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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของลกูค้าในการเลือกใช้แผ่นซบัเสียง 

และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้แผ่นซบัเสียง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ลูกค้าท่ีซือ้สินค้าและใช้บริการแผ่นซับเสียง จํานวน 200 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่ม

ตวัอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถาม และใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติ t-test 

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-Way Anova) ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ลกูค้าสว่น

ใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก หาก

พิจารณารายด้าน พบว่า มีระดบัความพึงพอใจในด้านช่องทางการจดัจําหน่ายอยู่ในระดบัมาก รองลงมา 

คือ ความพึงพอใจในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ตามลําดบั ส่วนระดบั

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยัด้านการใช้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หากพิจารณารายด้าน พบวา่ มีระดบั

ความพึงพอใจในการบริการอย่างมีคณุภาพอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านลกัษณะการจดัเก็บ ด้าน
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และด้านกลยุทธ์ราคา ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ตามลําดับ การวิเคราะห์

เปรียบเทียบระดบัความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียง จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และปัจจยัสว่น

ประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ

สง่เสริมทางการตลาด ด้านบคุคล ด้านการสร้าง และด้านกระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

คาํสําคัญ:  ความพึงพอใจ, ส่วนประสมทางการตลาด, แผ่นซบัเสียง 

 

Abstract 

The research aims to investigate the satisfaction of customers in sound pad selection 

and to study factors affecting the sound pad selection. The random sampling was used to 

select participants of 200 customers who used sound pads. The tool to collect data was 

questionnaire. The data were analyzed by statistics, namely, percentage, mean, S.D., t-test, and 

One-Way Anova. The findings show that most customers were very satisfied with the Marketing 

Mix 7Ps. Considering each item, it was found that the Place was in high level while others were 

also in high level, Product, People, Process, Physical Evidence and Presentation, Price, and 

Promotion, respectively. Additionally, the customers were very satisfied with service factors in 

overall picture in high level. Considering each item, it was revealed that the most satisfaction 

level was high for Service Quality while the next ranked were Store Attributes, Product Quality, 

and Price Strategy, respectively that they also received high satisfaction level. The comparison 

analysis of satisfaction level in the Sound Pad selection categorizing into personal factors and 

the Marketing Mix 7Ps showed that the differences of Product, Price, Place, Promotion, People, 

Physical Evidence and Presentation, and Process could influence the satisfaction level in Sound 

Pad selection with statistical significance at .05. 

 

Keywords:  Satisfaction, Marketing Mix, Sound Pad 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัปัญหาเร่ืองมลพิษทางเสียงส่งผลกระทบต่อสงัคมในด้านต่างๆ อย่างมาก เช่น สุขภาพ 

สภาพจิตใจ การทํางาน และการส่ือสาร เป็นต้น ทัง้นี ้สาเหตอุนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ด้านการจราจร ท่ี
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เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความเติบโตของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559 มี

สถานการณ์ระดบัเสียงเฉล่ียโดยรวมทัง้ปีเปล่ียนแปลงจากปีท่ีผ่านมาไม่มากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบั

เสียงเฉล่ียโดยรวมทัง้ปี ในรอบ 10 ปี (2550-2559) โดยปัญหาหลกัยงัคงเป็นปัญหามลพิษทางเสียงของ

การจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) ดงันัน้ จึงมีการกําหนดมาตรการในการ

จดัการปัญหาเก่ียวกับมลพิษดงักล่าว เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 และเช่ือมโยง

ประเด็นสําคญักบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทัง้มิติ

เศรษฐกิจ สงัคม คณุภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชน 

 
 

ภาพที่ 1  ระดบัเสียงเฉล่ีย(Leq) 24 ชัว่โมง ปี 2559 (กรมควบคมุมลพิษ, 2560) 

 

ดงันัน้ เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและแผนของรัฐบาล ผู้ วิจัยจึงเห็นความสําคญัในเร่ืองการลด

ปัญหามลพิษทางเสียง เพ่ือการรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการฟังใน

สถานท่ีเฉพาะ เช่น ห้องดหูนงั ฟังเพลง ห้องประชมุ Concert Hall หรือห้องอาหาร ซึง่ต้องการคณุภาพของ

เสียงท่ีมีมิติท่ีดีกว่าปกติ และลดปัญหาในเร่ืองมลพิษทางเสียง ความต้องการดงักล่าวจึงกลายเป็นธุรกิจท่ี

ลกูค้าให้ความสนใจและกําลงัเตบิโต ซึง่บริษัทท่ีดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ึงได้ออกผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง

ขึน้มาเป็นตวัช่วยเพ่ือเพิม่ศกัยภาพการรับฟังของห้องตา่งๆ ให้สามารถใช้งานได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพและ

ยังสามารถออกแบบเพ่ือเพิ่มความสวยงามให้แก่ห้องได้อีกด้วย แต่เน่ืองจากยังเป็นบริษัทใหม่ในภาค     

ธุรกิจและการตลาดของด้านแผ่นซบัเสียง จึงเป็นท่ีรู้จกัของลกูค้าเฉพาะบางกลุ่มเท่านัน้ จึงจําเป็นท่ีบริษัท

จะต้องขยายกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ  ให้เป็นท่ีสนใจและรู้จกัมากขึน้  
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ในการเพิ่มยอดขายและขยายความเติบโตทางธุรกิจ สิ่งสําคญัในการพฒันา คือ การตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าท่ีตรงประเด็น  และการรักษาฐานลกูค้าให้คงอยู่กบับริษัทได้อย่างยาวนาน ด้วย

วิธีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มีราคาท่ีเหมาะสม มี

ช่องทางในการติดตอ่ระหว่างผู้ขายกบัผู้ซือ้ท่ีสะดวก มีบริการหลงัการขาย และมีพนกังานท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในเร่ืองดงักลา่ว จากการศกึษาแนวคิดสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Philip  Kotler และ

ทฤษฎีความพงึพอใจ (โสภิตา รัตนสมโชค, 2558) พบวา่ ทัง้ 2 แนวคดิและทฤษฎีมีสว่นช่วยในการวางแผน

กลยทุธ์และแผนการตลาดเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปยงัเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจจะ

ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวก็ขึน้อยู่กบัความสามารถในการจดัการด้านการตลาด สินค้าหรือบริการ 

หรือการกําหนดกลยทุธ์ของธุรกิจให้ผู้บริโภคยอมรับและทําให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

 ส่วนในขัน้ตอนของการบริการต้องมีการดูแลลูกค้าท่ีดี เร่ิมตัง้แต่การเข้าไปติดต่อกับลูกค้าจาก

พนักงานขายไปจนถึงการติดตัง้และส่งมอบงานให้กับลูกค้า รวมไปถึงการส่งเสริมการขายสินค้าในส่ือ

โซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ตา่งๆ ให้เห็นได้อย่างชดัเจน เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความสนใจผลิตภณัฑ์แผ่น

ซบัเสียง  

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึเห็นความสําคญัในการพฒันาธุรกิจ และให้ความสําคญัแก่ประเด็นปัญหาดงักลา่ว 

เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์แผน่ซบัเสียง และเพ่ือศกึษาระดบัความ

พงึพอใจในการใช้บริการของลกูค้า โดยการนําข้อมลูเหลา่นีม้าวิเคราะห์และกําหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

ในการพฒันาการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ซึง่จะเป็นการสร้างความไว้ใจให้แก่ลกูค้าและสง่ผล

ถึงการเพิ่มยอดขาย รวมทัง้ การสร้างความเตบิโตของธุรกิจได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพ่ือศกึษาระดบัความพงึพอใจของลกูค้าในการเลือกใช้แผน่ซบัเสียง 

 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจในการเลือกใช้แผน่ซบัเสียง 

 

สมมตฐิานของงานวจิัย 

 1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง แตกตา่งกนั 

 2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี

จําหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง แตกตา่งกนั 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ลกูค้าท่ีซือ้สินค้าและใช้บริการแผ่นซบัเสียง จากการท่ีไม่มี

ประชากรท่ีชดัเจน จึงได้กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีมีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ .05 โดยในตารางสําเร็จรูปได้กําหนดกลุม่ตวัอยา่งไว้ 

400 คน (ธานินทร์  ศลิป์จารุ, 2557) แตเ่น่ืองจากมีระยะเวลาในการทํางานวิจยัท่ีจํากดั และเพ่ือให้การเก็บ

รวบรวมข้อมลูเกิดความสะดวกและเหมาะสม จงึได้กําหนดกลุม่ตวัอย่างจากการสุม่กลุม่ตวัอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ได้จํานวนรวมทัง้สิน้ 200 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม ซึง่แบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้

        สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชีพ 

และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จํานวน 5 ข้อ 

        ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านการสร้างและ

นําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ซึ่งมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลเิคร์ิท (Likert) จํานวน 14 ข้อ 

        สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัด้านการใช้บริการ ประกอบด้วย ด้านการบริการอย่างมีคณุภาพ  

คุณภาพของผลิตภัณฑ์  ด้านกลยุทธ์ราคา และด้านลักษณะการจัดเก็บ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลเิคร์ิท (Likert) จํานวน 8 ข้อ 

         ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในความพึงพอใจต่อการใช้บริการของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่มีลกัษณะเป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร ตํารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาเป็นข้อมลูในการ

วิเคราะห์และออกแบบแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการแจกแบบสอบถามให้แก่ลกูค้าท่ีซือ้

สนิค้าและใช้บริการแผน่ซบัเสียง เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึง่ได้แบบสอบถาม

คืนกลบัมารวม 200 ชดุ 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภมูิชนิดตา่งๆ สามารถแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
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 1. ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการหาความถ่ี (Frequency) และ

คา่ร้อยละ (Percentage) 

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ด้านสถานท่ีจําหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (X�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

 3. ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านการบริการอย่างมีคณุภาพ ด้าน

คณุภาพของผลิตภณัฑ์ ด้านกลยุทธ์ราคา และด้านลกัษณะการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการหา

คา่เฉล่ีย (X�) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 4. วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นซบัเสียง จําแนกตาม

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) วิเคราะห์ข้อมลูตวัแปรด้าน

เพศโดยการใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-

way ANOVA) โดยใช้สถิต ิF-test 

 

ผลการวจิัย 

 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลติภณัฑ์แผน่ซบัเสียง สรุปได้เป็น 4 สว่น ดงันี ้

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย จํานวน 105 คน คิดเป็นคา่เฉล่ียร้อยละ 52.00 มีอายตุัง้แต ่20-29 ปี จํานวน 158 คน คิดเป็น

คา่เฉล่ียร้อยละ 79.00 มีระดบัการศกึษา อยู่ในระดบัปริญญาตรี จํานวน 189 คน คิดเป็นคา่เฉล่ียร้อยละ 

94.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน จํานวน 184 คน คิดเป็นคา่เฉล่ียร้อยละ 92.00 และมีรายได้เฉล่ีย

ตอ่เดือน เท่ากบั 20,001-30,000 บาท จํานวน 139 คน คดิเป็นคา่เฉล่ียร้อยละ 69.50 

 สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจําหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุคล ด้านการสร้าง

และนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ

ด้านส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือมีการพิจารณารายด้าน พบว่า ระดบัความ

พึงพอใจในด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ 

ระดบัความพึงพอใจในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการตลาด ซึง่มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ตามลําดบั 
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 สว่นท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความพงึพอใจ ได้แก่ ด้านการบริการอย่างมีคณุภาพ 

ด้านคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ด้านกลยทุธ์ราคา และด้านลกัษณะการจดัเก็บ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือมีการพิจารณารายด้าน พบว่า ระดบั

ความพึงพอใจในด้านการบริการอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ระดบัความพงึพอใจในด้านลกัษณะการจดัเก็บ ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ และด้านกลยทุธ์

ราคา ซึง่มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ตามลําดบั 

 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง 

จําแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกตา่ง

กนั ดงัตารางท่ี 1-5 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

เพศแตกตา่งกนั  
 

รายการประเมนิ 
เพศชาย เพศหญิง 

t Sig. 
(X�) S.D. (X�) S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.43 0.49 4.50 0.46 - 0.909 0.365 

ด้านคณุภาพขอผลติภณัฑ์ 4.32 0.63 4.37 0.61 - 0.623 0.534 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.53 1.00 3.60 0.95 - 0.446 0.656 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.35 0.65 4.39 0.60 - 0.474 0.636 

ผลรวมเฉล่ีย 4.16 0.63 4.22 0.60 - 0.987 0.325 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

อายแุตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 1.221 0.303 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 1.560 0.200 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 1.130 0.338 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 0.660 0.578 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 1.060 0.367 

 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 0.487 0.692 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 1.116 0.344 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 0.229 0.876 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 0.455 0.714 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 0.533 0.660 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

อาชีพแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 1.271 0.283 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 1.347 0.262 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 2.696 0.070 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 1.689 0.187 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 2.045 0.132 

 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

รายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 1.536 0.193 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 1.053 0.381 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 0.639 0.635 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 1.037 0.389 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 0.972 0.424 

 

 

 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง 

จําแนกตามปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจําหน่าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการ ท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียง โดยภาพรวมและราย

ด้าน แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงัตารางท่ี 6-12 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

ผลติภณัฑ์แตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 72.480 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 44.102 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 29.651 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 41.427 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 51.663 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

ราคาแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 27.349 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 45.115 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 136.906 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 32.735 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 76.439 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

ช่องทางจดัจําหน่ายแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 153.937 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 131.707 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 39.541 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 217.619 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 111.209 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

การสง่เสริมทางการตลาดแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 22.390 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 30.164 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 134.766 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 28.637 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 55.397 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

บคุคลแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 123.191 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 56.895 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 30.661 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 52.573 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 51.488 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

การสร้างและนําเสนอภาพลกัษณะทางกายภาพแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 34.612 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 126.944 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 78.171 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 50.593 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 110.001 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความพึงพอใจของลกูค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์แผ่นซบัเสียง แต่ละด้านและโดยรวม ท่ีมี

กระบวนการแตกตา่งกนั 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 

F Sig. 
คา่เฉล่ีย S.D. 

ด้านบริการอยา่งมีคณุภาพ 4.46 0.48 59.141 0.000* 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 4.35 0.62 42.460 0.000* 

ด้านกลยทุธ์ราคา 3.56 0.97 31.205 0.000* 

ด้านลกัษณะการจดัเก็บ 4.37 0.63 46.318 0.000* 

ผลรวมเฉล่ีย 4.19 0.62 48.601 0.000* 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

อภปิรายผล 

จากผลการวิจยั สามารถนํามาอภิปรายได้ดงันี ้

 เพศท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง ในภาพรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ หทยัรัตน์  บรรลือ (2556) ท่ีได้ศกึษางานวิจยัเร่ืองความพึง

พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าในภาพรวมไม่แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เหมือนดาว  

วาสเุทพรังสรรค์ (2559) ท่ีได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ชาเขียว ย่ีห้อโออิชิ  

และอิชิตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ชา

เขียวย่ีห้อโออิชิ และอิชิตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดท่ีมาซือ้สินค้าหรือใช้

บริการสว่นมากไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ อีกทัง้การให้บริการของร้านค้าหรือบริษัท ก็ควรให้บริการลกูค้า

ทุกเพศอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตัิจะทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและ

บริการมากยิ่งขึน้ 

อายท่ีุแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง ในภาพรวมและรายด้าน  

ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กฤตนิ  ติป๊ปะละ (2558) ท่ีได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล

ตอ่ความพึงพอใจในการทํางานของพนกังานสถานีโทรทศัน์ และสถานีวิทยแุห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจของลกูค้า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั และ

สอดคล้องกับงานวิจยัของ แครียา  ภู่พฒัน์ (2551) ท่ีได้ศึกษางานวิจัย เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ
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แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือ้รถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่

แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียง ในภาพรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ หทยัรัตน์  บรรลือ (2556) ซึง่ได้ศกึษางานวิจยั

เร่ือง ความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พบว่า ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ เหมือนดาว  วาสเุทพรังสรรค์ (2559) ท่ีได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ

ซือ้ชาเขียวย่ีห้อโออิชิ และอิชิตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาไม่มีผลตอ่การ

ตดัสนิใจซือ้ชาเขียวย่ีห้อโออิชิ และอิชิตนัของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อาชีพท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียงในภาพรวม ไม่แตกตา่ง

กนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ โสภิตา  รัตนสมโชค (2558) ซึง่ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ใน

ภาพรวม ไม่แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ แครียา  ภู่พฒัน์ (2551) ท่ีได้ศกึษางานวิจยั เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ.05 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซับเสียงใน

ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ หทยัรัตน์  บรรลือ (2556) ท่ีได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พบว่า รายได้ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลกูค้า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจยั

ของ แครียา  ภู่พฒัน์ (2551) ซึ่งได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซือ้รถยนต์    

โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั 

มีพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลือกซือ้รถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนั ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิต ิ.05 

ผลติภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียงในภาพรวมและราย

ด้าน แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิมานมาศ  ลีเลศิวงศ์

ภกัดี (2552) ท่ีได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของลกูค้าท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้น เพลซ พบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพล

ตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าในภาพรวม แตกตา่งกนั  
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ราคาท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียงในภาพรวมและรายด้าน 

แตกต่างกัน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ โสภิตา  รัตนสมโชค 

(2558) ท่ีได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการ

ใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคาท่ีแตกต่าง

กนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าในภาพรวม แตกตา่งกนั  

สถานท่ีจัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซับเสียงใน

ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

โสภิตา  รัตนสมโชค (2558) ท่ีได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ่

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า ในภาพรวม แตกตา่งกนั  

การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซับเสียงใน

ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

โสภิตา  รัตนสมโชค (2558) ซึง่ได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ่

ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ การสง่เสริมทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าในภาพรวมแตกตา่งกนั  

บุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียงในภาพรวมและราย

ด้าน แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ โสภิตา  รัตนสมโชค 

(2558) ท่ีได้ศกึษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ใน

การใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคคลท่ี

แตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า ในภาพรวม แตกตา่งกนั  

การสร้างและนําเสนอภาพลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

เลือกซือ้แผ่นซับเสียงในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ โสภิตา  รัตนสมโชค (2558) ท่ีได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสร้างและนําเสนอภาพลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า ในภาพรวม แตกตา่งกนั  

กระบวนการท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียงในภาพรวมและ

รายด้าน แตกตา่งกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของพิมานมาศ ลีเลิศ

วงศ์ภักดี (2552) ท่ีได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าท่ีมี
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ความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้น เพลซ พบว่า กระบวนการท่ี

แตกตา่งกนัมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของลกูค้าในภาพรวม แตกตา่งกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้แผน่ซบัเสียง พบวา่ ปัจจยัด้าน

สว่นประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอในการเลือกซือ้แผ่นซบัเสียง โดยภาพรวม

และรายด้านแตกต่างกัน จึงได้เสนอแนะสิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดกลยุทธ์และการวางแผน

การตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขนั ดงันี ้ 

 1. ด้านราคา ควรมีการปรับราคาของสินค้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะเม่ือมีการ

เปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งในตลาด โดยอาจจะปรับราคาสินค้าบางตวัลงเพ่ือให้มีราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัของ

คูแ่ขง่รายอ่ืนท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพใกล้เคียงกนั 

 2. ด้านการใช้งานท่ีถกูต้อง ควรท่ีจะมีการจดัทําคูมื่อการใช้งานและคูมื่อการดแูลรักษาสินค้าอย่าง

ถกูต้อง โดยอาจจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคเข้าไปให้คําแนะนํา เป็นบริการหลงัการขาย เพ่ือให้มีการใช้

สนิค้าได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 

 3. ด้านการตลาด เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายถึงคณุสมบตัิและ

คุณประโยชน์ จึงควรมีการทําการตลาดเพ่ือทําความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยให้มีข้อมูลของ

ผลติภณัฑ์อยา่งละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท และในแคตตาลอ็กอยา่งชดัเจนและถกูต้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ต่อไป 

 ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา

เน่ืองจากมีส่วนช่วยในการเพิ่มความพงึพอใจให้แก่ผู้ ใช้บริการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัใน

ภาคอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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