
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาด

สําหรับผลิตภัณฑของ บริษัท  โรงงานลักกี้สตารการทอ  จํากัดไดทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 218 ชุด จากกลุมลูกคาตามประเภทธุรกิจตาง ๆ  ในชวงเดือน พ.ค – มิ.ย 
2552 สามารถสรุปแยกตามผลการศึกษาออกเปน 5 สวน    ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงาน 
ลักษณะงาน ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 

 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานเปน เจาของกิจการ จํานวน 76   คน คิด

เปนรอยละ 34.9 เปนผูมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 61.9  มีระยะเวลาท่ี
เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ มากกวา 3 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 56.4  มีความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทุก 2-3 เดือน จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 53.2 เปนผูผลิตปุย จํานวน 70 
คน คิดเปนรอยละ 32.1 มีมูลคาท่ีซ้ือเฉลี่ย/เดือน 150,001-200,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอย
ละ 36.7   
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สวนท่ี 2   ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของ บริษัท โรงงานลักก้ีสตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด   และจําแนกตาม ตําแหนงงาน ลักษณะงาน ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ีย / 
เดือน 

จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบมีระดับความคาดหวังตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด  ดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับ 1  โดยมีคาเฉล่ียในระดับมาก  (3.84) ซ่ึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยยอยดานระยะเวลาการสงมอบทันเวลาไมลาชา มาก
ท่ีสุด (4.56)    โดยมีความคาดหวังตอปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือนอยท่ีสุด 
(3.00)  รองลงมา ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.77)  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังตอปจจัยยอยดานเง่ือนไขการรับประกันสินคา มากท่ีสุด (4.25)  โดยมีความคาดหวังตอ
ปจจัยยอยดานความหลากหลายของชนิดสินคานอยท่ีสุด (3.08)  รองลงมา ดานราคา  โดยมีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก (3.74) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยยอยดานระยะเวลาการยืนราคา
สินคาท่ีนานกวา มากท่ีสุด (4.10)  โดยความคาดหวังตอมีปจจัยยอยดานวิธีการชําระเงินท่ีสะดวก
และยืดหยุนนอยท่ีสุด (3.44)  และดานการสงเสริมการตลาด (3.71)   ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังตอปจจัยยอยดานการแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขายมากที่สุด (4.34)  โดยมีความ
คาดหวังตอปจจัยยอยดานการโฆษณา / ประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ นอยท่ีสุด (3.37) 

สวนระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็น ดานผลิตภัณฑเปนอันดับ 1 โดยมีคาเฉล่ียในระดับ เห็นดวย  (3.86) ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดานเง่ือนไขการรับประกันสินคามากท่ีสุด (4.05)  โดยมี
ความคิดเห็นตอปจจัยยอยดานความหลากหลายของชนิดสินคานอยท่ีสุด (3.61)  รองลงมา ดาน
สถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียในระดับ เห็นดวย  (3.80) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดาน ไมมีความเสียหายระหวางการขนสงมากท่ีสุด (4.03)  โดยมีความ
คิดเห็นตอปจจัยยอยดานทําเลที่ต้ัง มีความสะดวกและงายตอการเขาถึงนอยท่ีสุด (3.50) รองลงมา 
ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียในระดับ เห็นดวย (3.46) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอปจจัยยอยดานความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขายมากท่ีสุด (3.88)  โดยมีความ
คิดเห็นตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจก แถมสินคา นอยท่ีสุด (2.83)  และ 
ดานราคา  โดยมีคาเฉล่ียในระดับ เฉย ๆ (3.36)   ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยยอย
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ดานระยะเวลาการยืนราคาสินคาท่ีนานกวามากท่ีสุด (3.82)  โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดาน
ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขงนอยท่ีสุด (2.89) 

สําหรับระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.09) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอยดานความหลากหลายของชนิดสินคามากท่ีสุด (0.53)  โดยมีความไมพึงพอใจตอปจจัย
ยอยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคามากท่ีสุด (-0.38)   และไมพึงพอใจในดานราคา 
(-0.38)  เปนอันดับ 1  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจตอปจจัยยอยดานวิธีการชําระเงินท่ี
สะดวกและยืดหยุนนอยท่ีสุด (-0.04)  โดยมีความไมพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน ราคาจําหนายท่ีตํ่า
กวาคูแขง มากท่ีสุด (-0.78)  รองลงมา  ดานการสงเสริมการตลาด (-0.25)  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานบุคลิกภาพและมารยาทของฝายขายมากท่ีสุด (0.16)  โดยมีความไม
พึงพอใจตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจก แถมสินคา มากท่ีสุด (-0.85)  และ 
ดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย (-0.04)   ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัย
ยอยดานความสะดวกในการส่ังซ้ือมากท่ีสุด (0.76)  โดยมีความไมพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา มากท่ีสุด (-0.64) 
 

จําแนกตามตําแหนงงาน 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มี

คาเฉล่ียในระดับมาก (3.78)   ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.77) และผูท่ีมี
ตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.74) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ียในระดับเห็น
ดวย (3.90)   ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.86) และผูท่ีมีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.32) 

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจ 
(0.17)   ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีความพึงพอใจ (0.09) และผูท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มี
ความไมพึงพอใจ  (-0.42) 
 

ปจจัยดานราคา  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก (3.78)   ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.75) และผูท่ีมีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.70) 
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สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ียในระดับเห็น
ดวย (3.42)    ผูท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.33) และผูท่ีมีตําแหนง
เปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.32) 

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ทุกตําแหนงงานไมพึงพอใจ  ผูท่ีมีตําแหนงเปน
จัดซ้ือไมพึงพอใจ (-0.43) ผูท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร ไมพึงพอใจ (-0.37) และผูท่ีมี
ตําแหนงเปนเจาของกิจการไมพึงพอใจ (-0.32) 

ปจจัยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูท่ีมี
ตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.89)   ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (3.84) และผูท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.67) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ียในระดับเห็น
ดวย (3.86)  ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.78)   และ ผูท่ีมีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.75)   

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา  ผูท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร พึงพอใจ 
(0.08)  ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือไมพึงพอใจ (-0.06) และผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการไมพึงพอใจ 
(-0.02)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาระดับความคาดหวัง  ผู ท่ีมีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.82) และผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (3.73) และผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.71)   

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉล่ียในระดับเห็น
ดวย (3.51)  ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.46)   และ ผูท่ีมีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.42)   

สําหรับระดับความพึงพอใจ   พบวา   ผูท่ีมีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร  ไมพึงพอใจ     
(-0.40) ผูท่ีมีตําแหนงเปนจัดซ้ือไมพึงพอใจ (-0.25) และ ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการไมพึง
พอใจ (-0.17) 
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จําแนกตามลักษณะงาน 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวน

เกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.78)   ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก (3.76) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผู ท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเก่ียวของในการ
ตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.89)   ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็น
ดวย (3.85) 

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจซ้ือ มีความพึงพอใจ (0.11)   ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีความพึงพอใจ  (0.09) 

ปจจัยดานราคา  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.75)   ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.61) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเฉยๆ  
(3.37) ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเฉยๆ (3.35)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ ไมพึงพอใจ (-0.24) ผู
ท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ ไมพึงพอใจ (-0.04)     

ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย  พบวาระดับความคาดหวัง  ผู ท่ีมีอํานาจ
ตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.88)   ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอ
หรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.83) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย 
(3.81)    ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.80)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจซ้ือ ไมพึงพอใจ (-0.08)    ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ ไมพึงพอใจ (-0.02)   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือ
มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.73)   ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มี
คาเฉล่ียในระดับมาก (3.69) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย 
(3.47)    ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.45)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจซ้ือ ไมพึงพอใจ (-0.28)  ผูท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ ไมพึงพอใจ (-0.22)   
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จําแนกตามระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับความคาดหวัง  ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของ

บริษัท ไมถึง 1 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.84)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 
ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.76)    ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับ
มาก (3.71)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.93)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉล่ียใน
ระดับเห็นดวย (3.86)    ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย 
(3.79)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท  มากกวา 3 
ป   มีความพึงพอใจ (0.10)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มีความพึงพอใจ 
(0.09)    ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีความพึงพอใจ (0.08) 

ปจจัยดานราคา  พบวาระดับความคาดหวัง  ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไม
ถึง 1 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.82)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (3.72)    ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.72)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย   (3.44)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป   มีคาเฉลี่ย
ในระดับเฉย ๆ  (3.35)    ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ  (3.30)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท  1- 3 ป   
ไมพึงพอใจ (-0.42)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป ไมพึงพอใจ (-0.38)    
ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป ไมพึงพอใจ (-0.37) 

ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย  พบวาระดับความคาดหวัง  ระยะเวลาท่ีเคยใช
ผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.91)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.84)    ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป 
มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.79)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย   (3.86)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป   มีคาเฉล่ีย
ในระดับเห็นดวย (3.81)    ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับเห็น
ดวย (3.72)    
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สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท  1- 3 ป   
ไมพึงพอใจ (-0.07)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป ไมพึงพอใจ (-0.05)    
ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3   ป ไมพึงพอใจ (-0.03) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาระดับความคาดหวัง  ระยะเวลาท่ีเคยใช
ผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.76)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.69) ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มี
คาเฉล่ียในระดับมาก (3.68)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย   (3.53)   ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป   มีคาเฉล่ีย
ในระดับเห็นดวย (3.46)    ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ  (3.38)    
 สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัท  1- 3 ป   ไมพึง
พอใจ (-0.30)   ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป ไมพึงพอใจ (-0.23)    ระยะเวลาท่ี
เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3   ป ไมพึงพอใจ (-0.23) 
 

จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับความคาดหวัง  ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของ

บริษัททุก 2-3 เดือน มีคาเฉล่ียในระดับมาก (4.01)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอย
เดือนละคร้ัง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.63)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (4.11)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.71)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 
เดือน มีความพึงพอใจ (0.10)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มีความ
พึงพอใจ (0.08) 

ปจจัยดานราคา  พบวาระดับความคาดหวัง  ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 
2-3 เดือน มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.98)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละ
คร้ัง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.61)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.59)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มี
คาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ  (3.22)    
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สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 
เดือน ไมพึงพอใจ   (-0.39)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง   ไมพึง
พอใจ   (-0.39) 

ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย  พบวาระดับความคาดหวัง  ความถ่ีในการซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มีคาเฉล่ียในระดับมาก (4.08)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของ
บริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.71)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (4.07)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.64)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอย
เดือนละคร้ังไมพึงพอใจ (-0.07)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน ไมพึงพอใจ 
(-0.01) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวาระดับความคาดหวัง  ความถ่ีในการซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.94)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของ
บริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.56)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.72)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง มี
คาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.31)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอย
เดือนละคร้ังไมพึงพอใจ (-0.25)   ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน ไมพึงพอใจ (-0.22) 
 

จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกคา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับความคาดหวัง  ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยใน

ระดับมาก (3.77)   ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.77)   และผูผลิตปุย มี
คาเฉล่ียในระดับมาก (3.73) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.88)   
ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.87) ผูผลิตปุย มีคาเฉล่ียในระดับ 
เห็นดวย (3.86) 

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูผลิตปุย มีความพึงพอใจ (0.13)   ผูผลิตขาว
บรรจุถุง มีความพึงพอใจ (0.11) และผูผลิตอาหารสัตว และยาฆาแมลง มีความพึงพอใจ (0.10) 
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ปจจัยดานราคา    พบวาระดับความคาดหวัง  ผูผลิตปุย มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.75)   
ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.72)   และผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉล่ีย
ในระดับมาก (3.66) 

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับ
เห็นดวย (3.44)   ผูผลิตขาวบรรจุถุง   มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.33)   ผูผลิตปุย มีคาเฉล่ียในระดับ
เฉยๆ (3.31) 

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูผลิตปุย ไมพึงพอใจ (-0.44)   ผูผลิตขาวบรรจุถุง 
ไมพึงพอใจ (-0.39) และผูผลิตอาหารสัตว และยาฆาแมลง ไมพึงพอใจ (-0.22)  

ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย    พบวาระดับความคาดหวัง  ผูผลิตปุย มี
คาเฉล่ียในระดับมาก (3.88)   ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.87) และ 
ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.83)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉล่ียในระดับ เห็นดวย (3.87)  
ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.86) ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉล่ียในระดับ
เห็นดวย (3.79)    

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูผลิตอาหารสัตว และยาฆาแมลง ไมพึงพอใจ (-
0.08) ผูผลิตขาวบรรจุถุง ไมพึงพอใจ (-0.04) และผูผลิตปุย ไมพึงพอใจ (-0.02)   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    พบวาระดับความคาดหวัง  ผูผลิตปุย มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (3.69)   ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.69) และ ผูผลิตขาว
บรรจุถุง มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.63)    

สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับ
เห็นดวย ( 3.51)    ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉล่ียในระดับ เห็นดวย (3.49)  ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย  (3.47)      

สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา ผูผลิตปุย ไมพึงพอใจ (-0.22) ผูผลิตอาหารสัตว 
และยาฆาแมลง ไมพึงพอใจ (-0.18) และผูผลิตขาวบรรจุถุง ไมพึงพอใจ (-0.14)  
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จําแนกตามมูลคาท่ีซ้ือตอเดือน 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับความคาดหวัง  มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 1 แสน 
บาท มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.81)   มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.78)   และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.76) 
 สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  2.5 แสนบาทข้ึนไป มีคาเฉล่ียใน
ระดับเห็นดวย (3.91) มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.90) 
และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1-2.5 แสนบาท มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.84) 
 สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  2.5 แสนบาทข้ึนไป มีความพึง
พอใจ (0.13) มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีความพึงพอใจ (0.09) และมูลคาซ้ือเฉล่ีย
ตอเดือน 1-2.5 แสนบาท มีความพึงพอใจ (0.08) 
 ปจจัยดานราคา    พบวาระดับความคาดหวัง  มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 1 แสน 
บาท มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.80)   มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.75)   และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.74) 
 สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉล่ียใน
ระดับเห็นดวย (3.46)    มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.36) 
และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาทข้ึนไป มีคาเฉล่ียในระดับเฉย ๆ (3.34) 
 สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  2.5 แสนบาทข้ึนไป ไมพึง
พอใจ (-0.41)     มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1-2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.38) และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 1 แสนบาท ไมพึงพอใจ  (-0.34) 
 ปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย    พบวาระดับความคาดหวัง  มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอ
เดือน ไมเกิน 1 แสน บาท มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.89)   มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาท
ข้ึนไป มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.88) และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉล่ียใน
ระดับมาก (3.83) 
 สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉล่ียใน
ระดับเห็นดวย (3.87)    มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย 
(3.83) และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.79) 
 สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  2.5 แสนบาทข้ึนไป ไมพึง
พอใจ (-0.05)     มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1-2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.04) และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 1 แสนบาท ไมพึงพอใจ  (-0.02) 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    พบวาระดับความคาดหวัง  มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 1 แสน บาท  มีคาเฉล่ียในระดับมาก (3.79)   มูลคาการซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท มี
คาเฉล่ียในระดับมาก (3.73)  และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาทข้ึนไป  มีคาเฉล่ียในระดับ
มาก (3.70) 
 สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉล่ียใน
ระดับเห็นดวย (3.55)    มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท  มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย  (3.46) 
และ มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน 2.5 แสนบาทข้ึนไป มีคาเฉล่ียในระดับเห็นดวย (3.46)   
 สําหรับระดับความพึงพอใจ  พบวา  มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือน  1- 2.5  แสนบาท   ไมพึงพอใจ 
(-0.27)     มูลคาซ้ือเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 1 แสนบาท  ไมพึงพอใจ  (-0.24)   และมูลคาซ้ือเฉล่ียตอ
เดือน  1-2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ  (-0.24)   
  
 สวนท่ี 3   ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอปจจัยยอยในสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักก้ีสตารการทอ จํากัด  
 
 ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ   พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังตอปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑในระดับมากท่ีสุด   ไดแก  เง่ือนไขการรับประกันสินคา (4.25)  ในระดับมาก  ไดแก  
ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา (4.19) คุณภาพสินคา (3.68)  การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตาง ๆ (3.89)   เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานท่ีไดรับ  (3.89)   บริการหลังการขายท่ี
ประทับใจ  (3.79)    และระดับปานกลาง  ไดแก  ความหลากหลายของสินคา  (3.08)  เทคโนโลยี
การผลิตสินคา  (3.39) 
 สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย  ใน
ทุกปจจัยยอย   ไดแก ความหลากหลายของสินคา (3.61)  คุณภาพของสินคา (3.82)  เทคโนโลยีการ
ผลิตสินคา (3.78)  ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา (3.81)  การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตาง ๆ (3.96)  เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานท่ีไดรับ (3.93)  เง่ือนไขการรับประกัน
สินคา (4.05)  บริการหลังการขายท่ีประทับใจ  (3.95) 
 ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ยกเวนปจจัยยอยในเร่ือง   
ช่ือเสียงและความนาเช่ือถึงของตราสินคา (-0.38)  และ เง่ือนไขการรับประกันสินคา (-0.2) 
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 ปจจัยยอยดานราคา  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังตอปจจัยยอยดาน
ราคา ในระดับมากทุกปจจัยยอย  ไดแก  ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขง (3.67)  ระยะเวลาการยืนราคา
สินคาท่ีนานกวา (4.10)  สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ (3.86)   เครดิตเทอมท่ีนานกวา (3.67)  
วิธีการชําระเงินท่ีสะดวกและยืดหยุน (3.44) 
 สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย  ไดแก 
ระยะเวลาการยืนราคาสินคาท่ีนานกวา (3.82)  และ สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ (3.41)   ความ
คิดเห็นในระดับเฉย ๆ  ไดแก  ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขง (2.89)   เครดิตเทอมท่ีนานกวา (3.29)  
วิธีการชําระเงินท่ีสะดวกและยืดหยุน (3.39) 
 ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจใน ปจจัย  3 ปจจัยท่ีมีคาความ
แตกตางของคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก  ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขง (-0.78)   สวนลดตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือ (-0.45)  และ  เครดิตเทอมท่ีนานกวา  (-0.38) 
 
 ปจจัยยอยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับ
ความคาดหวังตอปจจัยยอยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย ในระดับมากท่ีสุด ไดแก  
ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (4.56)  และ ความถูกตองในการจัดสงสินคา (4.25) 
 สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย ทุก
ปจจัยยอย  3 ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ไมมีความเสียหายระหวางขนสง (4.03)   ระยะเวลา
การสงมอบทันเวลา ไมลาชา ( 3.92)   มารยาทของพนักงานจัดสง (3.89) 
 ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน 3 ปจจัย  ไดแก  ความ
สะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ (0.76)   ทําเลที่ต้ังมีความสะดวกและงายตอการเขาถึง  (0.40)   ความ
พรอมดานสตอกสินคา (0.01) 
 
 ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังตอ
ปจจัยยอยการสงเสริมการตลาด ในระดับมากท่ีสุด ไดแก  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย 
(4.34) 
 สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย  ปจจัย
ยอย  3 ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  ไดแก ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย   (3.88)  
ความเอาใจใสติดตามงานของฝายขาย (3.87)   การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย (3.82)  
 ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน 2 ปจจัย  ไดแก  
บุคลิกภาพและมารยาทของฝายขาย (0.16)  ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย (0.04) 
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สวนท่ี  4    ขอมูลดานแนวโนมการใชบริการตอไป สําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงาน
ลักก้ีสตารการทอ จํากัด  
 
 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 172 ราย  (รอยละ  78.9)  มีแนวโนมท่ีจะใชบริการ
ตอไป   จํานวน 3 ราย (รอยละ  1.4)  ไมใชบริการตอ  และ จํานวน  43 ราย (รอยละ  19.70) ไม
แนใจ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
และบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด โดยใชทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ มาอภิปรายผลไดดงันี้ 

การวิเคราะหระดับความคาดหวังและระดับความคิดเหน็ตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ดวยเทคนิค IPA สามารถทําไดโดยนําคาความ
คาดหวังและความพงึพอใจมาเปรียบเทียบกันในแตละคุณสมบัติผลลัพธท่ีไดตกอยูท่ี Quadrants ใด 
ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได 4 ลักษณะดังตอไปนี ้

Quadrants I (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตอลูกคาและไมไดรับการ
ตอบสนองอยางเพียงพอ (คะแนนความคาดหวังสูง แตคะแนนความคิดเห็นตํ่า) 

Quadrants II (Keep up the good Work) คือ ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปนอยางดี
ในคุณลักษณะท่ีลูกคาใหความสําคัญมาก  (คะแนนความคาดหวัง และคะแนนความคิดเห็นสูง) 

Quadrants III (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่าหรือมีการบริการตํ่า ในคุณลักษณะ
ท่ีไมสําคัญตอลูกคา ผูใหบริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปกอน (คะแนนความคาดหวัง และ
คะแนนความคิดเห็นตํ่า) 

Quadrants IV (Possible Over skill) คือ ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปนใน
คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจของลูกคา (คะแนนความคาดหวังตํ่า แตคะแนน
ความคิดเหน็สูง) 
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ภาพท่ี 5.1 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดวยเทคนิค IPA 
 

จากภาพท่ี 5.1 พบวา ปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอ
สวนประสมการตลาดของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด อยูในระดับสูงซ่ึงอยูใน  Quadrant 
II ไดแก  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจยัดานสถานท่ีและชองทางจดัจําหนาย และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด  ปจจยัเหลานีแ้สดงใหเห็นวา บริษัทฯ สามารถตอบสนองไดเปนอยางดใีน
คุณลักษณะท่ีลูกคาใหความสําคัญมาก 

สวนปจจยัท่ีมีคะแนนความคาดหวังอยูในระดับสูงแตคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับตํ่า 
ซ่ึงอยูใน Quadrant I คือ ปจจัยดานราคา ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตอลูกคาและไมไดรับ
การตอบสนองอยางเพยีงพอ 

ท้ังนี้ปจจยัในการศึกษาทุกดานไมปรากฏอยูใน Quadrant III และ Quadrant IV 
จากการวิเคราะหขอมูลและจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ สามารถ

อภิปรายผลไดดังนี ้

ความคิดเห็น (ตอปจจัยสวนประสมการตลาด) 
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ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉล่ียความ
คาดหวังรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคาดหวังสูงสุดไดแก เง่ือนไขการรับประกัน
สินคา และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด
ไดแก เง่ือนไขการรับประกันสินคา ซ่ึงผลการศึกษาไมสอดคลองกับ วรชาติ ตันติวาจา (2545) ได
ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟา
สําหรับงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมช่ัน พบวา ลูกคาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในปจจัยยอยสูงสุดคือ ความมีช่ือเสียงนาเช่ือถือของตราย่ีหอสินคาท่ี
จัดจําหนาย และผลการศึกษายังไมสอดคลองกับ สุรีย เต็งเจริญชัย (2546) ไดศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกของบริษัท จอมพันธ กรุป จํากัด 
ซ่ึงพบวา ในดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก มีความพึงพอใจตอคุณภาพ-
มาตรฐานสินคา 

ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจในดานราคา โดยมีคาเฉล่ียความคาดหวัง
รวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคาดหวังสูงสุดไดแก ระยะการยืนราคาสินคาท่ีนานกวา 
และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดไดแก ระยะ
การยืนราคาสินคาท่ีนานกวา ซ่ึงผลการศึกษาไมสอดคลองกับ มีธนา สฤษดิ์นํา (2549) ได
ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ 
จํากัด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ระยะการใหสินเช่ือ 30 วัน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยมีคาเฉล่ียความคาดหวังรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคาดหวังสูงสุด
ไดแก ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 
ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดไดแก ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง ซ่ึงผลการศึกษาไม
สอดคลองกับ ระพีรพร เลิศธนะโภค (2550) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของรานคาปลีกในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีตอสวนประสมการตลาดของสินคาถานไฟฉายยี่หอพานาโซนิค ซ่ึงพบวา 
ลูกคามีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยในดานการจัด
จําหนายท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการใหบริการจากหนวยงานรถถานไฟฉายพานาโซนิคถึง
สถานท่ีของลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจดานการสงเสริม
การตลาด โดยมีคาเฉล่ียความคาดหวังรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคาดหวังสูงสุด
ไดแก การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น
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ดวย ซ่ึงปจจัยยอยท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดไดแก ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย ซ่ึงผล
การศึกษาไมสอดคลองกับ พรศรี เอ้ือสถาพรกิจ (2552)   ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซ่ึงพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการขายใน
ระดับมาก โดยปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การแตงกายของ
พนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา 

 
ขอคนพบ 

  จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีขอคนพบดังนี้ 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบ มีความพึง
พอใจในปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ    และไมพึงพอใจในปจจัยดานราคา   ปจจัยดานชอง
ทางการจดัจําหนายและกระจายสินคา  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจตามปจจัย
ยอยในเร่ือง   ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา   และเง่ือนไขการรับประกันสินคา  

 ปจจัยดานราคา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจตามปจจัยยอยในเร่ือง  
ราคาจําหนายท่ีสูงกวาคูแขง  ระยะการยืนราคาสินคาท่ีนานกวา  สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ  
เครดิตเทอมท่ีนานกวา 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ไมพึงพอใจตามปจจัยยอยในเร่ือง ระยะเวลาการสงมอบลาชา  ความถูกตองในการจัดสงสินคา  
ความถูกตองของเอกสารประกอบสินคา  ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง  และมารยาทของ
พนักงานจัดสง 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจตามปจจัย
ยอยในเร่ือง การพัฒนาความรู/ความสามารถของฝายขาย  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย   
และการโฆษณา/ประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ 

จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมวาจะไมใชบริการตอไป
จํานวน 3 ราย และไมแนใจวาจะใชบริการตอไปหรือไม จํานวน 43 ราย 
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ

และบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีขอเสนอแนะตามผลการศึกษาดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ  
1.  ควรใหความสําคัญในการรักษาคุณภาพของสินคาใหเปนไปตามความตองการ

ลูกคา เพื่อรักษาช่ือเสียง และความนาเช่ือถือใหไดมาตรฐานตลอดไป 
2.      ควรมีการรับประกันสินคาวาสามารถใชงานไดนาน มีความคงทน อาจจะทําเปน

ใบรับประกันสินคา  และกรณีท่ีลูกคาซ้ือผลิตภัณฑไปแลว ผลิตภัณฑมีปญหาในการใชงาน หรือใช
งานไดไมตรงตามความตองการของลูกคา  บริษัทฯ ควรมีการชดเชยใหลูกคา   เชน  ผลิตสินคาใหม
ใหเพื่อชดเชยสินคาเดิมโดยไมคิดมูลคา     การลดราคาใหกับลูกคา  

3.   ดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา   ควรมีการบอกกลาวใหลูกคาทราบ
วา ทางบริษัทฯ ไดมีการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาท่ีมีช่ือเสียงอยูรายหลายท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  ซ่ึงก็เปนการบอกถึงเช่ือเสียงและความนาเช่ือถือในผลิตภัณฑของบริษัทฯ ได 

4.  ควรมีการตรวจสอบสินคาทุกคร้ังกอนท่ีจะสงมอบใหลูกคา วาอยูในสภาพท่ีดี
หรือไม 

ดานราคา  
1.   ควรพิจารณาปรับปรุงราคาของผลิตภัณฑใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมโดยการสืบหา

ขอมูลราคาของคูแขงขัน แลวปรับราคาของบริษัทฯ ใหอยูในระดับเดียวกัน หรือสูงกวาเล็กนอย 
เนื่องจากวา ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพสูง วัตถุดิบท่ีใชมีคุณภาพ ดังนั้นจึงไมสามารถท่ีจะ
ปรับราคาขายใหตํ่ากวาคูแขงขันได 

2.   ควรมีการปรับปรุงเร่ืองเง่ือนไขการใหสวนลด กรณีท่ีลูกคาส่ังซ้ือในจํานวนมาก ๆ 
ตามปริมาณการส่ังซ้ือ เชน ส่ังซ้ือ 5,000 ใบ  ราคา 10 บาท   ส่ังซ้ือ  20,000  ใบ ราคา 9 บาท  

3.   ควรพิจารณาปรับปรุงเง่ือนไขการชําระเงิน เครดิตเทอม ใหกับลูกคา เชน ซ้ือขาย
คร้ังแรกชําระเปนเงินสด  ซ้ือคร้ังท่ี 2 ให เครดิต 7  วัน  ซ้ือคร้ังท่ี 3 ใหเครดิต 15 วัน มาตรฐานคือ 
ใหเครดิต  30 วัน  ถากรณีท่ีเปนลูกคาท่ีซ้ือขายกันมานาน  อาจจะพิจารณาเครดิตให 60 วัน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงขัน และพิจารณาดานพฤติกรรมการจายเงินของลูกคารายนั้น ๆ วา
เปนตามขอตกลงหรือไม   

4.   ควรกําหนดระยะเวลาการยืนราคาสินคาท่ีเสนอใหนานข้ึน เพื่อใหลูกคาไดมี
ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ แตบริษัทฯ เองจะตองมีขอมูลของราคาวัตถุดิบวาจะมีการปรับตัว 
สูงข้ึนหรือตํ่าลง อยางไรดวย 
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5. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาควรแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนาทุกคร้ังเพื่อใหลูกคา
ไดเตรียมตัวในการส่ังซ้ือไวกอนท่ีจะมีการปรับราคา  

ดานชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา 
1.  ควรมีกําหนดระยะเวลาการสงมอบท่ีไมนานเกินไป ทันกับความตองการของลูกคา 

และจะตองสงมอบใหตรงเวลาท่ีกําหนดไวกับลูกคา กรณีท่ีมีปญหาไมสามารถจัดสงสินคาใหลูกคา
ไดตามวันเวลาท่ีกําหนดไวในคร้ังแรก   จะตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนท่ีจะ
ถึงวันสงมอบ และกรณีท่ีลูกคาไมสามารถเล่ือนกําหนดสงมอบตามท่ีบริษัทแจงได บริษัทควรหา
วิธีการในการผลิตสินคา เพื่อสงมอบใหทันตามท่ีลูกคาตองการใหได   เชน แทรกงานใน
กระบวนการผลิต หรือเรงวัตถุดิบท่ีจําเปนในการผลิตจากผูจําหนาย 

2.  ควรมีการตรวจสอบสินคากอนการจัดสงทุกคร้ัง วาถูกตองครบถวนตามเอกสาร
ประกอบสินคาหรือไม    

3.  ควรมีการตรวจสอบเอกสารประกอบสินคาทุกคร้ังกอนท่ีจะนําไปใหลูกคาวา
ถูกตองหรือไม เชน  ช่ือ-ท่ีอยูของลูกคา   รายละเอียดของสินคา  จํานวนหนวยของสินคา  ราคาของ
สินคา  เปนตน 

4.  ควรตรวจสอบเสนทางในการจัดสงใหดีเสียกอนท่ีจะออกจากบริษัท เพื่อจะไดไม
เสียเวลาระหวางการเดินทาง ซ่ึงจะเปนผลทําใหการจัดสงสินคาของลูกคาลาชา  

5.  ควรมีการปองกันการเสียหายของสินคาท่ีจัดสง   เชน มีผาปูพื้นรถจัดสง สินคา
จะตองหอมิดชิด มีผาใบคลุมเวลาฝนตก รวมถึงสินคาท่ีอยูในคลังสินคา จะตองมีการดูแลรักษาเปน
อยางดี  

6.  ควรมีการจัดอบรมพนักงานจัดสง เกี่ยวกับมารยาทในการจัดสงสินคา โดยจัดอบรม
ทุก ๆ 6 เดือน และมีการอบรมสําหรับพนักงานใหมทุกคร้ัง 

ดานการสงเสริมการตลาด  
1.  สินคาท่ีลูกคาส่ังซ้ือเปนประจํา ส่ังซ้ือเปนล็อตใหญ หรือทําขอตกลงการส่ังซ้ือ

ลวงหนา อาจจะใหสวนลดพิเศษเพิ่มเติมจากราคาจําหนายปกติ  
2.   ควรมีการอบรมความรูดานเทคนิคใหกับฝายขาย เพื่อท่ีวา กรณีลูกคามีปญหา หรือ

ขอสงสัย แลวสอบถามกับพนักงานขาย พนักงานขายจะสามารถตอบไดทันที หรือสามารถท่ีจะ
แกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคาไดทันที ไมตองรอผลจากทางบริษัท 

3.  ควรมีการปรับปรุง website ของบริษัทฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อที่ลูกคาท่ีเขามา
เยี่ยมชมจะไดประทับใจ 
 


