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1.1 หลักการและเหตุผล   

ในปจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจากการผลิตและ
สงออกสินคาเกษตรมาเปน การผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมมากข้ึน ทําใหอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑขยายตัวและมีบทบาทมากข้ึนในการเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   
และเปนกิจกรรมท่ีดําเนินควบคูกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงสินคา
อุปโภคบริโภคท่ีตองใชบรรจุภัณฑ   นอกจากน้ันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก  ยังเปน
อุตสาหกรรมท่ีรัฐไดใหการสงเสริมและสนับสนุนในฐานะสินคาสงออก ซ่ึงสามารถสรางรายได
เขาประเทศไดมากถึงปละประมาณ 20,000 ลานบาทในป 2550 (กรุงเทพธุรกิจ, 2551) 

ถึงแมในชวง 5 เดือนแรกของป 2551 การจําหนายถุงพลาสติกสานภายในประเทศมี
ปริมาณลดลงรอยละ 4.1 จากชวงเดียวกันของปกอน อยูท่ี 13,328.7 ตัน อันเปนผลมาจากความ
ตองการใชบรรจุภัณฑถุงพลาสติกของกลุมเกษตรกรท่ีลดลงตามผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลงจาก
ภาวะความแหงแลงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ แตสําหรับตลาดอุตสาหกรรมและรานคาขายปลีกกลับมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 24.9 จากชวงเดียวกันของปกอน อยูท่ี 15,500.1 ตัน (ไว  จามรมาน ,2551) 
ทําใหตลาดผูผลิตบรรจุภัณฑถุงพลาสติกสานนี้มีความดึงดูดใจใหมีผูผลิตเขามาแขงขันเพื่อแยงสวน
แบงทางการตลาดในประเทศมากข้ึนเร่ือย ๆ  อีกท้ังผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก ยังตองเผชิญกับ
สินคาท่ีมีการนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงในปจจุบันมีบรรจุภัณฑประเภทอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใช
ทดแทนบรรจุภัณฑถุงพลาสติกสานได   ดังนั้น  สําหรับผูผลิตบรรจุภัณฑถุงพลาสติกสาน
ภายในประเทศที่ไมไดตระหนักถึงการแขงขันจากผูท่ีมีความพรอมในการเขามาแยงชิงสวนแบง
ตลาด หรือไมไดมีการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจใหเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา อาจทําใหเสียสวนแบง
ทางการตลาดนี้ไปได 

เม่ือพิจารณาถึงการประกอบธุรกิจของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด  ท่ีเปน
หนึ่งในผูผลิตถุงพลาสติกสาน บริษัทฯ มีวิสัยทัศนและพันธกิจมุงไปท่ี การผลิตสินคาใหตรงกับ
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาองคกรธุรกิจ (Business to Businesss)  ท่ีซ้ือ
ถุงพลาสติกสานนําไปเปนบรรจุภัณฑของตัวเอง ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาท้ังส้ิน 480 ราย 
สําหรับสัดสวนของกลุมลูกคาหลักรอยละ 75  จากจํานวนลูกคาท้ังหมด ประกอบดวย กลุมธุรกิจ
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ผูผลิตและบรรจุประเภท ปุยมีสัดสวนรอยละ 32  ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและพืช 
รวมถึงยาฆาแมลงมีสัดสวนรอยละ 17  ผูผลิตขาวบรรจุถุงมีสัดสวนรอยละ 16 และผูผลิตอาหาร
สัตวมีสัดสวนรอยละ 10 สวนกลุมลูกคารองประกอบดวยกลุมธุรกิจประเภท เม็ดพลาสติก เมล็ด
พันธุพืช เคมี ผูผลิตปูนซีเมนต และอ่ืน ๆ  มีสัดสวนรอยละ 25 จากจํานวนลูกคาท้ังหมด (ศิริสรรค  
ธนะวัฒนกรณ.  2552.  สัมภาษณ) 

ในดานชองทางจําหนาย บริษัทฯ ใชเฉพาะพนักงานขายท่ีมีประสบการณสูง ในการ
ติดตอกับฐานลูกคาท่ีมีอยูในแตละประเภทโดยมีกลยุทธท่ีชวยในการขยายฐานลูกคาจากการ
สงเสริมทางการตลาดผานเว็บไซต http://www.luckystarweaving.com     เพื่อเผยแพรขอมูลของ
บริษัทฯ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ มีการลงโฆษณากับสมุดหนาเหลือง รวมถึงการโฆษณากับ
เว็บไซตสําหรับผูผลิตถุงพลาสติกโดยเฉพาะ เชน http://www.thaiplatics.com  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ
ถุงพลาสติกของบริษัท จะมีการพิมพขอความระบุไววา บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด เปน
ผูผลิต รวมท้ังพิมพเบอรโทรติดตอกลับไวอยางชัดเจน ดังนั้น เม่ือมีผูท่ีสนใจในคุณภาพและ
รูปลักษณของสินคาพบเห็นสินคาพรอมขอความดังกลาว ก็สามารถติดตอเขามาที่บริษัทฯได  
สําหรับกลยุทธในดานราคา จะต้ังราคาสูงกวาคูแขงเล็กนอย เพราะราคาขายจะคํานวณตามตนทุน
วัตถุดิบและคาดําเนินการบวกดวยกําไรสวนหนึ่งเพื่อใหบริษัทฯไมขาดทุน บริษัทฯ ไมมีนโยบาย
ในการลดแลก แจก แถม เพื่อแขงขันในเร่ืองราคากับคูแขง แตจะใหความสําคัญในเร่ืองความคุมคา
ของคุณภาพ และบริการ  กลาวคือ  สินคาตองมีคุณภาพสูง  พิมพภาพสวย เนื้อพลาสติกทอตอง
เรียบ การเย็บตองเรียบรอย เปนตน  สวนการบริการที่ใหความสําคัญ คือ สงมอบใหทันตามท่ี
กําหนดไวกับลูกคา    (ศิริสรรค  ธนะวัฒนกรณ.  2552. สัมภาษณ)  

จากการกลาวถึงกลยุทธทางการตลาดในการแขงขันของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัด เพื่อใหธุรกิจอยูรอดในสถานการณปจจุบันนั้น บริษัทฯ จําเปนตองใชกลยุทธในดาน
คุณภาพท่ีดี ราคาไมแพงเกินไปคุมคากับคุณภาพท่ีไดรับ การสงมอบท่ีตรงเวลา รวดเร็วตามท่ีลูกคา
คาดหมาย แตปญหาสําคัญคือบริษัทฯ มีกลุมลูกคาท่ีหลากหลายและมีความตองการแตกตางกัน 
และบริษัทฯยังไมไดมีการสํารวจถึงความพึงพอใจของลูกคา ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการศึกษาถึง
ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดท่ีครอบคลุมท้ังดานสินคา ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนายและจัดสง รวมถึงการสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลัก
กี้สตารการทอ จํากัด โดยผูศึกษาคาดวาประโยชนท่ีจะไดรับจะนํามาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ การ
ดําเนินธุรกิจการผลิตและการตลาด ใหเปนท่ีพอใจของลูกคาในแตละกลุมตอไปในอนาคต ซ่ึงการท่ี
เราทราบวาปจจัยใดท่ีลูกคาใหความสําคัญแตยังไมพอใจในคุณภาพท่ีไดรับ แลวแกไขหรือพัฒนา
ใหระดับความพึงพอของลูกคาสูงข้ึนได จะเปนการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง และจะนํามาซ่ึง
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การรักษาความผูกผันอันดีของลูกคาไว รวมถึงสามารถขยายฐานลูกคาข้ึนได ตลอดจนผล
ประกอบการใหดีข้ึนตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ 
และบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด 

2.  นําขอมูลท่ีได ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการของบริษัท 
โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ท้ังในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและจัดสง และ
การสงเสริมการตลาด เพื่อท่ีจะสามารถแขงขันกับคูแขงในอุตสาหกรรมไดตอไป 
 
1.4 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนระดับความรูสึกของลูกคาท่ี
เกิดข้ึนเม่ือไดรับผลิตภัณฑและบริการมากกวาความคาดหวังท่ีมี ในแตละดานของสวนประสม
ทางดานการตลาด 

ลูกคา (Customers)  หมายถึง ผูท่ีใชผลิตภัณฑ และบริการ ของ บริษัท โรงงานลักกี้ 
สตารการทอ จํากัด ท้ังในอดีตและปจจุบัน ซ่ึงยังดําเนินกิจการอยู ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2552 
จํานวนท้ังส้ิน 480 ราย  แบงออกไดเปนสองกลุม คือ กลุมลูกคาหลักจํานวน 361 ราย ประกอบดวย
ผูผลิตปุย 154 ราย ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆาแมลง 82 ราย ผูผลิต
ขาวบรรจุ ถุง   77 ราย  และผูผลิตอาหารสัตว  48 ราย  สวนกลุมท่ีสอง  คือ  กลุมลูกคารอง  
ประกอบดวย ลูกคากลุมอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมดจํานวน 119 ราย 

สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได 
ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution) และ การ
สงเสริมตลาด (Promotion)  
 


