
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
  

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด 
นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาสามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะไดดังนี้  
 
สรุปผลการศึกษา  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 280 ราย เปนหนวยงานราชการ 

จํานวน 220 ราย คิดเปนรอยละ 78.6 และหนวยงานเอกชน จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 21.4  
ผูตอบแบบสอบถามหนวยงานราชการอยูในประเภทสถาบันการศึกษาจํานวนมากท่ีสุด 

หรือรอยละ 67.7 รองลงมาคือ หนวยงานราชการ รอยละ 30 สุดทายคือประเภทอื่นๆ รอยละ 2.3  
ผูตอบแบบสอบถามหนวยงานเอกชนอยูในภาคอุตสาหกรรมจํานวนมากท่ีสุด หรือรอยละ 35.0 
รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม รอยละ 31.7 ภาคการคาปลีก/คาสง รอยละ 28.3 สุดทายคือภาคบริการ
รอยละ 5.0  ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 47.5 และ เพศหญิง รอยละ 52.5 สวนใหญอายุ 
21-30 ป  รอยละ 49.3 อายุ 31-40 ป รอยละ 31.1 และอายุ 41-50 ป รอยละ 16.8  ประกอบอาชีพ
พนักงานหนวยงานของรัฐ รอยละ 61.4  ขาราชการ รอยละ 12.9  และเจาของธุรกิจ รอยละ 10.4  
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 58.2 ระดับปริญญาโท รอยละ 23.6 และระดับปริญญาเอก 
รอยละ 15.4  รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 50.4  นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 
20.4  และรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001-40,000 บาท รอยละ 12.9  ตําแหนงเจาหนาท่ีหองปฏิบัติงาน 
รอยละ 38.2 ตําแหนงอาจารย รอยละ 33.2 และตําแหนงเจาของกิจการ รอยละ 10.4  

 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซื้อสินคาเดือนละ 2 คร้ัง     
รอยละ 33.6  มีความถ่ีในการซ้ือสินคานาน ๆ คร้ัง (กําหนดไดไมแนนอน) รอยละ 26.5 และมี
ความถี่ในการซ้ือสินคาเดือนละ 1 คร้ัง รอยละ 23.8 มีงบประมาณในการซ้ือสินคาเฉล่ียคร้ังละ 
5,000-10,000 บาท รอยละ 42.0 คร้ังละ 1,000-3,000 รอยละ 18.5 และคร้ังละมากกวา 100,000 บาท 
หรือรอยละ 16.9 ตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาเม่ือสินคา/วัตถุดิบใกลหมด  รอยละ 87.3 ใกลปดงบประมาณ 
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รอยละ 42.3 และเม่ือสินคา/วัตถุดิบหมด รอยละ 30.2 ใชบริการส่ังซ้ือสินคาเปนประจํามากกวา 3 
แหง รอยละ 34.0  จํานวน 2 แหง รอยละ 26.5 และจํานวน 3 แหง รอยละ 21.0  ใชบริการเปนเวลา 
1-3 ป รอยละ 43.2 เปนเวลา 4-6 ป รอยละ 29.6 และนอยกวา 1 ป รอยละ 14.8 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือ
สินคา คือ มีความเปนกันเองระหวางพนักงานขายกับลูกคา รอยละ 74.4 มีการใหเครดิต รอยละ 
63.3  และสินคามีใหเลือกหลากหลาย รอยละ 59.3 วัตถุประสงคในการส่ังซ้ือสินคาคือ นําไปใช
ทดลองในงานวิจัย รอยละ 87 ใชในการเรียนการสอน รอยละ 55.2 และใชในการผลิตสินคา
เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม รอยละ 9 ประเภทสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามส่ังซ้ือ คือสารเคมี รอยละ 
79.0 อุปกรณวิทยาศาสตร รอยละ 75.0 และ เคร่ืองมือวิเคราะห รอยละ 57.1 บุคคลท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อสินคาคือ ตัวผูซ้ือเอง รอยละ 61.4 ผูใชงาน รอยละ 13.6 และหัวหนา รอย
ละ 8.6 นโยบายในการซ้ือสินคาคือ ผูใชสามารถตัดสินใจซ้ือไดเอง รอยละ 52.5 จัดต้ังกรรมการ
จัดซ้ือ รอยละ 21.6  และเจาหนาท่ีจัดซ้ือ รอยละ 13.6  

 
 สวนท่ี 3 ความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสม
การตลาดของหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 

 
ดานผลิตภัณฑ  
จากการศึกษาพบวาระดับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความคาดหวังสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน ความครบถวนของสินคา และ สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ 

สวนระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับพบวาระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถาม
ตอสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียการรับรู
ถึงส่ิงท่ีไดรับสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงท่ีดีของหางฯ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน และ
ความครบถวนของสินคา 

เม่ือเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมระหวางการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับ
กับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีความพึงพอใจทุกปจจัยยกเวน สินคามีใหเลือก
หลายยี่หอ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน และความครบถวนของสินคา ท่ียังไมพึงพอใจ  

 
   ดานราคา 

จากการศึกษาพบวาระดับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมการตลาด
ดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความคาดหวังสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
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การเสนอราคาตํ่ากวาบริษัทอ่ืน ๆ ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเช่ือ) และ การกําหนดราคามีความ
เปนมาตรฐาน  

สวนระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับพบวาระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถาม
ตอสวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียการรับรูถึงส่ิง
ท่ีไดรับสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ระยะเวลาการใหเครดิต (สินเช่ือ) การตอรองราคาได และ การ
กําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 

เม่ือเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวมระหวางการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับกับ
ความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีความพึงพอใจทุกปจจัย 

 
ดานการจัดจําหนาย 
จากการศึกษาพบวาระดับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมการตลาด

ดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความคาดหวังสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ ความถูกตองในการจัดสงสินคา สงสินคาไดครบถวนตามคําส่ังซ้ือ และมีทําเลที่ตั้งท่ีติดตอ
สะดวก 

สวนระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับพบวาระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถาม
ตอสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียการ
รับรูถึงส่ิงท่ีไดรับสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีบริการรับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพท มีทําเลท่ีต้ังท่ีติดตอ
สะดวก และสงสินคาไดครบถวนตามคําส่ังซ้ือ  

เม่ือเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายโดยรวมระหวางการรับรูถึงส่ิงท่ี
ไดรับกับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีความพึงพอใจทุกปจจัยยกเวน การสงสินคา
ไดครบถวนตามคําส่ังซ้ือ และความถูกตองในการจัดสงสินคา ท่ียังไมพึงพอใจ 

 
 ดานการสงเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบวา ระดับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความคาดหวังสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ พนักงานสามารถใหขอมูลและอธิบายขอมูลไดอยางชัดเจน ความกระตือรือรนของ
พนักงานในการขาย และพนักงานขายพูดจาออนนอม/สุภาพ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  

สวนระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับพบวาระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถาม
ตอสวนประสมการตลาดดานการการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมี
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คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ความกระตือรือรนของพนักงานในการขาย พนักงานขายพูดจาออน
นอม/สุภาพ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และพนักงานขายมีความเขาใจความตองการของลูกคา 

เม่ือเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมระหวางการรับรู
ถึงส่ิงท่ีไดรับกับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีความพึงพอใจทุกปจจัยยกเวน การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ และ การสงเสริมการขาย สวนลด โปรโมช่ัน ท่ียังไมพึงพอใจ 

 
 สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิ
เคิล แอนด กลาสแวร  

 
ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาพบวาปญหาดานผลิตภัณฑสวนใหญ คือ สินคาขาดตลาด รอยละ 38.27 

รองลงมาคือ การเคลมสินคาใชเวลานาน รอยละ 29.32 และปญหาอ่ืน ๆ รอยละ 28.09 
  

ดานราคา 
จากการศึกษาพบวาปญหาดานราคาสวนใหญ คือ ไมมีสวนลดเงินสด รอยละ 46.91 

รองลงมาคือ ไมมีบริการชําระคาสินคาผานบัตรเครดิต รอยละ 37.96 และไมสามารถผอนชําระได 
รอยละ 29.94 

  
ดานการจัดจําหนาย 
จากการศึกษาพบวาปญหาดานการจัดจําหนายสวนใหญ คือ ไมมีเวปไซท รอยละ 79.94 

รองลงมาคือ ไมมีการส่ังซ้ือผานอินเทอรเนต รอยละ 60.80 และ หางฯมีสาขาเดียว รอยละ 42.90 

  
ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวาปญหาดานการสงเสริมการตลาดสวนใหญ  คือ  การโฆษณา

ประชาสัมพันธนอย รอยละ 90.4 รองลงมาคือ การสงเสริมการขายดวยการ ลด แลก แจก แถม ไม
นาสนใจ รอยละ 72.5 และพนักงานขายอธิบายขอมูลไมชัดเจน รอยละ 3.7 
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 สวนท่ี 5 พฤติกรรมการซ้ือ และ การวิเคราะหผลของความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ี
ไดรับของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาส
แวร 
 
ตารางท่ี 47 แสดงพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของหางหุนสวนจํากัด 
นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 
 
จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

  
พฤติกรรมการซื้อ หนวยงานเอกชน หนวยงานราชการ 

งบประมาณในการซื้อสินคา 
(ตอครั้ง) (บาท) 

5,001-10,000 บาท 5,001-10,000 บาท 

ความถ่ีในการสั่งซื้อสินคาของหนวยงาน
โดยเฉล่ีย 

เดือนละ 2 ครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง 

เหตุผลที่เลือกซื้อสินคาจากหางฯ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย ความเปนกันเองระหวาง
พนักงานกับลูกคา 

วัตถุประสงคของการสั่งซื้อสินคา ทดลองในงานวิจัย ทดลองในงานวิจัย 

ประเภทของสินคาที่สั่งซื้อ สารเคมี อุปกรณวิทยาศาสตร 

บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการสั่งซื้อ
สินคา 

ตัวผูซื้อเอง ตัวผูซื้อเอง 

นโยบายการตัดสินใจซื้อสินคา ผูใชสามารถตัดสินใจซื้อไดเอง ผูใชสามารถตัดสินใจซื้อไดเอง 
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ตารางท่ี 48 การวิเคราะหผลของความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของลูกคาตอสวนประสม
การตลาดของหางหุนสวนจาํกัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 
 
จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 
 

หนวยงานเอกชน หนวยงานราชการ สวน
ประสม
การตลาด 

 
ความคาดหวัง การรับรูถึงสิ่งท่ีไดรับ ความคาดหวัง การรับรูถึงสิ่งท่ีไดรับ 

ดาน
ผลิตภัณฑ 

1.สินคามีการแบงขาย 
(มากที่สุด) 
2.สินคามีคุณภาพได
มาตรฐาน (มาก) 
3.สินคามีใหเลือก
หลากหลาย (มาก) 

1.สินคามีคุณภาพได
มาตรฐาน (มาก) 
2.สินคามีการแบงขาย
(มาก) 
3.มีบริการหลังการขาย
(มาก) 

1.สินคามีคุณภาพได
มาตรฐาน (มากที่สุด) 
2.ความครบถวนของ
สินคา (มากที่สุด) 
3.สนิคามีใหเลือกหลาย
ยี่หอ (มากที่สุด) 

1.ความมีช่ือเสียงที่ดี
ของ หางฯ (มาก) 
2.มีการออกแบบ
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องแกว (มาก) 
3.ความครบถวนของ
สินคา (มาก) 

ดานราคา 1.การกําหนดราคามี
ความเปนมาตรฐาน
(มาก) 
2.ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา(มาก) 
3.การตอรองราคาได
(มาก) 

1.การตอรองราคาได
(มาก) 
2.มีหลายระดับราคาให
เลือกตามคุณภาพสินคา 
(มาก) 
3.ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา (มาก) 

1.การเสนอราคาตํ่ากวา
บริษัทอื่น ๆ  (มาก
ที่สุด) 
2.ระยะเวลาการให
เครดิต(สินเช่ือ) (มาก
ที่สุด) 
3.การกําหนดราคามี
ความเปนมาตรฐาน 
(มากที่สุด) 

1.การตอรองราคาได  
(มากที่สุด) 
2.ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา (มาก) 
3.ระยะเวลาการให
เครดิต (สินเช่ือ) (มาก) 

ดานการ
จัด

จําหนาย 

1.มีทําเลที่ต้ังที่ติดตอ
สะดวก (มาก) 
2.ความถูกตองในการ
จัดสงสินคา (มาก) 
3.สงสินคาไดครบถวน
ตามคําสั่งซื้อ (มาก) 

1.มีทําเลที่ต้ังที่ติดตอ
สะดวก (มาก)  
2.ความถูกตองในการ
จัดสงสินคา (มาก) 
3.มีบริการรับคําสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท (มาก) 

1.ความถูกตองในการ
จัดสงสินคา (มากที่สุด)  
2.สงสินคาไดครบถวน
ตามคําสั่งซื้อ (มาก
ที่สุด) 
3.มีบริการรับคําสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท (มาก
ที่สุด) 

1.มีบริการรับคําสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท (มาก)  
2.มีทําเลที่ต้ังที่ติดตอได
สะดวก (มาก) 
3.สถานที่จอดรถ
เพียงพอ (มาก) 
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ตารางท่ี 48 (ตอ) 

หนวยงานเอกชน หนวยงานราชการ สวน
ประสม
การตลาด ความคาดหวัง การรับรูถึงสิ่งท่ีไดรับ ความคาดหวัง การรับรูถึงสิ่งท่ีไดรับ 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

1.ความกระตือรือรน
ของพนักงานในการ
ขาย (มาก)  
2.พนักงานขายพูดจา
ออนนอม/สุภาพ มี
มนุษยสัมพันธที่ดี
(มาก) 
3.พนักงานสามารถให
ขอมูลและอธิบายขอมูล
ไดอยางชัดเจน (มาก) 

1.ความกระตือรือรน
ของพนักงานในการ
ขาย (มากที่สุด) 
2.พนักงานขายพูดจา
ออนนอม/สุภาพ มี
มนุษยสัมพันธที่ดี  
(มากที่สุด) 
3.พนักงานขายมีความ
เขาในความตองการ
ของลูกคา (มาก) 

1.ความกระตือรือรน
ของพนักงานในการ
ขาย (มากที่สุด) 
2.พนักงานสามารถให
ขอมูลและอธิบายขอมูล
ไดอยางชัดเจน  (มาก
ที่สุด) 
3.พนักงานขายพูดจา
ออนนอม/สุภาพ มี
มนุษยสัมพันธที่ดี
(มาก) 

1.ความกระตือรือรน
ของพนักงานในการ
ขาย (มาก) 
2.พนักงานขายพูดจา
ออนนอม/สุภาพ มี
มนุษยสัมพันธที่ดี 
(มาก) 
3.พนักงานขายมีความ
เขาในความตองการ
ของลูกคา (มาก) 
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ตารางท่ี 49 สรุปความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของหาง
หุนสวนจํากดั นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 
 

หนวยงานเอกชน หนวยราชการ สวนประสม
การตลาด พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 1.สินคามีใหเลือก
หลากหลาย 
2.สินคามีใหเลือก
หลายยี่หอ  
3.สินคามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน  
4.ความครบถวน
ของสินคา  
5.การมีสินคาใน
คลังพรอมขาย 
6.มีการออกแบบ
อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องแกว 
7.มีสินคาครบวงจร 
8.ความมีช่ือเสียงที่ดี
ของหางฯ 
9.มีบริการหลังการ
ขาย 
10.การรับเปล่ียน
หรือรับประกัน
สินคา 

1.สินคามีการแบง
ขาย 

1.สินคามีการแบง
ขาย 
2. มีการออกแบบ
อุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องแกว  
3.มีสินคาครบวงจร 
4.ความมีช่ือเสียงที่ดี
ของหางฯ  
5.มีบริการหลังการ
ขาย 
6.การรับเปล่ียน
หรือรับประกัน
สินคา 
 

1.สนิคามีใหเลือก
หลากหลาย 
2.สินคามีใหเลือก
หลายยี่หอ  
3.สินคามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 
4.ความครบถวน
ของสินคา 
5.การมีสินคาใน
คลังพรอมขาย  
 

ดานราคา 1.การกําหนดราคามี
ความเปนมาตรฐาน  
2.การตอรองราคา
ได  
3.ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา 
4.มีหลายระดับราคา
ใหเลือกตาม 

- 1.การตอรองราคา
ได  
2.ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา 
3.มีหลายระดับราคา
ใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา 

1.การกําหนดราคามี
ความเปนมาตรฐาน  
2.การใหสวนลดเงิน
สด 
3.การเสนอราคาตํ่า
กวาบริษัทอื่น ๆ 
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ตารางท่ี 49 (ตอ) 
หนวยงานเอกชน หนวยราชการ สวนประสม

การตลาด พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

 คุณภาพสินคา 
5.การใหสวนลดเงิน
สด 
6.การเสนอราคาตํ่า
กวาบริษัทอื่น ๆ 
7.การใหสวนลดเงิน
สด 

   

ดานการจัดจําหนาย 1.มีทําเลที่ต้ังที่
ติดตอสะดวก 
2.สถานที่จอดรถ
เพียงพอ 
3.ปายช่ือหางฯเห็น
ไดชัดเจน 
4.มีบริการรับคํา
สั่งซื้อทางโทรศัพท 
5.จัดสงสินคาได
ตรงตามเวลาที่
ตองการ 
6.สงสินคาได
ครบถวนตามคําสั่ง
ซื้อ 
7.ความถูกตองใน
การจัดสงสินคา 

- 1.สถานที่จอดรถ
เพียงพอ  
2.ปายช่ือหางฯ เห็น
ไดชัดเจน  
3.จัดสงสินคาได
ตรงตามเวลาที่
ตองการ 
 

1.มีทําเลที่ต้ังที่
ติดตอสะดวก 
2.มีบริการรับคํา
สั่งซื้อทางโทรศัพท
3.สงสินคาได
ครบถวนตามคําสั่ง
ซื้อ  
4.ความถูกตองใน
การจัดสงสินคา 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

1.พนักงานขาย
พูดจาออนนอม/
สุภาพ มีมนุษย
สัมพันธที่ดี  
2.พนักงานขายมี
ความเขาใจความ
ตองการของลูกคา  
3.พนักงานขายมี 

1.การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ  
2.การสงเสริมการ
ขาย สวนลด 
โปรโมช่ัน 
3.ความ
กระตือรือรนของ
พนักงานในการขาย 

1.การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ
2.พนักงานขาย
พูดจาออนนอม/
สุภาพ มีมนุษย
สมัพันธที่ดี 
3.พนักงานขายมี
ความเขาใจความ 

1.การสงเสริมการ
ขาย สวนลด 
โปรโมช่ัน 
2.ความ
กระตือรือรนของ
พนักงานในการขาย 
3.พนักงานสามารถ
ใหขอมูลและ 
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ตารางท่ี 49 (ตอ) 
หนวยงานเอกชน หนวยราชการ สวนประสม

การตลาด พึงพอใจ ไมพึงพอใจ พึงพอใจ ไมพึงพอใจ 

 ความชํานาญและ
ความรู
ความสามารถ 
ในการทํางาน 
4.พนักงานสามารถ
ใหขอมูลและ
อธิบายขอมูลได
อยางชัดเจน 
5.ความสัมพันธ
ความสนิทสนมกับ
ลูกคา 
6.การพบปะเยี่ยม
เยียนลูกคา 

 ตองการของลูกคา 
4.พนักงานขายมี
ความชํานาญและ
ความรู 
ความสามารถใน
การทํางาน 
5.ความสัมพันธ
ความสนิทสนมกับ
ลูกคา  
6.การพบปะเยี่ยม
เยียนลูกคา 

อธิบายขอมูลได
อยางชัดเจน 
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อภิปรายผลการศึกษา   
 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด 
นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดนําแนวคิดและ 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผล ซ่ึงสามารถอธิบายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 50 แสดงคาเฉล่ียและระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับจากปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามไมมี
ความพึงพอใจ เรียงลําดับคาเฉล่ียการรับรูท่ีมีคานอยท่ีสุดไปยังคามากท่ีสุด เปรียบเทียบกับงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ 
 
ปจจัยยอยท่ีไมมี
ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ยการรับรูถึง
สิ่งท่ีไดรับ 
(แปลผล) 

ปจจัยหลัก คาเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญตามผล
การศึกษาของ  

อนุวัตร ภูวเศรษฐ 

คาเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญตามผล
การศึกษาของ 
สมบัติ ยะสินธุ 

การสงเสริมการขาย 
สวนลด โปรโมช่ัน 

3.07 
(ปานกลาง) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

4.08 
(มาก) 

3.20 
(ปานกลาง) 

การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 

3.12 
(ปานกลาง) 

ปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

สินคามีใหเลือก
หลายยี่หอ 

3.90 
(มาก) 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

- 
3.45  

(ปานกลาง) 
ความถูกตองในการ
จัดสงสินคา 

4.13 
(มาก) 

ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

4.68 
(มากที่สุด) 

- 

ความครบถวนของ
สินคา 

4.17 
(มาก) 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

- - 

สงสินคาได 
ครบถวนตามคําสั่ง
ซื้อ 

4.17 
(มาก) 

ปจจัยดานการจัด
จําหนาย 

4.23 
(มาก) 

- 

สินคามีคุณภาพได
มาตรฐาน 

4.19 
(มาก) 

ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ 

- 
4.26 

(มาก) 
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จากตารางพบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามไมมีความพึงพอใจ ตามลําดับคาเฉล่ียการ
รับรูท่ีมีคานอยท่ีสุดไปยังคามากท่ีสุด สวนใหญเปนปจจัยยอยในปจจัยหลักดานผลิตภัณฑ ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการจัดจําหนาย ในสวนของปจจัยหลักดานราคาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในปจจัยยอยท้ังหมด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาของ สมบัติ ยะสินธุ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในอําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับปานกลางในปจจัยยอยดานสินคามีใหเลือกหลายยี่หอ และระดับ
มากในปจจัยยอยดานสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอ
สวนประสมการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑในดาน
สินคามีใหเลือกหลายยี่หอ และสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน ดังนั้นหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรน 
เคมิเคิล แอนด กลาสแวร จึงยังคงปรับปรุงในเร่ืองดังกลาว 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย จากการศึกษาของ อนุวัตร ภูวเศรษฐ (2548) ท่ีศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํายาเคลือบสมของผูประกอบการโรงเคลือบสม ใน
จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดในปจจัยยอยดานความ
ถูกตองในการจัดสงสินคา และระดับมากในปจจัยยอยดานสงสินคาไดครบถวนตามคําส่ังซ้ือ จาก
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของหางหุนสวนจํากัดนอรทเทอรน 
เคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมมีความพึง
พอใจตอปจจัยยอยดานการจัดจําหนายในดานความถูกตองในการจัดสงสินคา และสงสินคาได
ครบถวนตามคําส่ังซ้ือ ดังนั้นหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร จึงยังคง
ปรับปรุงในเร่ืองดังกลาว 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาของ อนุวัตร ภูวเศรษฐ (2548) ท่ีศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ํายาเคลือบสมของผูประกอบการโรงเคลือบสมใน 
จังหวัดเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในปจจัยยอยดานการสง 
เสริมการขาย สวนลด โปรโมช่ัน และระดับปานกลาง ในปจจัยยอยดานการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ จากการศึกษาของสมบัติ ยะสินธุ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑสาร
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง ในปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย สวนลด โปรโมช่ัน และระดับ
ปานกลาง ในปจจัยยอยดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของ หางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 
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อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมมีความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย สวนลด โปรโมช่ัน และการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ ดังนั้นหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร จึงยังคง
ปรับปรุงในเร่ืองดังกลาว 

 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 280 ราย เปนหนวยงานเอกชน จํานวน 60 
ราย และหนวยงานราชการ จํานวน 220 ราย  

โดยในหนวยงานเอกชน สวนใหญเปนภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซ่ึงผูซ้ือและผูใช
จะเปนผูท่ีสามารถตัดสินใจซ้ือไดเอง โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคาเดือนละ 2 คร้ัง มีงบประมาณใน
การซ้ือสินคาเฉล่ียคร้ังละ 5,001-10,000 บาท เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคาคือ สินคามีคุณภาพได
มาตรฐาน สินคามีการแบงขาย มีบริการหลังการขาย การตอรองราคาได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินคา ทําเลที่ต้ังติดตอสะดวก ความถูกตองในการจัดสงสินคา ความกระตือรือรนของพนักงานใน
การขาย และพนักงานขายพูดจาออนนอม สุภาพ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  

ในหนวยงานราชการสวนใหญเปนสถาบันการศึกษา และหนวยงานราชการ เจาหนาท่ีหอง
ปฏิบัติงาน และอาจารย โดยสินคาท่ีซ้ือสวนใหญจะเปน สารเคมี อุปกรณวิทยาศาสตร เคร่ืองมือ
วิเคราะห และ เคร่ืองแกววิทยาศาสตร ซ่ึงนําไปทดลองในงานวิจัย และ ใชในการเรียนการสอน 
และจะส่ังซ้ือสินคาเม่ือสินคาใกลหมด หรือ ใกลปดงบประมาณ มีการจัดต้ังกรรมการจัดซ้ือ เหตุผล
ท่ีเลือกซ้ือสินคา คือ ความมีช่ือเสียงท่ีดีของหางฯ มีการออกแบบอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองแกว 
ความครบถวนของสินคา และสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน การตอรองราคาได ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา ความกระตือรือรนของพนักงานในการขาย และพนักงานขายพูดจาออนนอม สุภาพ 
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี   
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ตารางท่ี 51 แสดงสวนตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับกบัความคาดหวงั   และลําดับ
ความหางของสวนตาง  
 

สวนประสมการตลาด 
คาเฉลี่ย

การรับรูถึง
สิ่งท่ีไดรับ 

คาเฉลี่ย
ความ

คาดหวัง 

พึงพอใจ/
ไมพึงพอใจ 

สวนตาง ลําดับความ
หางของ
สวนตาง 

ดานผลิตภัณฑ      

1.สินคามีใหเลือกหลากหลาย 3.94 4.45 พึงพอใจ -0.51 8 
2.สินคามีการแบงขาย 4.06 4.35 พึงพอใจ -0.29  
3.การมีสินคาในคลังพรอมขาย 3.56 4.33 พึงพอใจ -0.77 2 
4.มีการออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องแกว 

3.79 4.16 พึงพอใจ -0.37 10 

5.มีสินคาครบวงจร 3.92 4.28 พึงพอใจ -0.36  
6.ความมีช่ือเสียงที่ดีของหางฯ 4.23 4.30 พึงพอใจ -0.07  
7.มีบริการหลังการขาย 4.10 4.43 พึงพอใจ -0.33  
8.การรับเปล่ียนหรือรับประกันสินคา 4.04 4.38 พึงพอใจ -0.34  

ดานราคา        

1.การกําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน 

3.83 4.46 พึงพอใจ -0.63 4 

2.การตอรองราคาได 3.88 4.35 พึงพอใจ -0.47 9 
3.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 3.83 4.43 พึงพอใจ -0.6 5 
4.มีหลายระดับราคาใหเลือกตาม
คุณภาพสินคา 

3.79 4.32 พึงพอใจ -0.53 6 

5.การใหสวนลดเงินสด 3.57 4.25 พึงพอใจ -0.68 3 
6.การเสนอราคาตํ่ากวาบริษัทอื่นๆ 3.64 4.48 พึงพอใจ -0.84 1 
7.ระยะเวลาการใหเครดิต(สินเช่ือ) 4.26 4.48 พึงพอใจ -0.22  

ดานการจัดจําหนาย      
1.มีทําเลที่ต้ังที่ติดตอสะดวก 4.30 4.47 พึงพอใจ -0.17  
2.สถานที่จอดรถเพียงพอ 4.14 4.24 พึงพอใจ -0.1  
3.ปายช่ือหางฯเห็นไดชัดเจน 3.72 4.02 พึงพอใจ -0.3  
4.มีบริการรับคําสั่งซื้อทางโทรศัพท 4.34 4.46 พึงพอใจ -0.12  
5.จัดสงสินคาไดตรงตามเวลาที่
ตองการ 

3.94 4.46 พึงพอใจ -0.52 7 
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ตารางที่ 51 (ตอ) 

สวนประสมการตลาด 
คาเฉลี่ย

การรับรูถึง
สิ่งท่ีไดรับ 

คาเฉลี่ย
ความ

คาดหวัง 

พึงพอใจ/
ไมพึงพอใจ 

สวนตาง ลําดับความ
หางของ
สวนตาง 

ดานการสงเสริมการตลาด      
1.พนักงานขายพูดจาออนนอม/สุภาพ 
มี  มนุษยสัมพันธที่ดี 

4.39 4.38 พึงพอใจ 0.01  

2.พนักงานขายมีความเขาใจความ
ตองการของลูกคา 

4.30 4.30 พึงพอใจ 0  

3.พนักงานขายมีความชํานาญและ
ความรู ความสามารถในการทํางาน 

4.19 4.34 พึงพอใจ -0.15  

4.ความกระตือรือรนของพนักงานใน
การขาย 

4.44 4.43 พึงพอใจ 0.01  

5.พนักงานสามารถใหขอมูลและ
อธิบายขอมูลไดอยางชัดเจน 

4.19 4.45 พึงพอใจ -0.26  

6.ความสัมพันธ ความสนิทสนมกับ
ลูกคา 

4.18 4.17 พึงพอใจ 0.01  

7.การพบปะเย่ียมเยียนลูกคา 3.14 3.17 พึงพอใจ -0.03  
หมายเหตุ : ระดับความพึงพอใจคือคะแนนเฉล่ียของความคาดหวังและการรับรูถึงสิ่งที่ไดรับอยูในระดับเดียวกัน 

 
 จากตารางท่ี 51 พบวานอกจากปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีไมพึงพอใจแลว ยังพบวา
ปจจัยยอยในแตละสวนประสมการตลาดท่ีพึงพอใจยังมีคาสวนตางสูงซ่ึงอาจจะทําใหไมพึงพอใจ
ได โดยมีลําดับความหางของสวนตาง 10 ลําดับแรกท่ีมีคาติดลบมากท่ีสุด คือ การเสนอราคาตํ่ากวา
บริษัทอ่ืนๆ การมีสินคาในคลังพรอมขาย การใหสวนลดเงินสด การกําหนดราคามีความเปน
มาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา มีหลายระดับราคาใหเลือกตามคุณภาพสินคา จัดสง
สินคาไดตรงตามเวลาท่ีตองการ สินคามีใหเลือกหลากหลาย การตอรองราคาได และ มีการ
ออกแบบอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองแกว  
 
 
 
 
 



 
 

92

ขอเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาด ของหางหุนสวนจํากัด 
นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีสามารถนํามา
เปนขอมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธสวนประสมการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา โดย
สรางใหมีความพึงพอใจมาก ดังตอไปนี้ 

 
ดานผลิตภัณฑ  

1. ควรใหความสําคัญในการรักษาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานตลอดไป 
2. ไมควรใหมีสินคาขาดตลาด ควรทําบันทึกการขายเพ่ือเปรียบเทียบการขายใน

แตละชวงเวลา เพื่อส่ังสินคาใหเพียงพอและตรงกับความตองการของลูกคา 
หรือนําเสนอสินคาทดแทนในคุณภาพเดียวกันหรือดีกวา  

3. สินคาจําพวกปุยท่ีขายเปนฤดูกาล ควรวางแผนการทําสินคาคงคลังใหมี
เพียงพอกับความตองการ  

4. กรณีท่ีสินคาชนิดเดียวกันแตมีหลายยี่หอ ควรแนะนําและใหรายละเอียดของ
สินคา  ใหลูกคาเปนผู เ ลือก  เชนรายละเอียดประเทศผูผลิต  ยี่หอ  ราคา 
ใบรับรองมาตรฐานสินคา (Certificate of analysis) และ/หรือรายละเอียด
คุณลักษณะ (Specification )  

5. สําหรับหนวยงานเอกชน ท่ีตองการใหสินคามีการแบงขาย ควรมีการแจกแจง
วาสินคาชนิดใดบางท่ีสามารถแบงขายได และไมสามารถแบงขายได เพราะ
สินคาบางประเภทจะไมสามารถแบงขายได เพราะเปนบรรจุภัณฑท่ีบรรจุมา
จากโรงงาน  

6. สําหรับหนวยงานราชการ เม่ือใกลปดปงบประมาณ ควรนําเสนอสินคาท่ีใช
เปนประจํา เพื่อจูงใจ และกระตุนใหเกิดการส่ังซ้ือ  

7. สําหรับหนวยงานราชการท่ีใชเคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูงและตองเปล่ียนอะไหล
ท่ีมีอายุการใชงาน ทางหางฯ ควรมีการสรางฐานขอมูลลูกคาเพื่อเสนอให
ลูกคาวางแผนการส่ังซ้ือลวงหนา  เนื่องจากสวนใหญแลวตองส่ังจาก
ตางประเทศ 
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 ดานราคา 

1. สําหรับหนวยงานเอกชน และบุคคลท่ัวไป ควรเพิ่มชองทางการชําระเงินผาน
บัตรเครดิตเพื่ออํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคา 

2. ควรพิจารณาถึงการใหสวนลดในกรณีท่ีซ้ือสินคาเปนเงินสด  
3. ควรแจงใหลูกคาทราบลวงหนาเม่ือมีการปรับราคาสินคาข้ึน 

 
 ดานการจัดจําหนาย  

1. ควรทําเวปไซทของหางฯ ใหมีการส่ังซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเนต 
2. ควรปรับปรุงปายหางฯ ใหสามารถสังเกตไดโดยงาย นาสนใจ 
3. ควรดูแลและปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถใหจอดรถไดสะดวก กวางขวาง เพียงพอ

สําหรับลูกคา โดยอาจทําการเชาท่ีจอดรถเพิ่มเติม ปรับสภาพพื้นผิวถนนท่ี
ขรุขระใหเรียบ และทําปายติดไวสําหรับลูกคาหางฯ เทานั้น ใหรถพนักงาน
จอดไวในท่ีสํารองดานหลังหางฯ เพื่อดานหนาสําหรับลูกคาจอดไดสะดวก 

4. ควรปรับปรุงพื้นท่ีภายในหางฯ ใหดูเปนระเบียบ เชนจัดสินคาใหเปน
หมวดหมู ตามประเภท ชนิด และย่ีหอ เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาได
สะดวก 

5. ควรมีข้ันตอนในการถามเม่ือลูกคาโทรเขามาสอบถามราคา หรือส่ังของ เชน 
จากหนวยงานใด ช่ือผูติดตอ เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรแฟกซ และใหมีการ
ทวนรายการที่ส่ังใหถูกตอง หากรายการมีเปนจํานวนมากอาจใหอีเมลล หรือ 
แฟกซมายังหางฯ เพื่อความสะดวกและไดขอมูลครบถวน 

6. ควรตรวจเช็คสินคากอนสงของในแตละคร้ังใหตรงตามรายการในใบสงของ 
หรือใบเสร็จรับเงิน โดยดูขอมูลใหละเอียด เชน รายช่ือลูกคา สถานท่ีจัดสง 
รายการในใบสงของ พรอมท้ังตรวจเช็คสินคาอีกคร้ังขณะท่ีสงของใหลูกคา 

7. ควรมีข้ันตอนในการติดตามสินคาใหสามารถติดตามและตรวจสอบไดงาย 
โดยตรวจเช็คจากใบส่ังซ้ือ วันกําหนดสงมอบ และติดตามสินคาอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหสงสินคาไดภายในวันท่ีกําหนด 
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 ดานการสงเสริมการตลาด  
1. ควรใหความสนใจเกี่ยวกับเ ร่ืองการโฆษณาโดยมุงเนนท่ีส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ และแจกแผนพับรายละเอียดสินคาชนิดตางๆ ทําแคตตาล็อก
สินคาใหลูกคาเลือกงาย และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

2. ควรปรับปรุงฐานขอมูลลูกคาใหถูกตอง ครบถวน เพื่อท่ีจะไดสงขอมูลสินคา
ท่ีทําการสงเสริมการขายไดตรงกับผูรับเปาหมาย โดยสงถึงช่ือผูรับ ตําแหนง 
แผนก ไดอยางถูกตอง และมีการติดตามหลังจากสงใหถึงมือผูรับเปาหมาย   

3. ควรจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูแกผูท่ีสนใจ ซ่ึงจะ
เปนประโยชนในการทํางาน เชน การใชงานอยางถูกวิธีและการดูแลรักษา
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร การใชสารเคมีอยางปลอดภัย ไมส้ินเปลือง และคุมคา
แกเกษตรกร 

4. ควรมีการอบรมพนักงานขาย ใหมีความรูเกี่ยวกับสินคาใหสามารถอธิบาย
ลูกคาไดอยางชัดเจน ถูกตอง  

5. ควรสงพนักงานเขาพบตามความถ่ีท่ีลูกคาซ้ือ หรือหากมีการซ้ือลดลงหรือ
ลูกคาหายไปควรติดตามหาสาเหตุวามีคูแขงขันรายอ่ืนเขาไปเสนอราคาตํ่ากวา
หรือไม 

6. ควรบริการลูกคาดวยความจริงใจ แนะนําในส่ิงท่ีเปนประโยชน คุมคาใหแก
ลูกคา เชน ชวยลดตนทุน ชวยใหทํางานไดสะดวก ประหยัดเวลา ใชงานงาย 
และ ปลอดภัย 

7. ชวงเริ่มปงบประมาณใหม ควรเขาพบอาจารย หรือเจาหนาท่ีท่ีมีบทบาทใน
การส่ังซ้ือ เพื่อนํารายละเอียดสินคา และแคตาล็อกเขาไปให เพื่อสะดวกใน
การระบุรายละเอียดท่ีตองการซ้ืออยางถูกตอง 

8. ควรรักษาความเปนกันเองระหวางพนักงานกับลูกคาใหดีอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ โดยการเขาพบ เยี่ยมเยียนลูกคาบอย ๆ ใหลูกคานึกถึงเราเปนคน
แรก 

9. ควรสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับลูกคาหนวยงานราชการ 
โดยเฉพาะผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน เจาหนาท่ีพัสดุ และกรรมการ
จัดซ้ือ 

 
 


