
 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาในหัวขอ เร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด   มีวิธีดําเนินการศึกษาในเร่ือง ขอบเขต
เนื้อหา ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ขอมูลและแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล  การรายงายผลการศึกษา ดังนี้ 

 
3.1 แผนการดาํเนินงาน 

ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 

1.  รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 
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
ตอบสนองความคาดหวังท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอจํากัด 
โดยพิจารณาจากตัวแปรทั้ง 4 ตัวในทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler (2003) ท่ี
ประกอบดวยการสนองความพึงพอใจในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการ
กระจายสินคา และการสงเสริมการตลาด 

สําหรับวิธีการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาจะใชวิธีวิเคราะหหาชองวาง  (Gab 
analysis) (วิทยา พรพัชรพงศ, 2550) ซ่ึงเปนการรวบรวมและเปรียบเทียบขอมูลความคาดหวังกับ
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การไดรับผลิตภัณฑและบริการจริงของลูกคา โดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธดังกลาว ดังนี้   

        ความพึงพอใจของลูกคา = ความคาดหวัง – ส่ิงท่ีไดรับจริงจากสินคาและบริการท่ี
ไดรับ 

จากการวิเคราะหหาชองวางนี้จะทําใหทราบวา อะไรคือ จุดแข็งของธุรกิจในมุมมอง
ของลูกคา ชวยใหธุรกิจสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีควรปรับปรุงกอน-หลังไดอยาง
ถูกตอง และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

 
3.2.2   ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาเกาและลูกคาปจจุบันของบริษัท โรงงานลักกี้

สตารการทอ จํากัด ท่ียังดําเนินกิจการอยู ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 จํานวนท้ังส้ิน 480 ราย (ศิริ
สรรค ธนะวัฒนกรณ.  2552.  สัมภาษณ)  ซ่ึงแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมลูกคาหลักจํานวน 361 
ราย ประกอบดวยผูผลิตปุย 154 ราย ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆา
แมลง 82 ราย ผูผลิตขาวบรรจุถุง  77 ราย และผูผลิตอาหารสัตว 48 ราย   สวนกลุมท่ีสอง คือ กลุม
ลูกคารอง  ประกอบดวย ลูกคากลุมอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมดจํานวน 119 ราย 
 

3.2.3 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาเกาและลูกคาปจจุบันของบริษัท โรงงานลักกี้

สตารการทอ จํากัด ท่ียังดําเนินกิจการอยู วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 จํานวนท้ังส้ิน 480 ราย (ศิริ
สรรค ธนะวัฒนกรณ. 2552. สัมภาษณ)   ดังนั้น ในการกําหนดกลุมตัวอยาง ซ่ึงทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอนจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอยางท่ี
ใชเก็บขอมูล ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% ตามวิธีการของ Taro Yamane (1980) โดยใชสูตรดังนี้  

 
  n         =  
เม่ือ   
  n   =  จํานวนตัวอยาง  
  N =  จํานวนประชากรที่ศึกษา  
  e  =  ความคลาดเคล่ือนท่ีกําหนด 0.05 (5%) 
   
แทนคา   n =   

2)05.0(4801
480

+
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=          218 

จากการคํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยคร้ังนี้ จึงเทากับ 218 ราย และผูวิจัยใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางตามข้ันตอนดังนี้ 

โดยทําการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) ดวยวิธีการ
เลือกสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) จากจํานวน 218 ราย ตามกลุมตัวอยาง
ท่ีสนใจ 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
ทะเบียนรายช่ือของลูกคา ดวยการจับฉลากเลือกใหไดจํานวนตามกลุมท่ีสนใจ (นรินทร นําเจริญ, 
2551) ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี  3.1 การแบงสัดสวนกลุมตัวอยาง โดยอิงสัดสวนประชากรตามกลุมลูกคาท่ีสนใจ  

กลุมลูกคาท่ีสนใจ จํานวนประชากร (ราย) รอยละ จํานวนตัวอยาง (ราย) 
1.กลุมลูกคาหลัก 
     1.1 ผูผลิตปุย 
     1.2 ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริม
สําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆา
แมลง 
     1.3 ผูผลิตขาวบรรจุถุง 
     1.4 ผูผลิตอาหารสัตว 

 
154 
82 
 
 

77 
48 

 
32 
17 
 
 

16 
10 

 
70 
37 
 
 

35 
22 

2. กลุมลูกคารอง (ประกอบดวย 
ลูกคากลุมอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมด) 

119 25 54 

รวมท้ังส้ิน 480 100 218 
ท่ีมา :   ศิริสรรค ธนะวัฒนกรณ. ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทโรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด.
สัมภาษณ.  2552.   3 กุมภาพันธ.   และการคํานวณ 
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3.3 ขอมูลและแหลงขอมูล 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลภาคสนาม จากแตละหนวย

ตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอการตอบสนองความคาดหวัง ท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทโรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัด ในปจจุบัน โดยพิจารณาจากองคประกอบของสวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา และการสงเสริมการตลาด รวมถึงขอเสนอแนะ
ของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารส่ือส่ิงพิมพ
ตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และจากวารสารทางวิชาการ เกี่ยวกับการสรางความพึงพอใจของ
ลูกคาและแนวปฏิบัติของบริษัทผูผลิตช้ันนําท่ีผลิตสินคาเดียวกับ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ 
จํากัด 
 
3.4 การรวบรวมขอมูล และเคร่ืองมือท่ีใชศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 4  สวน คือ  
  สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลูกคาผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอสวนประสม
ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด สอบถาม
คําถามปลายปดโดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ  

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการคร้ังตอไป 
   

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 2 สวน

ใหญ คือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารส่ือส่ิงพิมพ
ตางๆ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และจากวารสารทางวิชาการ จะทําการวิเคราะหโดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Analysis) สําหรับขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจากแบบสอบถามจะ
ทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean)  

การวิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นตอผลิตภัณฑและบริการ
ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ใชวิธีวิเคราะหหาชองวาง  (Gab  analysis) ซ่ึงสามารถ
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ทําไดโดยใชแบบวัดความพึงพอใจ ท่ีเปนคําถามปลายปดกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4  
ดาน ไดแก (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางจัดจําหนายและกระจายสินคา และ (4) 
ดานการสงเสริมตลาด ซ่ึงมีคําตอบใหเลือกตอบ  โดยใชเคร่ืองมือการวัดเจตคติหรือเรียกวามาตรวัด
เจตคติ  (Attitude Scale) ตามวิธีมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert’s 
Scale) ชนิด 5 ระดับ โดยกําหนดการใหคะแนน ใชเกณฑความเบ่ียงเบนมาตรฐานใหคะแนนชวง
ความรูสึกเทา ๆ กัน เปน 5 ชวงแบบตอเนื่อง เรียกวา Arbitary Weighting Method ผูศึกษาได
กําหนดดังตอไปนี้ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2545) 

 ระดับความคาดหวัง 
5   หมายถึง  ความคาดหวังวาจะไดรับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  ความคาดหวังวาจะไดรับมาก 
3   หมายถึง  ความคาดหวังวาจะไดรับปานกลาง 
2   หมายถึง  ความคาดหวังวาจะไดรับนอย 
1   หมายถึง  ความคาดหวังวาจะไดรับนอยท่ีสุด 
 
ระดับความคิดเห็น 
5   หมายถึง   ความคิดเห็น เห็นดวยมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   ความคิดเห็น เห็นดวย 
3   หมายถึง   ความคิดเห็น เฉย ๆ 
2   หมายถึง   ความคิดเห็น ไมเห็นดวย 
1   หมายถึง   ความคิดเห็น ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

การแปลผลแบบสอบถาม ความคาดหวัง ไดแบงเปน 5 ระดับ คือ คาดหวังมากท่ีสุด 
คาดหวังมาก คาดหวังปานกลาง คาดหวังนอย และคาดหวังนอยท่ีสุด ความคิดเห็นไดแบงเปน 5 
ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีเกณฑการ
พิจารณาระดับคาดหวังและความคิดเห็น จากการคํานวณอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 

สูตรการคํานวณหาอันตรภาคช้ัน 
   อันตรภาคช้ัน   = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
         จํานวนระดับ 
       = 
    

จากการคํานวนไดอันตรภาคช้ัน =   0.80 

5
15 −
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 ระดับความคาดหวัง 
4.21– 5.00 หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังมากท่ีสุด 
3.41– 4.20 หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังมาก 
2.61– 3.40 หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังปานกลาง 
1.81– 2.60 หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังนอย 
1.00 –1.80 หมายถึง ลูกคามีระดับความคาดหวังนอยท่ีสุด 
 
ระดับความคิดเห็น 
4.21– 5.00 หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากท่ีสุด 
3.41– 4.20 หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น เห็นดวย 
 2.61– 3.40 หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น เฉย ๆ 
1.81– 2.60 หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น ไมเหน็ดวย 
1.00 –1.80 หมายถึง ลูกคามีระดับความคิดเห็น ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 
 

การแปลผลความพึงพอใจ พิจารณาจาก ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ลบ
ออกดวยคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง   ไดดังนี้ 

ระดับคาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับตํ่ากวาระดับ
คาเฉล่ียของความคาดหวัง   ผลแสดงวาลูกคาไมพึงพอใจ  

ระดับคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับเทากับระดับ
คาเฉล่ียของความคาดหวัง   ผลแสดงวาลูกคามีความพึงพอใจ  

ระดับคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับมากกวาระดับ
คาเฉล่ียของความคาดหวัง  ผลแสดงวาลูกคาพึงพอใจมาก   (Kotler and Armstrong, 2002) 

 คาเฉล่ียของผลตางระหวางความคิดเห็นและความคาดหวัง   
               ตํ่ากวา   0    หมายถึง  ไมพึงพอใจ 

เทากับหรือมากกวา  0   หมายถึง  มีความพึงพอใจ 
วิธีเปรียบเทียบความคาดหวังและความคิดเห็นตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัท 

โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ผูศึกษานําเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis) มาเปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะห (Martilla and James, 1977) เทคนิค IPA ใชวิเคราะหความคาดหวังและ
ความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาและบริการวิธีการวิเคราะหจะใชกราฟชวยในการวิเคราะห ซ่ึงจะแบง
กราฟออกเปนแกนต้ังและแกนนอน โดยแกนต้ังจะบอกระดับความสําคัญของความคาดหวังท่ีมีตอ
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สินคาและบริการ และแกนนอนจะบอกระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสินคาและบริการ โดยภายใน
กราฟจะแบงการวัดเปน 2 ระดับ คือระดับสูงและระดับตํ่า การแบงแกนสําหรับการศึกษาใชคา  
3.40  มาเปนเกณฑในการกําหนดใหคาเฉล่ียของระดับความคาดหวังหรือความคิดเห็นต้ังแตมากถึง
มากท่ีสุด การแบงแกนของระดับของความคาดหวังและความพึงพอใจในกราฟจะแบงการวิเคราะห
เปน 4 Quadrant (Choi and Chu, 2000) ไดแก 

Quadrant I   หมายถึง ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับสูง 
และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับตํ่ากวามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวังอยูใน
ระดับ 3.41–5.00 และคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับ 1.00 – 3.39 ซ่ึงถาอยูใน Quadrant นี้แสดงวา
ลูกคาไมพึงพอใจ ตองใหความสนใจ  

Quadrant II   หมายถึง ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับสูง 
และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับสูงกวามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวังอยูใน
ระดับ 3.41–5.00 และคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับ 3.41 – 5.00 ซ่ึงถาอยูใน Quadrant นี้แสดงวา
ลูกคาพึงพอใจ  

Quadrant III   หมายถึง   ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับ
ตํ่า และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับตํ่ากวามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวังอยู
ในระดับ 1.00–3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 1.00 – 3.39 ซ่ึงถาอยูใน Quadrant นี้เรา
ไมตองใหความสําคัญมากเน่ืองจากลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับตํ่า  

Quadrant IV    หมายถึง   ระดับความสําคัญของความคาดหวังอยูในระดับ
ต่ํา และความคิดเห็นตอสินคาและบริการที่ไดรับสูงกวามาตรฐาน ซ่ึงคะแนนเฉล่ียความคาดหวังอยู
ในระดับ 1.00–3.39 และคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ 3.41 – 5.00 ซ่ึงถาอยูใน Quadrant นี้
แสดงวาลูกคาพึงพอใจ แตลูกคาไมคอยใหความสําคัญ  
 
3.6 การรายงานผลการศึกษา 

 การนําเสนอขอมูลจะอยูในรูปแบบของการบรรยายและตารางขอมูลโดยแบง
เนื้อหาออกเปน  5 บท ไดแก 
  1.  บทนํา 
  2.  ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  3.  ระเบียบวิธีการศึกษา 
  4.  ผลการศึกษา 
  5.  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
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3.7 ระยะเวลาในการศึกษา 
 ใชเวลาในการศึกษา  4 เดือน ต้ังแตเดือน มีนาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2552 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
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 
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน                 
สรางแบบสอบถาม                 
เก็บรวบรวมขอมูล                 
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล                 
จัดทําและนําเสนอรายงาน                 

 
 
3.8 สถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ใชสถานท่ีในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ี บริษัท โรงงานลัก

กี้สตารการทอ จํากัด 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จะดําเนินการท่ี บริษัทของลูกคาท่ี

ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 


