
บทที ่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 170 ตวัอย่างโดยในบทน้ีจะกล่าวสรุปผล
การศึกษา การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 170 ตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./ปวส. มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่มาเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี รองลงมาคือ  ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่
มาเป็นระยะเวลา 4 ปีข้ึนไป มีปริมาณในการซ้ือไข่ไก่คร้ังละ 11 – 50 ถาด รองลงมาคือ  มีปริมาณใน
การซ้ือไข่ไก่คร้ังละ 51 – 100 ถาด มีวิธีการช าระเงินเป็นเงินสดทนัที รองลงมาคือ  ช าระหลงัซ้ือไข่ไก่
ไม่เกิน 3 วนั  

 
       ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่
ไข่เกรียงศักดิ์ 
 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.37)โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.54) ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเรียง
ตามล าดับ คือ ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.37)  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั แยกพิจารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี  
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  
ความสดใหม่ของไข่ไก่ (ค่าเฉล่ีย 4.59) ไดม้าตรฐานจากกรมปศุสัตว์ (ค่าเฉล่ีย 4.52) ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่  ขนาดฟองไข่ไก่ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ลกัษณะสีเปลือกไข่
ไก่  (ค่าเฉล่ีย 4.38) ความหนาของเปลือกไข่ไก่ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความสะอาดของเปลือกไข่ไก่ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ความแข็งแรงของบรรจุภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.78) บรรจุภณัฑ์ท่ีใส่ไข่ไก่มีความสะอาด (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  สามารถต่อรอง
ราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.57)  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่  ราคาถูกกวา่
ทอ้งตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.49) การให้สินเช่ือการคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ราคาขายคงท่ี (ค่าเฉล่ีย 4.40) การแจง้
ราคาให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ค่าเฉล่ีย 4.39) ราคาไม่แตกต่างจากผูจ้  าหน่ายไข่ไก่
รายอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.37) มีการมดัจ าค่าแผงไข่ (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด บริการ
ขนส่งฟรี (ค่าเฉล่ีย 4.62) ส่วนลดพิเศษในกรณีซ้ือประจ า (ค่าเฉล่ีย 4.58) และปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ การส่งเสริมการขาย โดยการลด
ราคาไข่ไก่  (ค่าเฉล่ีย 4.47) การเปล่ียนและคืนไข่ไก่ (ค่าเฉล่ีย 4.39) มีการสะสมยอดซ้ือเพื่อน ามาแลกไข่
ไก่ (ค่าเฉล่ีย 4.27) การแจกรางวลัประจ าปีให้ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.95) มีโปรโมชัน่แจกบตัรท่องเท่ียวให้
ลูกคา้ทุกปี (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  ความ
ง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 4.59) ความง่ายในการเขา้ไปซ้ือไข่ไก่ และสถานท่ีจอดรถสะดวก 
เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.57) สามารถสั่งซ้ือทางโทรศพัท์ โทรสาร และการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบส่ง
สินคา้ และใบเสร็จรับเงินชดัเจน ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.56) มีปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.54) ส่งสินคา้ถูกตอ้งตามปริมาณท่ีสั่ง (ค่าเฉล่ีย 4.52) บริการส่งสินคา้ถึงท่ี 
และสั่งซ้ือไดทุ้กวนั  (ค่าเฉล่ีย 4.51) และปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก คือ 
จดัส่งตรงเวลานดัหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.49) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่
เกรียงศักดิ์ จ าแนกตาม ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่โดยประมาณ ปริมาณในการซ้ือไข่ไก่
ในแต่ละคร้ัง และวธีิการช าระเงิน 

 
3.1 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียง

ศักดิ์ จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกจิขายไข่ไก่โดยประมาณ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่โดยประมาณ 
ทุกระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่ มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในดา้นความสดใหม่ของไข่ไก่ 
มากท่ีสุด 
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่โดยประมาณ ทุก
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่ มีความพึงพอใจต่อดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในดา้นสามารถต่อรองราคาได ้มากท่ีสุด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่
เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลา 1 – 4 ปีข้ึนไป มี
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในดา้นบริการขนส่งฟรี มากท่ีสุด 
 ด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็น
ระยะเวลา 1 – 4 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี มี
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในดา้นความง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ มากท่ีสุด 
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3.2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียง
ศักดิ์ จ าแนกตามปริมาณในการซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ัง 

ด้านผลติภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปริมาณในการซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ังทุกปริมาณการซ้ือ 
มีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในดา้นความสดใหม่ของไข่ไก่ มากท่ีสุด 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปริมาณในการซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ังทุกปริมาณการซ้ือ มี
ความพึงพอใจต่อดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามพึงพอใจในดา้นสามารถต่อรองราคาได ้มากท่ีสุด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปริมาณในการซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ังทุก
ปริมาณการซ้ือ มีความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในดา้นบริการขนส่งฟรี มากท่ีสุด 
 ด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีการซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ังจ านวน 11 – 101 ถาดข้ึน
ไป มีความพึงพอใจต่อด้านการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามมี
การซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ังจ านวนนอ้ยกวา่ 10 ถาด มีความพึงพอใจต่อดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในด้านความง่ายของ
กระบวนการสั่งซ้ือ มากท่ีสุด 
 

3.3 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียง
ศักดิ์ จ าแนกตามวธีิการช าระเงิน 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวิธีการช าระเงิน ทุกวิธี มีความพึงพอใจต่อด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ
ในดา้นความสดใหม่ของไข่ไก่ มากท่ีสุด 
 ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวิธีการช าระเงิน ทุกวิธีมีความพึงพอใจต่อดา้นราคา โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในด้านสามารถ
ต่อรองราคาได ้มากท่ีสุด   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวิธีการช าระเงิน ทุกวิธีในการช าระเงินมี
ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในดา้นบริการขนส่งฟรี มากท่ีสุด 
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 ด้านการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีวิธีการช าระเงิน ทุกวิธีมีความพึงพอใจต่อด้าน
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึง
พอใจในดา้นความง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ มากท่ีสุด 
 
 ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะของลูกค้าทีม่ีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักดิ์ 
 ด้านผลติภัณฑ์ 

ควรปรับปรุงในเร่ืองของการท าความสะอาดเปลือกไข่ไก่ 
ด้านราคา 

ควรมีการโทรแจง้ล่วงหนา้เม่ือมีการปรับราคาไข่ไก่  
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ควรมีการเพิ่มโปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย เช่น ลดราคาเม่ือมีการซ้ือในปริมาณมาก   
 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่
ไข่เกรียงศกัด์ิ ของผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจท่ีระดบัมากล าดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดั
จ าหน่าย ซ่ึงซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พชรพล  ร่ืนภิรมย ์(2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การซ้ือไข่ไก่ของคนกลางในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัล าดบัแรกคือ 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทองทิว  สุขสบาย (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะไข่ไก่สดของผู ้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัล าดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นราคา   

ด้านผลติภัณฑ์ 
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน สังเกตุไดจ้ากมีคู่แข่งขนัขนาดใหญ่หลาย

ราย ดงันั้นผลิตภณัฑ์ท่ีถูกน าเสนอสู่ตลาดนั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความ
พึงพอใจล าดบัแรกในเร่ือง ความสดใหม่ของไข่ไก่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทองทิว  สุข
สบาย (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะไข่ไก่สดของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนคร
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เชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจล าดบัแรกในเร่ือง บรรจุ
ภณัฑ ์ 

ด้านราคา 
เน่ืองจากไข่ไก่เป็นสินคา้ท่ีไม่มีความแตกต่างในดา้นราคามากนกั ดงันั้นการก าหนดราคาสินคา้

ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการกระตุน้ในความตอ้งการสินคา้ จากการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจล าดบัแรกในเร่ือง สามารถ
ต่อรองราคาได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทองทิว  สุขสบาย (2552) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจต่อคุณลกัษณะไข่ไก่สดของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นราคาผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจล าดบัแรกในเร่ือง ราคาของไข่ไก่สด   

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน สังเกตุไดจ้ากมีคู่แข่งขนัขนาดใหญ่หลาย

ราย ดงันั้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจึงมีความส าคญัมาก เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อเป็นการชกัจูงให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป จากการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม
พึงพอใจล าดบัแรกในเร่ือง บริการขนส่งฟรี  

ด้านการจัดจ าหน่าย 
เน่ืองจากไข่ไก่เป็นสินคา้ท่ีมีการบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นกระบวนการท่ีจะท าใหสิ้นคา้

ไปสู่ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ท าเลท่ีตั้ง และระบบขนส่ง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่าย โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการ
จดัจ าหน่ายผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจล าดบัแรกในเร่ือง ความง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ  

 
ข้อค้นพบ 
 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียง
ศกัด์ิ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี  
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ลูกคา้ให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมากกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน รองลงมาเป็นปัจจยั
ดา้นราคา  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ตามล าดบั  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ พบวา่ผูท่ี้ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลา 1  – 2 ปี มีความพึงพอใจ
ในปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะสีเปลือกไข่ไก่ ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลา 4 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
และดา้นบรรจุภณัฑท่ี์ใส่ไข่ไก่มีความสะอาด ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท่ี้มีการ
ซ้ือไข่ไก่นอ้ยกวา่ 10 ถาด มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นขนาดฟองไข่ไก่ ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูท่ี้มีการซ้ือไข่ไก่ 101 ถาดข้ึนไป มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นความแขง็แรง
ของบรรจุภณัฑ ์ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท่ี้มีวธีิการช าระเงินเป็นเงินสดและเงิน
เช่ือ มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยทางดา้นความสดใหม่ของไข่ไก่ ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และผูท่ี้มีวธีิการช าระเงินเป็นเงินเช่ือใหค้วามพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะสีเปลือกไข่ไก่ 
ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนผูท่ี้มีวิธีการช าระเงินเป็นเงินสดให้ความพึงพอใจใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นการไดม้าตรฐานจากกรมปศุสัตว ์ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านราคา ผูท่ี้มีการซ้ือไข่ไก่ 51 – 100  ถาด มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถ
ต่อรองราคาได ้ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ผูท่ี้มีการซ้ือไข่ไก่ 101  ถาดข้ึนไป มีความพึง
พอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นมีการมดัจ าค่าแผงไข่ ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท่ี้มีวธีิการ
ช าระเงินเป็นเงินสดและเงินเช่ือ มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยทางดา้นสามารถต่อรองราคาได ้ใหค้วาม
พึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูท่ี้ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลา 3  – 4 ปีข้ึนไป มี
ความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นมีโปรโมชัน่แจกบตัรท่องเท่ียวใหลู้กคา้ทุกปี และดา้นการแจกรางวลั
ประจ าปีใหลู้กคา้ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท่ี้ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็น
ระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นการแจกรางวลัประจ าปีใหลู้กคา้ ใหค้วามพึง
พอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูท่ี้มีการซ้ือไข่ไก่ 101 ถาดข้ึนไป มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น
มีโปรโมชัน่แจกบตัรท่องเท่ียวใหลู้กคา้ทุกปี และดา้นการแจกรางวลัประจ าปีใหลู้กคา้ ใหค้วามพึงพอใจ
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูท่ี้มีการซ้ือไข่ไก่นอ้ยกวา่ 10 ถาด มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นการ
แจกรางวลัประจ าปีใหลู้กคา้ ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูท่ี้มีวธีิการช าระเงินเป็นเงิน
สดและเงินเช่ือ มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยทางดา้นส่วนลดพิเศษในกรณีซ้ือประจ า ใหค้วามพึงพอใจ
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผูท่ี้ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี มีความพึง
พอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นความง่ายในการเขา้ไปซ้ือไข่ไก่ ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ผูท่ี้มี
การซ้ือไข่ไก่นอ้ยกวา่ 10 ถาด และผูท่ี้มีการซ้ือไข่ไก่ 51 – 100 ถาด มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น
การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบส่งสินคา้ และใบเสร็จรับเงินชดัเจน ถูกตอ้ง และดา้นส่งสินคา้ถูกตอ้งตาม
ปริมาณท่ีสั่ง ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

 
ข้อเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่
ไข่เกรียงศกัด์ิในคร้ังน้ี พบว่า ลูกคา้ให้ความพึงพอใจในระดบัมากทุกปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย และจากขอ้คน้พบ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสดใหม่

ของไข่ไก่ รองลงมาคือ ไดม้าตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรให้ความส าคญั
กบัความสดใหม่ของไข่ไก่ เม่ือจ าแนกตามกลุ่มของลูกคา้ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลา 1  – 2 ปี ท่ีมีความพึงพอใจในปัจจยัย่อยด้าน
ลกัษณะสีเปลือกไข่ไก่ ให้ความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจขายไข่
ไก่เป็นระยะเวลา 4 ปีข้ึนไป ใหค้วามพึงพอใจระดบัปานกลาง ในเร่ืองของความแขง็แรงของบรรจุภณัฑ ์
และดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่ไข่ไก่มีความสะอาด เพราะในการท่ีจะไดรั้บมาตรฐานจากกรมปศุสัตว ์ซ่ึงมี
ความจ าเป็นตอ้งควบคุมระบบในฟาร์มไก่ไข่ให้มีความสะอาด ปลอดภยัจากเช้ือโรคอยูเ่สมอ อีกทั้งยงั
ตอ้งค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภยั Food Safety รวมทั้งการจดัหาวตัถุดิบ กระบวนการเล้ียงไก่ไข่
เพื่อให้ไดไ้ข่ไก่ท่ีมีคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีดี  รวมถึงกระบวนการส่งมอบไข่ไก่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

ลูกคา้ท่ีซ้ือไข่ไก่นอ้ยกวา่ 10 ถาด ท่ีมีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นขนาดฟองไข่ไก่ ให้ความ
พึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เพื่อเป็นการชกัจูงให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป ส่วนลูกคา้
ท่ีมีการซ้ือไข่ไก่ 101 ถาดข้ึนไป ให้ความพึงพอใจระดบัปานกลาง ในเร่ืองของความแข็งแรงของบรรจุ
ภณัฑ์ และดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีใส่ไข่ไก่มีความสะอาด เพราะโดยส่วนใหญ่ลูกคา้กลุ่มน้ีจะซ้ือไข่ไก่ใน
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ปริมาณมาก ท าใหก้ารขนส่ง การจดัวางถาดไข่ไก่ และรวมถึงการเคล่ือนยา้ยไข่ไก่ ตอ้งมีการระมดัระวงั
มากยิง่ข้ึน เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

ลูกคา้ท่ีมีวิธีการช าระเงินเป็นเงินสดและเงินเช่ือ มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยทางดา้นความสด
ใหม่ของไข่ไก่ ให้ความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนลูกคา้ท่ีมีวธีิการช าระเงินเป็นเงินสด
ให้ความพึงพอใจในปัจจยัย่อยด้านการไดม้าตรฐานจากกรมปศุสัตว ์ให้ความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และลูกคา้ท่ีมีวิธีการช าระเงินเป็นเงินเช่ือให้ความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะสี
เปลือกไข่ไก่ ให้ความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นทางฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรให้
ความส าคญักบัทางดา้นการไดม้าตรฐานจากกรมปศุสัตว ์ในกลุ่มของลูกคา้ท่ีช าระเงินเป็นเงินเช่ือให้
มากข้ึนเพื่อท่ีลูกค้ากลุ่มน้ีจะได้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด รวมถึงการให้ความส าคญักับทางด้าน
ลกัษณะสีเปลือกไข่ไก่ ในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีวธีิการช าระเงินเป็นเงินสด เพื่อท่ีจะไดมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด
เช่นเดียวกบักลุ่มลูกคา้เงินเช่ือ 

ด้านราคา 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นราคา ลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สามารถต่อรอง

ราคาได ้เม่ือจ าแนกตามกลุ่มของลูกคา้ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือไข่ไก่ในแต่ละคร้ังจ านวน 101 ถาดข้ึนไป ให้ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด
ในเร่ือง ของการมดัจ าค่าแผงไข่ เน่ืองจากวา่ในการซ้ือไข่ไก่ในปริมาณมากท าให้ในบางคร้ังฟาร์มมีถาด
ไข่ไก่หมุนเวียนไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นตอ้งมีการมดัจ าแผงไข่ไก่ แต่ถา้ลูกคา้ท่ีซ้ือไข่ไก่ในปริมาณ ต ่ากวา่ 
100 ถาด วางเงินมดัจ าในจ านวนเงินท่ีน้อย จึงไม่เป็นปัญหาในเร่ืองเงินมดัจ าค่าแผงไข่ ส่วนลูกคา้ท่ีมี
การซ้ือไข่ไก่ 51 – 100  ถาด มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถต่อรองราคาได ้ใหค้วามพึงพอใจ
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงให้ความพึงพอใจแตกต่างจากกลุ่มผูซ้ื้อรายอ่ืนๆ ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียง
ศกัด์ิควรให้ความส าคญักบัราคาท่ีสามารถต่อรองได ้และการวางเงินมดัจ าค่าแผงไข่ไก่ ให้มีการวางเงิน
มดัจ านอ้ยลงกวา่เดิมเพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิมเอาไว ้เพราะปัจจุบนัมีคู่แข่งขนัรายใหม่ๆ เกิดข้ึนมากทั้งคู่
แข่งขนัขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ฉะนั้นถา้หากลูกคา้พึงพอใจในสินคา้ก็จะน าไปสู่การบอกต่อ และมี
ลูกคา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน 

ลูกคา้ท่ีมีวิธีการช าระเงินเป็นเงินสดและเงินเช่ือ มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยทางดา้นสามารถ
ต่อรองราคาได ้ให้ความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นทางฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรให้
ความส าคญักบัทางดา้นของการต่อรองราคา ถึงแมจ้ะเป็นช่วงปิดเทอม หรือช่วงท่ีไข่ไก่ลน้ตลาด ซ่ึงจะ
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ท าให้มีราคาไข่ไก่ลดลง ทางฟาร์มก็ควรจะรักษาระดบัราคาให้ต ่ากวา่คู่แข่งขนัให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อท่ีจะ
ท าใหมี้ลูกคา้ท่ีจงรักภกัดีต่อฟาร์มตลอดไป 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 

บริการขนส่งฟรี ซ่ึงทางฟาร์มมีบริการขนส่งฟรี จะท าให้ลูกคา้ประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งไปไดม้าก และ
ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางมาซ้ือสินคา้ จึงส่งผลให้ลูกคา้ให้ความพึงพอใจทางด้านการบริการขนส่งฟรี 
มากท่ีสุด เม่ือจ าแนกตามกลุ่มของลูกคา้ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลา 3  – 4 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น
มีโปรโมชัน่แจกบตัรท่องเท่ียวใหลู้กคา้ทุกปี และดา้นการแจกรางวลัประจ าปีให้ลูกคา้ ใหค้วามพึงพอใจ
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรให้ความส าคญักบัส่วนลดพิเศษในกรณี
ลูกค้าท่ีซ้ือไข่ไก่เป็นประจ า และเพิ่มการแจกของสมนาคุณในช่วงเทศกาลต่างๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น 
เทศกาลปีใหม่มีการแจกปฏิทิน สมุดบนัทึก เป็นตน้ 

ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือไข่ไก่ 101 ถาดข้ึนไป มีความพึงพอใจในปัจจยัย่อยดา้นมีโปรโมชัน่แจกบตัร
ท่องเท่ียวให้ลูกคา้ทุกปี และดา้นการแจกรางวลัประจ าปีให้ลูกคา้ ให้ความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรจะมีการแจกของสมนาคุณให้กบัลูกคา้เพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม 
เช่น สอบถามความตอ้งการของลูกคา้วา่ตอ้งการสินคา้ประเภทไหน ในราคาไม่เกิน 3,000 บาท เป็นตน้ 
เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อฟาร์ม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ เพื่อรักษาฐานลูกคา้
เดิมเอาไว ้และเพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ในรายท่ีประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ท่ีให้
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทางดา้นการแจกรางวลัประจ าปีใหลู้กคา้ 

ลูกคา้ท่ีมีวิธีการช าระเงินเป็นเงินสดและเงินเช่ือ มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยทางดา้นส่วนลด
พิเศษในกรณีซ้ือประจ า ใหค้วามพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควร
จะมีการพิจารณาส่วนลดให้เพิ่มมากข้ึนกวา่เดิมให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือไข่ไก่กบัทางฟาร์มเป็นประจ าเพื่อเพิ่ม
ยอดจ าหน่ายสินคา้ให้เพิ่มมากข้ึน เม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจมากก็จะมีการบอกต่อท าให้มีลูกคา้ราย
ใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน 

ด้านการจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบว่าปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  

ความง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ ซ่ึงขั้นตอนในการสั่งซ้ือไข่ไก่ของทางฟาร์มไม่ยุ่งยาก ไม่ตอ้งผ่าน
พนกังานหลายคน โดยลูกคา้ท่ีซ้ือเป็นจ านวนมาก มกัจะเป็นลูกคา้ท่ีติดต่อกบัทางฟาร์มมานาน ซ่ึงจะใช้
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วธีิในการโทรศพัทส์ั่งซ้ือไข่ไก่ โดยทางฟาร์มก็จะน าไข่ไก่ไปส่งให้ถึงท่ี และลูกคา้ท่ีซ้ือในปริมาณนอ้ย 
โดยส่วนใหญ่จะเขา้มาซ้ือเองท่ีหน้าฟาร์ม ซ่ึงจะมีพนักงานขายคอยให้ค  าแนะน า และสามารถรับค า
สั่งซ้ือไดท้นัที โดยไม่ตอ้งเสียเวลามานัง่รอซ้ือไข่ไก่ ซ่ึงท าให้ลูกคา้ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุด ในเร่ือง
ของความง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ เม่ือจ าแนกตามกลุ่มของลูกคา้ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ลูกคา้ท่ีประกอบธุรกิจขายไข่ไก่เป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 1 ปี มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น
ความง่ายในการเขา้ไปซ้ือไข่ไก่ มีความพึงพอใจแตกต่างจากกลุ่มผูซ้ื้ออ่ืนๆ ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ
ควรให้ความส าคญักบัการจดัระเบียบของหน้าร้านขายไข่ไก่ให้มีความโล่ง โปร่งสบายในการสะดวก
เขา้ไปติดต่อขอซ้ือไข่ไก่ของลูกคา้ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม และมีการจดัระเบียบท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ เพื่อ
ง่ายต่อการเขา้ไปซ้ือไข่ไก่ของลูกคา้ 

ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือไข่ไก่น้อยกว่า 10 ถาด และลูกคา้ท่ีมีการซ้ือไข่ไก่ 51 – 100 ถาดให้ความพึง
พอใจในเร่ือง การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบส่งสินคา้ และใบเสร็จรับเงินชดัเจน ถูกตอ้ง และส่งสินคา้
ถูกตอ้งตามปริมาณท่ีสั่ง มีความพึงพอใจแตกต่างจากกลุ่มผูซ้ื้ออ่ืนๆ ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรให้
ความส าคญักบัการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบส่งสินคา้ และใบเสร็จรับเงินชดัเจน ถูกตอ้ง ถา้ทางฟาร์ม
ออกเอกสารต่างๆ ถูกตอ้ง และส่งสินคา้ถูกตอ้งตรงตามท่ีลูกคา้สั่ง จะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ และท า
ใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการเลือกซ้ือไข่ไก่จากฟาร์มยิง่ข้ึน 

ลูกค้าท่ีมีวิธีการช าระเงินเป็นเงินสดและเงินเช่ือ ให้ความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิควรจะรักษามาตรฐานการบริการลูกคา้ทางด้านการจดั
จ าหน่ายให้ดีต่อไป เช่น ลูกคา้ท่ีช าระเงินเป็นเงินสดโดยส่วนใหญ่จะเขา้มาซ้ือไข่ไก่จากหน้าฟาร์ม
โดยตรง ดงันั้นทางฟาร์มควรจะมีปริมาณไข่ไก่ท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูซ้ื้อ และสถานท่ีจอดรถ
ต้องมีการจดัให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ เพื่อท่ีลูกค้าจะสามารถเข้าไปซ้ือไข่ไก่ได้สะดวกยิ่งข้ึน และ
เพื่อท่ีจะสามารถล าเลียงไข่ไก่ข้ึนรถไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนลูกคา้เงินเช่ือควรค านึงถึงการบริการส่งสินคา้
ถึงท่ี การจดัส่งสินคา้ตรงตามเวลานดัหมาย เอกสารต่างๆ ให้ถูกตอ้ง และชดัเจน เน่ืองจากลูกคา้เงินเช่ือ
โดยส่วนใหญ่นั้นจะมีการสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์และซ้ือในปริมาณท่ีมาก ดงันั้นทางฟาร์มควรจะค านึงถึง
การรับค าสั่งซ้ือท่ีถูกตอ้ง รวมถึงเอกสารต่างๆ ตอ้งครบถว้นและถูกตอ้งตามค าสั่งซ้ือ และการบริการส่ง
สินคา้ถึงท่ีตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของการขนส่ง เพื่อป้องกนัไข่ไก่แตกเสียหายระหวา่งการขนส่งได ้ 


