บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาในหัวขอ เรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีวิธีดําเนินการศึกษาในเรื่อง ขอบเขต
เนื้อหา ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การรายงายผลการศึกษา ดังนี้
3.1 แผนการดําเนินงาน
ในการศึ ก ษาเรื่ อง ความพึ งพอใจของลู ก ค าตอสว นประสมทางการตลาดสํา หรั บ
ผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
1. รวบรวมขอมูลเบื้องตน
2. สรางแบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล
5. จัดทําและนําเสนอรายงาน
3.2 ขอบเขตการศึกษา
3.2.1 ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
และบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ใชแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในสินคา
และบริการของ Kotler and Armstrong (2002) เพื่อวิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาตอ การ
ตอบสนองความคาดหวังที่มีตอผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอจํากัด
โดยพิ จ ารณาจากตั ว แปรทั้ ง 4 ตั ว ในทฤษฎี ส ว นประสมทางการตลาดของ Kotler (2003) ที่
ประกอบดวยการสนองความพึงพอใจในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการ
กระจายสินคา และการสงเสริมการตลาด
สําหรับวิธีการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาจะใชวิธีวิเคราะหหาชองวาง (Gab
analysis) (วิทยา พรพัชรพงศ, 2550) ซึ่งเปนการรวบรวมและเปรียบเทียบขอมูลความคาดหวังกับ
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การไดรับผลิตภัณฑและบริการจริงของลูกคา โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธดังกลาว ดังนี้
ความพึงพอใจของลูกคา = ความคาดหวัง – สิ่งที่ไดรับจริงจากสินคาและบริการที่
ไดรับ
จากการวิเคราะหหาชองวางนี้จะทําใหทราบวา อะไรคือ จุดแข็งของธุรกิจในมุมมอง
ของลูกคา ชวยใหธุรกิจสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานที่ควรปรับปรุงกอน-หลังไดอยาง
ถูกตอง และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
3.2.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาเกาและลูกคาปจจุบันของบริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัด ที่ยังดําเนินกิจการอยู ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 จํานวนทั้งสิ้น 480 ราย (ศิริ
สรรค ธนะวัฒนกรณ. 2552. สัมภาษณ) ซึ่งแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมลูกคาหลักจํานวน 361
ราย ประกอบดวยผูผลิตปุย 154 ราย ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆา
แมลง 82 ราย ผูผลิตขาวบรรจุถุง 77 ราย และผูผลิตอาหารสัตว 48 ราย สวนกลุมที่สอง คือ กลุม
ลูกคารอง ประกอบดวย ลูกคากลุมอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดจํานวน 119 ราย
3.2.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาเกาและลูกคาปจจุบันของบริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัด ที่ยังดําเนินกิจการอยู วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 จํานวนทั้งสิ้น 480 ราย (ศิริ
สรรค ธนะวัฒนกรณ. 2552. สัมภาษณ) ดังนั้น ในการกําหนดกลุมตัวอยาง ซึ่งทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอนจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอยางที่
ใชเก็บขอมูล ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามวิธีการของ Taro Yamane (1980) โดยใชสูตรดังนี้
n

=

n
N
e

=
=
=

จํานวนตัวอยาง
จํานวนประชากรที่ศึกษา
ความคลาดเคลื่อนที่กําหนด 0.05 (5%)

n

=

480
1 + 480(0.05) 2

เมื่อ

แทนคา

N
1 + Ne 2
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=
218
จากการคํานวนกลุมตัวอยางที่ใชวิจัยครั้งนี้ จึงเทากับ 218 ราย และผูวิจัยใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังนี้
โดยทําการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการ
เลือกสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) จากจํานวน 218 ราย ตามกลุมตัวอยาง
ที่สนใจ คือ กลุมลูกคาหลัก 361 ราย และกลุมลูกคารอง 119 ราย อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไดมีการ
แบงยอยกลุมลูกคาหลักตามประเภทธุรกิจลงไปอีก คือ ผูผลิตปุย 154 ราย ผูผลิตภัณฑยา อาหาร
เสริมสําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆาแมลง 82 ราย ผูผลิตขาวบรรจุถุง 77 ราย และผูผลิตอาหาร
สัตว 48 ราย ดังนั้นจึงตองมีคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยกําหนดขนาดอิงเกณฑจากการแบงสัดสวน
ประชากรตามกลุมยอยดังกลาวดวยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จาก
ทะเบียนรายชื่อของลูกคา ดวยการจับฉลากเลือกใหไดจํานวนตามกลุมที่สนใจ (นรินทร นําเจริญ,
2551) ซึ่งแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การแบงสัดสวนกลุมตัวอยาง โดยอิงสัดสวนประชากรตามกลุมลูกคาที่สนใจ
กลุมลูกคาที่สนใจ
จํานวนประชากร (ราย) รอยละ จํานวนตัวอยาง (ราย)
1.กลุมลูกคาหลัก
1.1 ผูผลิตปุย
154
32
70
1.2 ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริม
82
17
37
สําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆา
แมลง
1.3 ผูผลิตขาวบรรจุถุง
77
16
35
1.4 ผูผลิตอาหารสัตว
48
10
22
2. กลุมลูกคารอง (ประกอบดวย
119
25
54
ลูกคากลุมอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด)
รวมทั้งสิ้น
480
100
218
ที่มา : ศิริสรรค ธนะวัฒนกรณ. ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทโรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด.
สัมภาษณ. 2552. 3 กุมภาพันธ. และการคํานวณ
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3.3 ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จากแตละหนวย
ตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอการตอบสนองความคาดหวัง ที่มีตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทโรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัด ในปจจุบัน โดยพิจารณาจากองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา และการสงเสริมการตลาด รวมถึงขอเสนอแนะ
ของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และจากวารสารทางวิชาการ เกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจของ
ลูกคาและแนวปฏิบัติของบริษัทผูผลิตชั้นนําที่ผลิตสินคาเดียวกับ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ
จํากัด
3.4 การรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล ข อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ แบบสอบถาม โดยแบ ง
ออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกคาผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอสวนประสม
ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด สอบถาม
คําถามปลายปดโดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการครั้งตอไป
3.5 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 2 สวน
ใหญ คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และจากวารสารทางวิชาการ จะทําการวิเคราะหโดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Analysis) สําหรับขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากแบบสอบถามจะ
ทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
การวิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นตอผลิตภัณฑและบริการ
ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ใชวิธีวิเคราะหหาชองวาง (Gab analysis) ซึ่งสามารถ
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ทําไดโดยใชแบบวัดความพึงพอใจ ที่เปนคําถามปลายปดกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4
ดาน ไดแก (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางจัดจําหนายและกระจายสินคา และ (4)
ดานการสงเสริมตลาด ซึ่งมีคําตอบใหเลือกตอบ โดยใชเครื่องมือการวัดเจตคติหรือเรียกวามาตรวัด
เจตคติ (Attitude Scale) ตามวิธีมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert’s
Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยกําหนดการใหคะแนน ใชเกณฑความเบี่ยงเบนมาตรฐานใหคะแนนชวง
ความรูสึกเทา ๆ กัน เปน 5 ชวงแบบตอเนื่อง เรียกวา Arbitary Weighting Method ผูศึกษาได
กําหนดดังตอไปนี้ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545)
ระดับความคาดหวัง
5 หมายถึง ความคาดหวังวาจะไดรับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคาดหวังวาจะไดรับมาก
3 หมายถึง ความคาดหวังวาจะไดรับปานกลาง
2 หมายถึง ความคาดหวังวาจะไดรับนอย
1 หมายถึง ความคาดหวังวาจะไดรับนอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นดวย
3 หมายถึง ความคิดเห็น เฉย ๆ
2 หมายถึง ความคิดเห็น ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ความคิดเห็น ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
การแปลผลแบบสอบถาม ความคาดหวัง ไดแบงเปน 5 ระดับ คือ คาดหวังมากที่สุด
คาดหวังมาก คาดหวังปานกลาง คาดหวังนอย และคาดหวังนอยที่สุด ความคิดเห็นไดแบงเปน 5
ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑการ
พิจารณาระดับคาดหวังและความคิดเห็น จากการคํานวณอันตรภาคชั้น ดังนี้
สูตรการคํานวณหาอันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนระดับ
5 −1
=
5

จากการคํานวนไดอันตรภาคชั้น =

0.80
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ระดับความคาดหวัง
4.21– 5.00
หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังมากทีส่ ุด
3.41– 4.20
หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังมาก
2.61– 3.40
หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังปานกลาง
1.81– 2.60
หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังนอย
1.00 –1.80
หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังนอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
4.21– 5.00
หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด
3.41– 4.20
หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น เห็นดวย
2.61– 3.40
หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น เฉย ๆ
1.81– 2.60
หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น ไมเห็นดวย
1.00 –1.80
หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
การแปลผลความพึงพอใจ พิจารณาจาก ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ลบ
ออกดวยคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง ไดดังนี้
ระดับคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับต่ํากวาระดับ
คาเฉลี่ยของความคาดหวัง ผลแสดงวาลูกคาไมพึงพอใจ
ระดั บ ค า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ น ค า หรื อ บริ ก ารที่ ลู ก ค า ได รั บ เท า กั บ ระดั บ
คาเฉลี่ยของความคาดหวัง ผลแสดงวาลูกคามีความพึงพอใจ
ระดับคาเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับมากกวาระดั บ
คาเฉลี่ยของความคาดหวัง ผลแสดงวาลูกคาพึงพอใจมาก (Kotler and Armstrong, 2002)
คาเฉลี่ยของผลตางระหวางความคิดเห็นและความคาดหวัง
ต่ํากวา 0
หมายถึง
ไมพึงพอใจ
เทากับหรือมากกวา 0 หมายถึง
มีความพึงพอใจ
วิธีเปรียบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัท
โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ผูศึกษานําเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis) มาเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห (Martilla and James, 1977) เทคนิค IPA ใชวิเคราะหความคาดหวังและ
ความคิดเห็นที่มีตอสินคาและบริการวิธีการวิเคราะหจะใชกราฟชวยในการวิเคราะห ซึ่งจะแบง
กราฟออกเปนแกนตั้งและแกนนอน โดยแกนตั้งจะบอกระดับความสําคัญของความคาดหวังที่มีตอ
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สินคาและบริการ และแกนนอนจะบอกระดับความคิดเห็นที่มีตอสินคาและบริการ โดยภายใน
กราฟจะแบงการวัดเปน 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับต่ํา การแบงแกนสําหรับการศึกษาใชคา
3.40 มาเปนเกณฑในการกําหนดใหคาเฉลี่ยของระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นตั้งแตมากถึง
มากที่สุด การแบงแกนของระดับของความคาดหวังและความพึงพอใจในกราฟจะแบงการวิเคราะห
เปน 4 Quadrant (Choi and Chu, 2000) ไดแก
Quadrant I หมายถึง ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับสูง
และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังอยูใน
ระดับ 3.41–5.00 และคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับ 1.00 – 3.39 ซึ่งถาอยูใน Quadrant นี้แสดงวา
ลูกคาไมพึงพอใจ ตองใหความสนใจ
Quadrant II หมายถึง ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับสูง
และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับสูงกวามาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังอยูใน
ระดับ 3.41–5.00 และคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับ 3.41 – 5.00 ซึ่งถาอยูใน Quadrant นี้แสดงวา
ลูกคาพึงพอใจ
Quadrant III หมายถึง ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับ
ต่ํา และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับต่ํากวามาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังอยู
ในระดับ 1.00–3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 1.00 – 3.39 ซึ่งถาอยูใน Quadrant นี้เรา
ไมตองใหความสําคัญมากเนื่องจากลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับต่ํา
Quadrant IV หมายถึง ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับ
ต่ํา และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับสูงกวามาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังอยู
ในระดับ 1.00–3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 3.41 – 5.00 ซึ่งถาอยูใน Quadrant นี้
แสดงวาลูกคาพึงพอใจ แตลูกคาไมคอยใหความสําคัญ
3.6 การรายงานผลการศึกษา
การนํ าเสนอข อมู ลจะอยูใ นรูปแบบของการบรรยายและตารางขอมูลโดยแบง
เนื้อหาออกเปน 5 บท ไดแก
1. บทนํา
2. ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ระเบียบวิธีการศึกษา
4. ผลการศึกษา
5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ
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3.7 ระยะเวลาในการศึกษา
ใชเวลาในการศึกษา 4 เดือน ตั้งแตเดือน มีนาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2552
ขั้นตอนการดําเนินการ

มี.ค. 52
เม.ย. 52
พ.ค. 52
มิ.ย. 52
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

รวบรวมขอมูลเบื้องตน
สรางแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล
จัดทําและนําเสนอรายงาน

3.8 สถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชสถานที่ในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการที่ บริษัท โรงงานลัก
กี้สตารการทอ จํากัด
2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการที่ บริษัทของลูกคาที่
ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง

