
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของ
ผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด มีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 
 1. รวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 

2. สรางแบบสอบถาม 
 3. เก็บรวบรวมขอมูล 
 4. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
 5. จัดทําและนําเสนอรายงาน 
ขอบเขตการศึกษา 
 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย แนวความคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาและ
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคากลุมสียอม และเคมีภัณฑส่ิงทอ
ของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดาน
ราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคากับ บริษัทคาสคาดา (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีมูลคาการซ้ือสูง(ลูกคาท่ีมียอดการส่ังซ้ือสียอมและ
เคมีภัณฑส่ิงทอสูงกวา 1 ลานบาทตอป) ซ่ึงมีจํานวน 100 ราย (ขอมูลจากรายงานยอดขายของบริษัท
คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551) 
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 80 ราย โดยกําหนดขนาดตัวอยางท่ีมี
ความเช่ือม่ัน 95% และใหมีความผิดพลาดไดไมเกิน 5% ใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางของ 
Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535: 68 อางอิงจาก Yamane, 1973: 725) จากลูกคา บริษัท 
คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 100 ราย ดังนี้ 
 
 



  
 

16 

             n         =                              N                =                         100         .                        =     80                              
                                                      1+Ne2                               1+ (100) (0.05)2                
             n       =          ขนาดตัวอยาง 
             N      =          ขนาดประชากร 
             e       =          ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 
  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ     คือ    แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
  สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและกิจการ 

สวนท่ี 2   ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสี
ยอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด สอบถามโดยใชมาตรวัดแบบ
ประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ 

สวนท่ี3 ปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและ
เคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 
  สวนท่ี 4   ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
การรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามลูกคาท่ี
ซ้ือผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  จํานวน 80 ราย
โดยใหผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือของบริษัทลูกคาเปนผูตอบแบบสอบถาม  
  ลักษณะของผูตอบแบบสอบถามและกิจการของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 
ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาท่ีทํางานในสถานประกอบการนี้มากกวา 10 ป และมี
ตําแหนงเปนพนักงานฝายควบคุมคุณภาพโดยกิจการต้ังอยูในจังหวัดสมุทรสาคร ประเภทบริษัท
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จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตผาแบบครบวงจร ทุนจดทะเบียน และยอดขาย 16 ลานบาทข้ึนไป โดยมี
พนักงาน 51 - 200 คน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
   ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จํานวน 80 ชุด ผูศึกษาจะนํามาวิเคราะหโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปดวยคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สําหรับขอมูลในแบบสอบถาม   สวนท่ี  2   ความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสม 
การตลาดใชมาตรวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5  ระดับ  คือ  มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ   ดังนี้ 
    ระดับความพึงพอใจ   คะแนน 
                  มากท่ีสุด          5 
                  มาก          4 
          ปานกลาง          3 
          นอย          2 
          นอยท่ีสุด          1 
   

การแปลความหมายคาของคะแนนเฉล่ีย จะใชตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
   ระดับความพึงพอใจ   คาเฉล่ีย 
                  มากท่ีสุด                4.50 – 5.00         
                  มาก                3.50 – 4.49         
          ปานกลาง                2.50 – 3.49         
          นอย                1.50 – 2.49         
          นอยท่ีสุด                1.00 – 1.49 
 
 สําหรับขอมูลในแบบสอบถาม  สวนท่ี  3 ปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทาง
การตลาด ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5   ระดับ คือ  มากท่ีสุด  มาก            
ปานกลาง    นอย    และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ   ดังนี้ 
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                                 ระดับความรุนแรงของปญหา              คะแนน 
                  มากท่ีสุด          5 
                  มาก          4 
          ปานกลาง          3 
          นอย          2 
          นอยท่ีสุด          1 
 
 การแปลความหมายคาของคะแนนเฉล่ีย จะใชตามเกณฑ ดังตอไปนี้                   
                                      ระดับความรุนแรงของปญหา  คะแนน 
                  มากท่ีสุด                4.50 – 5.00         
                  มาก                3.50 – 4.49         
          ปานกลาง                2.50 – 3.49         
          นอย                1.50 – 2.49         
          นอยท่ีสุด                                                 1.00 – 1.49  
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้ ใชระยะเวลาประมาณ  4  เดือน ต้ังแต เดือน มกราคม 2552 ถึง เดือน 
เมษายน 2552   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


