 กลุม่ภมูิภาคเหนือ 

  ชัน้ภมูิท่ี 2 กลุม่ภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  ชัน้ภมูิท่ี 3 กลุม่ภมูิภาคกลาง 

  ชัน้ภมูิท่ี 4 กลุม่ภมูิภาคกรุงเทพมหานคร 

  ชัน้ภมูิท่ี 5 กลุม่ภมูิภาคตะวนัออก 

  ชัน้ภมูิท่ี 6 กลุม่ภมูิภาคใต้ 

 

 



 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

เน่ืองจากแตล่ะชัน้ภมูิประกอบด้วยศนูย์จ านา่ยตามแตล่ะจงัหวดั (Cluster) ดงันี ้

  ชัน้ภมูิท่ี 1 กลุม่ภมูิภาคเหนือ ประกอบด้วย 2 จงัหวดั 

  ชัน้ภมูิท่ี 2 กลุม่ภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1 จงัหวดั 

  ชัน้ภมูิท่ี 3 กลุม่ภมูิภาคกลาง ประกอบด้วย 4 จงัหวดั 

  ชัน้ภมูิท่ี 4 กลุม่ภมูิภาคกรุงเทพมหานคร  

  ชัน้ภมูิท่ี 5 กลุม่ภมูิภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 2 จงัหวดั 

  ชัน้ภมูิท่ี 6 กลุม่ภมูิภาคใต้ ประกอบด้วย 4 จงัหวดั 

  ทัง้นี ้การเลือกจงัหวดั จะเลือกจงัหวดัมา 40%  จากจ าวนจงัหวดัทัง้หมด 14 จงัหวดั จากชัน้

ภมูิ 6 ชัน้ภมูิ แตจ่ะมีชัน้ภมูิท่ี 2 และ ชัน้ภมูิท่ี 4 จะไมท่ าการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random 

Sampling) เน่ืองจากมีเพียงจงัหวดัเดียว ดงันัน้จ านวนจงัหวดัท่ีจะใช้การสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster 

Random Sampling) จ านวน 12 จงัหวดั และการได้จ านวนจงัหวดัในแตล่ะชัน้ภมูินัน้ ใช้แบบสดัสสว่น 

(Proportion) ดงันี ้

 

 

 



ชัน้ภมูิท่ี 1 กลุม่ภมูิภาคเหนือ ประกอบด้วย 2 จงัหวดั จะได้    6x2  = 1 

                        12 

ชัน้ภมูิท่ี 2 กลุม่ภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 1 จงัหวดั 

ชัน้ภมูิท่ี 3 กลุม่ภมูิภาคกลาง ประกอบด้วย 4 จงัหวดั   6x4  = 2 

                        12 

ชัน้ภมูิท่ี 4 กลุม่ภมูิภาคกรุงเทพมหานคร  

ชัน้ภมูิท่ี 5 กลุม่ภมูิภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 2 จงัหวดั   6x2  = 1 

                        12 

ชัน้ภมูิท่ี 6 กลุม่ภมูิภาคใต้ ประกอบด้วย 4 จงัหวดั    6x4  = 2 

                        12 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simpling Random Sampling) 

การได้จงัวดัในแตล่ะชัน้ภมูิตวัอยา่งใช้วิธีการเลือกสุม่ตวัอยา่งสุม่แบบง่าย (Simpling Random Sampling) 

โดยใช้วิธีการจบัฉลาก ได้จงัหวดัตวัอยา่ง  

 ขัน้ตอนท่ี 4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) 

จากท่ีได้กลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะจงัหวดัจะใช้วิธีการสุม่แบบตรงตามชนิด (Typical Sapling) โดยเลือก

ตวัอยา่งตวัแทนจ าหนา่ยทัง้หมด 40,097 คน จากจงัหวดัตวัอย่าง 8 จงัหวดั ซึง่มีตวัอยา่งทัง้หมด 300คน  

 

  



เคร่ืองมือในการใช้ในงานวิจัย 

 งานวิจยัครัง้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ซึง่เป็นการศกึษาและส ารวจตวั

แปรในปรากฏการณ์และค้นหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ ใช้รูปแบบการศกึษาลกัษณะการวิจยัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research)  โดยแหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท กลา่วคือ  

 1. การศกึษาวิจยัจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศกึษา ค้นคว้าแหล่งข้อมลูจาก

หนงัสือ เอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนวิทยานิพนธ์ งานวิจยัตา่งๆ ทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เพ่ือน ามาอ้างอิงประกอบการศกึษา 

 2. ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ประชากรท่ี

ก าหนด โดยแบง่ค าถามออกเป็น 6 สว่นดงันี ้

  สว่นท่ี 1 เป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง 

ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ 

  สว่นท่ี 2 เป็นค าถามประเมินการเปิดรับข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน์ของบริษัทเทียนส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 3 ข้อ 

  สว่นท่ี 3 เป็นค าถามประเมินทศันคตขิองตวัแทนจ าหนา่ยท่ีมีตอ่องค์ประกอบทาง

การตลาดผา่นส่ือช่องทางออนไลน์ ของบริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้แก่ ทศันคตทิางด้าน

ผลิตภณัฑ์ (Product) ทศันคตทิางด้านราคา (Price) ทศันคติทางด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 

ทศันคตทิางด้านการสสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) จ านวน 21 ข้อ 

  สว่นท่ี 4 เป็นค าถามเพ่ือประเมินพฤตกิรรมการซือ้สินค้า ของบริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั จ านวน 3 ข้อ 



  สว่นท่ี 5 เป็นค าถามเพ่ือประเมินแนวโน้มพฤตกิรรมของผู้แทนจ าหนา่ยท่ีมีตอ่บริษัท

เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  สว่นท่ี 6 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบับริษัทเทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขเรียบร้อบแล้ว น าไปใช้ในการเก้บข้อมลูจากตวัแทน

จ าหนา่ย ของบรัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน ในชว่งระหวา่งเดือน มีนาคม-เมษายน 2556 

จากนัน้ด าเนินการดงันี ้

 1. ลงรหสัในแบบสอบถาม 

 2. คดัลอกรหสัท่ีลงเรียบร้อยแล้ว ลงในแบบฟอร์ม การลงรหสัเพื่อน าไปบนัทกึข้อมลูลงในแบ

บนัทกึข้อมลู 

 3. น าข้อมลูท่ีได้ไปประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมส าเร้จรูปทางสถิต ิโดยการเลือกใช้สถิตท่ีิ

เหมาะสม ในการค านวนตามลกัษณะการวดั และสมมติฐานทดสอบ 
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