
 
บทท่ี  2 

 ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
ของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด  ผูศึกษาไดใช  ทฤษฎี  แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิด 

       ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ของ ฟลิป คอตเลอร 
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (Philip Kotler, 2003) หมายถึง ตัวแปร

ทางการตลาด ท่ีสามารถควบคุมไดและใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมาย 
อันจะประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 

1.) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีองคกรเสนอขายตอผูบริโภค เพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบไปดวย สินคา การบริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ท้ังนี้ 
ผลิตภัณฑตองมีประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาผูบริโภค จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายไดและการกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

1.1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 

1.2) พิจารณาจากองคประกอบ  (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ  (Product 
component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 

1.3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจลูกคาเปาหมาย 

1.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีข้ึน 

1.5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product line) 
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2.) ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลจายสําหรับส่ิงท่ีไดมา ซ่ึงแสดงเปนมูลคา (Value) 
ในรูปของเงินตรา ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเปนมูลคาของสินคาและบริการ (2) ราคา
เปนจํานวนเงินและส่ิงอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ ราคาเปนส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียนสินคา ฉะนั้นราคาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งจึง หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑนั้น
หนึ่ งหนวยในรูปของตัวเ งิน  คํา ท่ี มีความหมายเ ก่ียวของกับราคาก็ คือ  คําว ามูลคา  และ
อรรถประโยชน 

2.1) มูลคา (Value) คือ การวัดในเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑเพื่อจูงใจ
ผลิตภัณฑเกิดการแลกเปล่ียน นักการตลาดตองพยายามเสนอผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาท่ีลูกคายอมรับและ
พยายามสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) สําหรับผลิตภัณฑดวย ขอแตกตางระหวางราคาและมูลคาก็
คือ ราคาจะแสดงมูลคาของสินคาตอหนึ่งหนวยเสมอ แตมูลคาจะแสดงมูลคาของสินคาในรูปหนึ่ง
หนวยหรือมากกวาก็ได  

2.2) อรรถประโยชน (Utility) คือ คุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีสามารถ
สนองความตองการของมนุษยใหพอใจ ความสามารถในการสนองความตองการใหเกิดความพอใจ
ก็คือมูลคาผลิตภัณฑท่ีสามารถวัดออกมาในรูปราคา ดังนั้นในการต้ังราคาจําเปนตองพิจารณาถึง
อรรถประโยชนของสินคานั้น กลาวคือพิจารณาถึงคุณสมบัติตางๆ ของสินคาโดยพยายามสราง
มูลคา (Value Added) ใหสูงข้ึนในสายตาของผูซ้ือ กลาวคือ จุดเร่ิมตนของการตั้งราคาผลิตภัณฑตัว
ใดก็ตาม ตองวิเคราะหถึงอรรถประโยชนของผลิตภัณฑ (Utility) ซ่ึงก็คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
นั้นท่ีสามารถสนองความพอใจของมนุษยได โดยพิจารณาคุณสมบัติเหลานั้นวาจะสรางมูลคา 
(Value) เทาใดในสายตาของลูกคา แลววัดเปนมูลคาออกมาในรูปของสินคาตอหนวย (Price) 

 
3.) ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution) หมายถึง 

โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ท่ีใชเพื่อเคล่ือนยายสินคาและบริการ
จากองคการไปยังตลาด เปนกิจกรรมที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายและมีโครงสรางของ
ชองทางซ่ึงประกอบดวย สถาบันการตลาด (Marketing Institution) การจัดจําหนายจึงประกอบดวย 
2 สวน ดังนี้  

3.1)  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑเคล่ือนยายไปยังตลาด ชองทางการจัดจําหนายอาจ
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลางท่ีเกี่ยวของในชองทางการจัดจําหนายและผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม (Consumer or Industrial Users) 
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3.2) การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม หรืออาจ
หมายถึง การขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคาภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบชองทางการจัด
จําหนายของธุรกิจนั้น การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญ  

 
4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผู

ซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจ
เลือกใชเพียงหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือรวมกันตามหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ
และคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เคร่ืองมือในการสงเสริม ประกอบดวย 

4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคา
หรือบริการ โดยไมใชพนักงานขาย และตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ การโฆษณาจึงมี
ลักษณะเฉพาะ คือ เปนการเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยผานการใชส่ือ และตองการ
จายเงินคาส่ือใหแกผูอุปถัมภรายการ การโฆษณาเปนการนําคําพูด ภาพ เสียงและการส่ือสาร
ประเภทตาง ๆ มาจัดเปนองคประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ตองสรางความแตกตาง
ใหกับสินคาหรือบริการใหมีลักษณะพิเศษ เหมาะสําหรับผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิด
ความพอใจและมีความตองการในสินคาหรือบริการ 

4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการติดตอส่ือสารขอมูล
โดยใชบุคคลเพ่ือจูงใจใหซ้ือบางส่ิง เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา เปนการติดตอส่ือสาร
แบบ 2 ทาง เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซ้ือสินคาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือจูงใจใน
ระยะส้ันเพื่อกระตุนใหผูบริโภคซ้ือสินคาหรือขายผลิตภัณฑใหมากข้ึนเปนกิจกรรมกระตุนการซ้ือ
ของผูบริโภคนอกเหนือจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการขายโดยใชพนักงานขายกิจกรรม
เหลานี้ไดแก การลดราคา การแลกซ้ือ การแจกของตัวอยาง การแถมสินคา เปนตน จะทําให
ผูบริโภคเกิดการกระตือรือรนในการซ้ือสินคาหรือใชบริการในตรายี่หอนั้นๆ 

4.4)  การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการส่ือสารแนวคิด ขาวสาร 
ขอเท็จจริงระหวางหนวยงาน สถาบัน กับประชาชนเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน การ
ประชาสัมพันธจึงอยูบนรากฐานของการสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานหรือสถาบันกับผูมี
สวนเกี่ยวของ หนวยงานหรือสถาบันก็ตองมีการเผยแพรขาวสารใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของทราบ
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และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใหเกิดความเขาใจ ยอมรับ รวมมือ ศรัทธา อันจะบังเกิด
ผลดีตอการดําเนินงานดวยความราบร่ืน ปราศจากปญหาขอยุงยากตางๆ 

4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การติดตอส่ือสารโดยตรงท่ี
นอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงานขายระหวางผูซ้ือและผูขาย เปนวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาด
ใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงและสรางใหเกิดการตอบสนองโดยทันทีทันใด ประกอบกับการขาย
ทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทัศน วิทยุ ท่ีจูงใจใหผูบริโภคตอบกลับเพื่อการซ้ือ 

 
สรุป สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยส่ิงสําคัญ คือ 
1.) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมายได 
2.)  ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของเงินท่ีผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจาย เพราะ

มองเห็นความคุมคา 
3.) ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution) หมายถึง 

สถานท่ีและวิธีการในการติดตอซ้ือขายกับลูกคา รวมถึงมีการกระจายสินคาใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการซ้ือหาและมอบความสะดวกใหกับผูบริโภค 

4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อส่ือสารกับผูบริโภคใหมีความเขาใจและยอมรับ
ผลิตภัณฑ รวมถึงการจูงใจผูบริโภคใหเกิดความชอบสินคาและเกิดพฤติกรรมการซ้ือเกิดข้ึน 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
Morse (1967:81) กลาววา ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 

“Satisfaction” หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย เปนการลดความตึง
เครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความช่ืนใจ ตลอดจน
สามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอส่ิงหนึ่งซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามความพอใจตอส่ิงนั้น 

Vroom (1964: 99) กลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใชแทนกัน
ได เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในส่ิงนั้น โดยทัศนคติ
ดานบวก จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพ
ความไมพึงพอใจนั่นเอง 
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Kotler and Armstrong (2002) ไดอธิบายถึงความพึงพอใจวา ความพึงพอใจนั้นเปนส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือลูกคาไดรับสินคาหรือบริการแลว และมีความสัมพันธกับความคาดหวังของลูกคา
กอนท่ีจะไดรับสินคาหรือบริการนั้นๆ โดยท่ี ถาสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับตํ่ากวาความคาดหวัง
ก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และถาสินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับตรงกับความคาดหวังลูกคาก็
จะเกิดความพึงพอใจ และถาสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับมากกวาความคาดหวังก็จะสงผลใหเกิด
ความพึงพอใจมากข้ึน 

สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีตอสินคาหรือบริการที่
ไดรับ โดยถาสินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับมากกวาความคาดหวังก็จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
มากข้ึน ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงลักษณะของสินคาและการใหบริการขององคกร ประกอบกับระดับ
ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล โดยมิติท่ีพิจารณาในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 
ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา และการสงเสริมแนะนําสินคาและ
บริการ ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีใชเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือความพึงพอใจใน
สินคาและบริการของ Kotler and Armstrong (2002) 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหความพึงพอใจ 
การวิเคราะหความความพึงพอใจไดนํากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James 

(1977) ซ่ึงเปนการวิเคราะหความสําคัญกับผลที่ได (Importance-Performance Analysis: IPA) เรียก
ยอ ๆ วา IPA สรุปไดดังนี้ 

IPA เปนเทคนิคท่ีใชวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการเพื่อวัดผล
หรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตัวสินคาของผูบริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรูปแบบ
ตาง ๆ เปนวิธีการวิเคราะหท่ีใชไดงายสําหรับการประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะผลประกอบการ
และความสําคัญของผลิตภัณฑและบริการ หรืออีกนัยหนึ่งส่ิงนี้ก็คือความคาดหวังของลูกคาท่ีจะ
ไดรับผลิตภัณฑและบริการตามท่ีตองการ  

IPA มีขอไดเปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบริโภคในโปรแกรมทาง
การตลาด เปนการประเมินท่ีมีตนทุนตํ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขาใจงาย และใหขอมูลท่ีในเชิงลึกท่ี
สําคัญในแงของสวนประสมการตลาดกับกิจการ กิจการสามารถมุงความสนใจไปยังสวนท่ีควร
ปรับปรุงใหดีข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใชทรัพยากรเกินความจําเปน การนําเสนอผลการประเมิน IPA
ในรูปกราฟ ทําใหสามารถแปลผล จัดการขอมูลไดอยางสะดวกและเขาใจมากข้ึน ทําใหสามารถ
นําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธและตัดสินใจดานการตลาดไดดียิ่งข้ึน 
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ลักษณะท่ีนาสนใจของ IPA คือ ผลท่ีไดสามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีงายตอการ
แปลผล ในรูปของกราฟสองมิติ จากคุณลักษณะตาง ๆ ซ่ึงมาจากมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale)  (Martilla and James, 1977 : อางใน ศุภจิต  สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550)  ดังภาพท่ี 2.1 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการวิเคราะห และเปรียบเทียบผลการใหระดับความคาดหวังและการประเมินความ
ความคิดเห็น (ความพึงพอใจ) ของผลิตภัณฑและบริการ 
ท่ีมา :ดัดแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977) : Importance-Performance Analysis. 
Journal of Marketing.  อางใน ศุภจิต  สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550 
 

เม่ือนําคาความคาดหวังและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกันในแตละคุณสมบัติ
ผลลัพธท่ีไดตกอยูท่ี Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได 4 ลักษณะดังตอไปนี้ 

Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตอลูกคาและไมได
รับการตอบสนองอยางเพียงพอ 

Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปน
อยางดีในคุณลักษณะท่ีลูกคาใหความสําคัญมาก 

Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่าหรือมีการบริการตํ่า ใน
คุณลักษณะท่ีไมสําคัญตอลูกคา ผูใหบริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปกอน 

สําคัญมาก 

(ลูกคาคาดหวงัสูง) 

สําคัญนอย 

(ลูกคาคาดหวงันอย) 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
(พึงพอใจนอย) 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

(พึงพอใจมาก) 

ใหบริการไดดีมาก 
แตลูกคาไมคอยใหความสําคัญ 

(Possible Over skill) 
 

ไมตองใหความสําคัญมาก 
(Low priority) 

ตองใหความสนใจ 
(Concentrate here) 

พึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการ 
(Keep up with good work) 

C 

B A 

D 
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Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปน
ในคุณลักษณะท่ีมีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจของลูกคา 
 

2.3   แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสินคาและบริการ 
จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดท่ีกลาวมาท้ัง 4 ดานนี้มีความเหมาะสมใน

การศึกษาถึงปจจัยในเร่ืองความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัด เนื่องจากเปนธุรกิจประเภทผูผลิตสินคาและใหบริการ ดังท่ี อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 
341-343)ไดกลาวถึงกลยุทธทางการตลาดวามีองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด 
ประกอบดวยการสรางสินคาและบริการ การตั้งราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการจําหนาย 
(4’Ps) ในทางการตลาดใชไดดีกับตลาดสินคาและบริการ สอดคลองกับ วนาพร ใจมูลวงศ  (2551: 
44-51) ท่ีสรุปไววา สวนผสมทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการ (Marketing Mix) ท่ี
ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนายและจัดสง (Place or 
Distribution) การสงเสริมการตลาด (Promotion) นั้นจะใชกับธุรกิจท่ีผลิตสินคาและบริการ (Goods 
and Service)  สวนท่ีเพิ่มดานของ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ 
(Physical evidence presentation) มานั้นจะเหมาะสมกับธุรกิจการใหบริการโดยเฉพาะ 

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจการใหบริการที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 
(2541). กลาวถึงการบริการนั้นมีลักษณะท่ีสําคัญ 4 ลักษณะ คือ 

1.) ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึก
ไดกอนท่ีจะมีการซ้ือ 

2.) ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิต และ
การบริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งราย 
จากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทนได เพราะตองผลิต และ
บริโภคในเวลาเดียวกันทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของเวลา 

3.) ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนข้ึนอยูกับวาผูขายบริการ
เปนใคร จะใหบริการเม่ือไร ท่ีไหน และอยางไร ดังนั้นผูซ้ือบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนใน
บริการ และสอบถามผูอ่ืนกอนท่ีจะเลือกบริการ 

4.) ไมสามารถเก็บไวได (Perish ability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือน
สินคาอ่ืน 

ลักษณะท่ีสําคัญของการบริการทั้ง 4 ลักษณะนี้ไมไดเปนกลยุทธหรือเคร่ืองมือหลักใน
การแขงขันกับคูแขงของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด  เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูผลิตสินคา
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ท่ีสามารถจับตองได สามารถผลิตจํานวนมากเก็บไวขายลูกคาแตละกลุมดวยมาตราฐานเดียวกันได 
ซ่ึงในปจจุบันสถานการณการขายสินคาของบริษัทฯ มีการแขงขันคอนขางสูง  คูแขง จะเนนเร่ือง
ราคาตํ่าเปนหลัก  กลยุทธการตลาดท่ีใช  คือ  ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ  แขงขันเร่ืองราคาดวยการหา
แนวทางการผลิตท่ีทําใหสินคามีตนทุนตํ่า  เชน   ลดสูญเสียระหวางขบวนการผลิต    รวมถึงทําให
ม่ันใจไดวาสงมอบสินคาไดทันเวลา (ศิริสรรค  ธนะวัฒนกรณ.  2552. สัมภาษณ) โดยกลยุทธ
การตลาดท่ีบริษัทฯ ใชอยูนี้ มีอยูอยางครบถวนในองคประกอบของ 4’Ps  ดังนั้น แนวคิดสวนผสม
ทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการ (Marketing Mix) 4’Ps  จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
การนํามาเปนปจจัยในการศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ 
 

2.4 ประวัติ บริษัท โรงงานลักก้ีสตารการทอ จํากัด 
บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ.2527 ดวยทุนจดทะเบียน 

125  ลานบาท ซ่ึงดําเนินธุรกิจในดานการผลิตและจําหนายกระสอบพลาสติกสาน  มีกําลังการผลิต
อยูท่ี 8,000,000 ใบตอเดือน และใชพนักงานท้ังหมดทุกแผนกประมาณ 600 คน สําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ สรางสรรคบริการ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐาน
อยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา   โดยปจจุบันบริษัทไดรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2000 

สําหรับขอมูลดานวิสัยทัศน และพันธกิจ  ของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 
- วิสัยทัศน (Vision) ของบริษัทฯ คือ เราจะเปนท่ีหนึ่งดานการนําเสนอกระสอบ

พลาสติกสาน ดวยภาพลักษณท่ีโดดเดน คุณภาพท่ีดีกวา รูปลักษณสวยงามกวา ราคาท่ีเหมาะสมกวา 
เพื่อกาวไปสู LUCKY STAR BAGS 

- พันธกิจ (Mission) ของบริษัท คือ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ สรางสรรคบริการ และปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง ตามที่ลูกคาตองการ และ
พึงพอใจ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงสัดสวนกลุมลูกคาของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด   
ประเภทธุรกิจ จํานวน (ราย) คิดเปนเปอรเซ็นต 

1. ผูผลิตปุย 154 32% 
2. ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและ
พืช รวมถึงยาฆาแมลง 

82 17% 

3. ผูผลิตขาวบรรจุถุง 77 16% 
4. ผูผลิตอาหารสัตว 48 10% 
5. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 24 5% 
6. ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช 24 5% 
7. อุตสาหกรรมเคมี 5 1% 
8. ผูผลิตปูนซีเมนต 5 1% 
9. ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ 61 13% 

รวมท้ังส้ิน 480 100% 
ท่ีมา : ศิริสรรค ธนะวัฒนกรณ. ผูจัดการฝายการตลาด  บริษัทโรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด. 
สัมภาษณ.  2552.  3 กุมภาพนัธ. 

 
ในปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาอยูในหลายกลุมประเภทธุรกิจ ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน   480 ราย 

และสําหรับในป 2551 ท่ีผานมามีจํานวนลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคาเขามาจํานวน 289 ราย 
กลุมลูกคาท้ังหมด 480 ราย สามารถแยกเปนจํานวนตามประเภทธุรกิจ และสัดสวน

เปอรตอจํานวนท้ังหมด ไดดัง ตารางท่ี 2.2  
สําหรับสถานการณการขายสินคาของบริษัทฯ ในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง

เนื่องจากคูแขง จะมุงเนนเร่ืองการแขงขันราคาตํ่าเปนหลัก  ทําใหบริษัทฯ ตองใชกลยุทธทาง
การตลาดเพ่ือตอสูกับคูแขง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ กลยุทธการตลาดท่ีใช  คือ  ผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพ  แขงขันเร่ืองราคาดวยการหาแนวทางการผลิตท่ีทําใหสินคามีตนทุนตํ่า  เชน   ลดสูญเสีย
ระหวางขบวนการผลิต  รวมถึงทําใหม่ันใจไดวาสงมอบสินคาไดทันเวลา  (ศิริสรรค  ธนะวัฒนกรณ. 
2552. สัมภาษณ) 
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  1.)  ดานผลิตภณัฑ  (Product) 
  บริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองความคุมคาของคุณภาพ และบริการ มีระบบ
คุณภาพในการตรวจสอบทุกข้ันตอนเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาท่ีมีคุณภาพสูง  กลาวคือ พิมพภาพสวย 
เนื้อพลาสติกทอตองเรียบ การเย็บตองเรียบรอย เปนตน   
   2.)  ดานราคา  (Price) 
  กลยุทธในดานราคาของบริษัทฯ นั้นไมมีนโยบายในการลดแลก แจก แถม เพื่อ
แขงขันในเร่ืองราคากับคูแขง แตจะใหความสําคัญในเร่ืองการควบคุมการสูญเสียในระบบการผลิต
และดําเนินการ และส่ือใหลูกคารับรูถึงความคุมคาของคุณภาพและบริการ ซ่ึงบริษัทฯ มีการตั้งราคา
สูงกวาคูแขงเล็กนอย ราคาขายจะคํานวณตามตนทุนวัตถุดิบและคาดําเนินการบวกดวยกําไรสวน
หนึ่งเพื่อใหบริษัทฯไมขาดทุน และใหมีศักยภาพในการเติบโต พัฒนารูปแบบสินคาและบริการที่ดี
ตอไปได 
  3.)  ดานชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution) 

 ในดานชองทางการจัดจําหนาย  บริษัทฯ ใชเฉพาะพนักงานขายท่ีมีประสบการณ
สูง ในการติดตอกับฐานลูกคาท่ีมีอยูในแตละประเภท โดยมีกลยุทธท่ีชวยในการขยายฐานลูกคาจาก
การสงเสริมทางการตลาดผานเว็บไซตท้ังของตัวเอง และท่ีอ่ืน สําหรับดานการจัดสง บริษัทฯให
ความสําคัญกับแผนงานผลิตและระยะเวลาการสงมอบใหทันตามความตองการของลูกคา     

 4.)  ดานการสงเสริมทางการตลาด  (Promotion) 
 บริษัทฯมีการสงเสริมทางการตลาดผานเว็บไซตของตัวเอง (http://www.luckystar 

weaving.com)     เพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ มีการลงโฆษณากับ
สมุดหนาเหลือง รวมถึงการโฆษณากับเว็บไซตสําหรับผูผลิตถุงพลาสติกโดยเฉพาะ  เชน 
http://www.thaiplatics.com  นอกจากนี้ผลิตภัณฑถุงพลาสติกของบริษัท จะมีการพิมพขอความระบุ
ไววา บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด เปนผูผลิต รวมท้ังพิมพเบอรโทรติดตอกลับไวอยาง
ชัดเจน ดังนั้น เม่ือมีผูท่ีสนใจพบเห็นสินคาพรอมขอความดังกลาว ก็สามารถติดตอเขามาท่ีบริษัทฯ
ได   
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2.5 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
วรชาติ  ตันติวาจา (2545) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสม

ทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด ตันติออโต
เมช่ัน โดยใชเคร่ืองมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม ทําการสํารวจโดยวิธีสํามะโนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเปนลูกคาปจจุบันของหางฯ ท้ังหมด 45 โรงงาน โดยสํารวจบุคคลจํานวน 90 คน ท่ีมี
สวนเกี่ยวของในการจัดซ้ือสินคาประเภทอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม  แบงไดเปน 2 
สวน คือ ผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดซ้ือผลิตภัณฑ โดยทําการสํารวจพนักงานฝายจัดซ้ือหรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
หนาท่ีในการจัดซ้ือ โรงงานละ 1 คน และผูใชงานผลิตภัณฑ โดยทําการสํารวจผูจัดการหรือหัวหนา
แผนกซอมบํารุง / วิศวกรรม โรงงานละ 1 คน รวมท้ังส้ิน 90 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก  

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ลูกคาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในสวน
ประสมทางการตลาดของหางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมช่ัน ดานผลิตภัณฑในระดับปานกลางทุก
ปจจัยยอย โดยปจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีช่ือเสียงนาเช่ือถือ ของตรายี่หอสินคา
ท่ีจัดจําหนาย ความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การบริการหลังการขาย 

ในสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวาลูกคามีระดับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางเกือบทุกปจจัยยอย โดยปจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ วิธีการชําระเงิน ความพึง
พอใจตํ่าสุด คือ การใหสวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ 

ในสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ลูกคามีระดับความพึง
พอใจในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกใน
การติดตอประสานงานกับฝายขาย ความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ 

สุรีย  เต็งเจริญชัย (2546)  ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง
การตลาดบรรจุภัณฑพลาสติก ของ บริษัท จอมพันธ กรุป จํากัด โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
ลูกคาท่ีประกอบกิจการประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม ในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชทฤษฏีในดานสวน
ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ประชากรจํานวน 45 รายซ่ึงเปนลูกคาของบริษัทฯ ณ 11 
สิงหาคม 2546 ผูศึกษาเลือกใชวิธีสํามะโนประชากร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย โดยการวัดระดับความสําคัญดวยมาตรวัดของ ลิเคริท แบบมาตราอันตร
ภาคหรือชวง ซ่ึงนําคะแนนมาแบงเปนชวงเทา ๆ กัน ต้ังแต 1-5 คะแนน จากผลการศึกษาพบวา ใน
ดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมระดับมาก มีความพึงพอใจตอคุณภาพ-มาตราฐาน
สินคา รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนายมีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับปานกลาง โดยมี
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ความพึงพอใจตอการจัดสงในสถานท่ีท่ีตองการ สําหรับดานราคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอราคาตนทุนของสินคาและความคงท่ีของราคา และดานการ
สงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจตอความสุภาพ
ของตัวแทนบริษัท นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความตองการไดแจงขาวสาร
ทางไปรษณีย มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน พบวาสินคาของบริษัทมีภาพลักษณท่ีดีกวาบริษัทอ่ืน 
ในดานสาเหตุการเลือกซ้ือสินคาของบริษัทพบวา ดานคุณภาพสินคามีผลมากท่ีสุด 

ทรงยศ  ปนประดิษฐ  (2549)  ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอบริษัทเอบีบี
ในดานตางๆ 9 ดาน กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุมลูกคาท่ีเปนลูกคาหลักของบริษัทเอบีบี
จํานวน 192 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  ผลการศึกษาพบวา ลูกคา
มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียในระดับมากตอเอบีบี โดยลูกคามีความพึงพอใจโดยเฉล่ียตอซีเมนสใน
ระดับปานกลาง  ลูกคา มีความพึงพอใจตอบริษัทเอบีบี มากท่ีสุด คือในดานการใหขอมูลสินคาและ
บริการ และดานสินคาและเคร่ืองมือซ่ึงมีระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียท่ีเทากัน ดังนั้นจึงถือวาเปน
จุดแข็งของบริษัทเอบีบี สวนความพึงพอใจของลูกคาท่ีนอยท่ีสุดหรืออาจกลาววาเปนจุดออนของ
บริษัท เอบีบี คือในดานการจัดซ้ือและการจัดสงสินคา 

มีธนา  สฤษดิ์นํา (2549)  ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง
การตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ  จํากัด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   กลุมตัวอยางในการศึกษา
คร้ังนี้คือ ลูกคาท่ีซ้ือสินคาของบริษัท กอปปเท็คซ จํากัด จํานวน 290  ราย  โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา  ไดแก คาความถ่ึ รอยละ และ
คาเฉล่ีย โดยการวัดระดับความสําคัญดวยมาตรวัดของ ลิเคริท แบบมาตราอันตรภาคหรือชวง ซ่ึงจะ
นําคะแนนมาแบงเปนชวงเทา ๆ กัน  ต้ังแต 1-5 คะแนน  จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ  คือ  ดานผลิตภัณฑ  ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ   โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดาน 
ดังนี้  ดานผลิตภัณฑ คือ การรับเปล่ียนหรือรับประกันสินคา  ดานการจัดจําหนาย คือ บริษัทมีการ
บริการรับคําส่ังซ้ือทางโทรศัพท  ดานการสงเสริมการตลาด  คือ  ความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธของ
พนักงานขาย   สวนความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับปาน
กลาง   โดยมีปจจัยยอยท่ีมีความเฉล่ียสูงสุด คือ  ระยะการใหสินเช่ือ 30 วัน ปญหาของลูกคาท่ีพบ
มากท่ีสุด  ดานผลิตภัณฑ คือ  สินคามีใหเลือกนอย   ดานราคา  คือ ตอรองราคาสินคาไดไมมาก   
ดานการจัดจําหนาย คือ การสงของลาชา  ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีสินคาตัวอยางให
ทดลองใช 
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ระพีรพร  เลิศธนะโภค  (2550)  ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของรานคาปลีกในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีตอสวนประสมการตลาดของสินคาถานไฟฉายย่ีหอพานาโซนิค  พบวา 
ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ  คือ ดานราคา  
ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย   สวนดานการสงเสริมการตลาดความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง  โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานดังนี้  ดานราคา คือ พานาโซนิคไมใชการ
แขงขันทางดานราคา  ดานผลิตภัณฑ คือ  สีสันและรูปแบบสินคานาสนใจ  ดานการจัดจําหนาย คือ 
มีการใหบริการจากหนวยรถถานไฟฉายพานาโซนิค ถึงสถานท่ีของลูกค  ดานการสงเสริมการตลาด 
คือ พนักงานหนวยรถมีความสุภาพ และออนนอม 

พรศรี  เอ้ือสถาพรกิจ  (2552)  ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด   
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ ลูกคาผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑสียอมและเคมี
ภัณฑส่ิงทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย)  จํานวน 80  ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูล  วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา  ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา   ลูกคามีระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑเฉล่ียในระดับ
มาก  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความ
นาเช่ือถือ    ความพึงพอใจตํ่าสุดในเง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม  ดานราคามีระดับ
ความพึงพอใจเฉล่ียในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดานการมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม  และมีเครดิตเทอมเหมาะสม  ความพึงพอใจตํ่าสุดในการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือ  ดานชองทางการจัดจําหนายมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขายและบริษัท  
ความพึงพอใจต่ําสุด ในเร่ืองบริษัทฯ มีสตอกท่ีเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ และดานสงเสริม
การตลาด  มีระดับความพึงพอใจเฉล่ียในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสด ในปจจัยยอยดาน
การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม  และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา  ความพึง
พอใจตํ่าสุด  ในดานความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา 

 
 
 
 
 
 


