บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
ของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ผูศึกษาไดใช ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 ทฤษฎีและแนวคิด
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ของ ฟลิป คอตเลอร
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (Philip Kotler, 2003) หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาด ที่สามารถควบคุมไดและใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแกลูกคากลุมเปาหมาย
อันจะประกอบดวยเครื่องมือดังตอไปนี้
1.) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่องคกรเสนอขายตอผูบริโภค เพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได
ผลิ ต ภั ณ ฑ จึ ง ประกอบไปด ว ย สิ น ค า การบริ ก าร ความคิ ด สถานที่ องค ก รหรื อ บุ ค คล ทั้ ง นี้
ผลิตภัณฑตองมีประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาผูบริโภค จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายไดและการกําหนดกลยุทธผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1.1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation)
1.2) พิ จ ารณาจากองค ป ระกอบ (คุ ณ สมบั ติ ) ของผลิ ต ภั ณ ฑ (Product
component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
1.3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจลูกคาเปาหมาย
1.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีขึ้น
1.5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product line)
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2.) ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจายสําหรับสิ่งที่ไดมา ซึ่งแสดงเปนมูลคา (Value)
ในรูปของเงินตรา ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเปนมูลคาของสินคาและบริการ (2) ราคา
เปนจํานวนเงินและสิ่งอื่นที่จําเปนตองใชเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการ ราคาเปนสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนสินคา ฉะนั้นราคาผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งจึง หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑนั้น
หนึ่ ง หน ว ยในรู ป ของตั ว เงิ น คํ า ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วข อ งกั บ ราคาก็ คื อ คํ า ว า มู ล ค า และ
อรรถประโยชน
2.1) มูลคา (Value) คือ การวัดในเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑเพื่อจูงใจ
ผลิตภัณฑเกิดการแลกเปลี่ยน นักการตลาดตองพยายามเสนอผลิตภัณฑที่มีมูลคาที่ลูกคายอมรับและ
พยายามสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) สําหรับผลิตภัณฑดวย ขอแตกตางระหวางราคาและมูลคาก็
คือ ราคาจะแสดงมูลคาของสินคาตอหนึ่งหนวยเสมอ แตมูลคาจะแสดงมูลคาของสินคาในรูปหนึ่ง
หนวยหรือมากกวาก็ได
2.2) อรรถประโยชน (Utility) คือ คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถ
สนองความตองการของมนุษยใหพอใจ ความสามารถในการสนองความตองการใหเกิดความพอใจ
ก็คือมูลคาผลิตภัณฑที่สามารถวัดออกมาในรูปราคา ดังนั้นในการตั้งราคาจําเปนตองพิจารณาถึง
อรรถประโยชนของสินคานั้น กลาวคือพิจารณาถึงคุณสมบัติตางๆ ของสินคาโดยพยายามสราง
มูลคา (Value Added) ใหสูงขึ้นในสายตาของผูซื้อ กลาวคือ จุดเริ่มตนของการตั้งราคาผลิตภัณฑตัว
ใดก็ตาม ตองวิเคราะหถึงอรรถประโยชนของผลิตภัณฑ (Utility) ซึ่งก็คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
นั้นที่สามารถสนองความพอใจของมนุษยได โดยพิจารณาคุณ สมบัติเหลานั้นวาจะสรางมูลค า
(Value) เทาใดในสายตาของลูกคา แลววัดเปนมูลคาออกมาในรูปของสินคาตอหนวย (Price)
3.) ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution) หมายถึง
โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ที่ใชเพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการ
จากองคการไปยังตลาด เปนกิจกรรมที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายและมีโครงสรางของ
ชองทางซึ่งประกอบดวย สถาบันการตลาด (Marketing Institution) การจัดจําหนายจึงประกอบดวย
2 สวน ดังนี้
3.1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยังตลาด ชองทางการจัดจําหนายอาจ
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลางที่เกี่ยวของในชองทางการจัดจําหนายและผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม (Consumer or Industrial Users)
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3.2) การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม หรืออาจ
หมายถึง การขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคาภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบชองทางการจัด
จําหนายของธุรกิจนั้น การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญ
4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางผูขายและผู
ซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจ
เลือกใชเพียงหนึ่งหรือหลายเครื่องมือรวมกันตามหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ
และคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เครื่องมือในการสงเสริม ประกอบดวย
4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินคา
หรือบริการ โดยไมใชพนักงานขาย และตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ การโฆษณาจึงมี
ลักษณะเฉพาะ คือ เปนการเสนอขายสินคา บริการ หรือความคิดโดยผานการใชสื่อ และตองการ
จา ยเงิน ค าสื่ อ ใหแ ก ผูอุป ถั มภ ร ายการ การโฆษณาเปน การนํ าคํ าพูด ภาพ เสี ย งและการสื่อ สาร
ประเภทตาง ๆ มาจัดเปนองคประกอบที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ตองสรางความแตกตาง
ใหกับสินคาหรือบริการใหมีลักษณะพิเศษ เหมาะสําหรับผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิด
ความพอใจและมีความตองการในสินคาหรือบริการ
4.2) การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารขอมูล
โดยใชบุคคลเพื่อจูงใจใหซื้อบางสิ่ง เปนการเสนอขายโดยตรงแบบเผชิญหนา เปนการติดตอสื่อสาร
แบบ 2 ทาง เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เครื่องมือจูงใจใน
ระยะสั้นเพื่อกระตุนใหผูบริโภคซื้อสินคาหรือขายผลิตภัณฑใหมากขึ้นเปนกิจกรรมกระตุนการซื้อ
ของผูบริโภคนอกเหนือจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการขายโดยใชพนักงานขายกิจกรรม
เหล านี้ ไ ด แ ก การลดราคา การแลกซื้ อ การแจกของตั ว อย าง การแถมสิ น ค า เป น ตน จะทํ า ให
ผูบริโภคเกิดการกระตือรือรนในการซื้อสินคาหรือใชบริการในตรายี่หอนั้นๆ
4.4) การประชาสัมพันธ (Public Relation) เปนการสื่อสารแนวคิด ขาวสาร
ข อ เท็ จ จริ ง ระหว า งหน ว ยงาน สถาบั น กั บ ประชาชนเพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ต อ กั น การ
ประชาสัมพันธจึงอยูบนรากฐานของการสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานหรือสถาบันกับผูมี
สวนเกี่ยวของ หนวยงานหรือสถาบันก็ตองมีการเผยแพรขาวสารใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของทราบ
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และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใหเกิดความเขาใจ ยอมรับ รวมมือ ศรัทธา อันจะบังเกิด
ผลดีตอการดําเนินงานดวยความราบรื่น ปราศจากปญหาขอยุงยากตางๆ
4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ การติดตอสื่อสารโดยตรงที่
นอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงานขายระหวางผูซื้อและผูขาย เปนวิธีการตางๆ ที่นักการตลาด
ใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงและสรางใหเกิดการตอบสนองโดยทันทีทันใด ประกอบกับการขาย
ทางโทรศัพท จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทัศน วิทยุ ที่จูงใจใหผูบริโภคตอบกลับเพื่อการซื้อ
สรุป สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยสิ่งสําคัญ คือ
1.) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายได
2.) ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของเงินที่ผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจาย เพราะ
มองเห็นความคุมคา
3.) ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution) หมายถึง
สถานที่แ ละวิธี ก ารในการติ ด ตอ ซื้อ ขายกั บลู ก ค า รวมถึ งมี ก ารกระจายสิ น ค าใหส อดคล อ งกั บ
พฤติกรรมการซื้อหาและมอบความสะดวกใหกับผูบริโภค
4.) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อสื่อสารกับผูบริโภคใหมีความเขาใจและยอมรับ
ผลิตภัณฑ รวมถึงการจูงใจผูบริโภคใหเกิดความชอบสินคาและเกิดพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
Morse (1967:81) กลาววา ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา
“Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย เปนการลดความตึง
เครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความชื่นใจ ตลอดจน
สามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคลตอสิ่งหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจตอสิ่งนั้น
Vroom (1964: 99) กลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกัน
ได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น โดยทัศนคติ
ดานบวก จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพ
ความไมพึงพอใจนั่นเอง
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Kotler and Armstrong (2002) ไดอธิบายถึงความพึงพอใจวา ความพึงพอใจนั้นเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกคาไดรับสินคาหรือบริการแลว และมีความสัมพันธกับความคาดหวังของลูกคา
กอนที่จะไดรับสินคาหรือบริการนั้นๆ โดยที่ ถาสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับต่ํากวาความคาดหวัง
ก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และถาสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับตรงกับความคาดหวังลูกคาก็
จะเกิดความพึงพอใจ และถาสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับมากกวาความคาดหวังก็จะสงผลใหเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น
สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือบริการที่
ไดรับ โดยถาสินคาหรือบริการที่ลูกคาไดรับมากกวาความคาดหวังก็จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
มากขึ้น ซึ่งจะตองพิจารณาถึงลักษณะของสินคาและการใหบริการขององคกร ประกอบกับระดับ
ความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตาง ๆ ของแตละบุคคล โดยมิติที่พิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา และการสงเสริมแนะนําสินคาและ
บริการ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ใชเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือความพึงพอใจใน
สินคาและบริการของ Kotler and Armstrong (2002)
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความพึงพอใจ
การวิเคราะหความความพึงพอใจไดนํากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James
(1977) ซึ่งเปนการวิเคราะหความสําคัญกับผลที่ได (Importance-Performance Analysis: IPA) เรียก
ยอ ๆ วา IPA สรุปไดดังนี้
IPA เปนเทคนิคที่ใชวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการเพื่อวัดผล
หรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตัวสินคาของผูบริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรูปแบบ
ตาง ๆ เปนวิธีการวิเคราะหที่ใชไดงายสําหรับการประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะผลประกอบการ
และความสําคัญของผลิตภัณฑและบริการ หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งนี้ก็คือความคาดหวังของลูกคาที่จะ
ไดรับผลิตภัณฑและบริการตามที่ตองการ
IPA มีขอไดเปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบริโภคในโปรแกรมทาง
การตลาด เปนการประเมินที่มีตนทุนต่ํา มีเทคนิคการประเมินที่เขาใจงาย และใหขอมูลที่ในเชิงลึกที่
สําคัญในแงของสวนประสมการตลาดกับกิจการ กิจการสามารถมุงความสนใจไปยังสวนที่ควร
ปรับปรุงใหดีขึ้นหรือระบุพื้นที่ที่อาจใชทรัพยากรเกินความจําเปน การนําเสนอผลการประเมิน IPA
ในรูปกราฟ ทําใหสามารถแปลผล จัดการขอมูลไดอยางสะดวกและเขาใจมากขึ้น ทําใหสามารถ
นําไปใชประโยชนในการวางกลยุทธและตัดสินใจดานการตลาดไดดียิ่งขึ้น
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ลักษณะที่นาสนใจของ IPA คือ ผลที่ไดสามารถแสดงออกมาในรูปภาพที่งายตอการ
แปลผล ในรูปของกราฟสองมิติ จากคุณลักษณะตาง ๆ ซึ่งมาจากมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) (Martilla and James, 1977 : อางใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550) ดังภาพที่ 2.1

สําคัญมาก
(ลูกคาคาดหวังสูง)
ตองใหความสนใจ
(Concentrate here)

พึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการ
(Keep up with good work)

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
(พึงพอใจนอย)
ไมตองใหความสําคัญมาก
(Low priority)

A

B

C

D

เห็นดวยมากทีส่ ุด
(พึงพอใจมาก)
ใหบริการไดดีมาก
แตลูกคาไมคอยใหความสําคัญ
(Possible Over skill)

สําคัญนอย
(ลูกคาคาดหวังนอย)

ภาพที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห และเปรียบเทียบผลการใหระดับความคาดหวังและการประเมินความ
ความคิดเห็น (ความพึงพอใจ) ของผลิตภัณฑและบริการ
ที่มา :ดัดแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977) : Importance-Performance Analysis.
Journal of Marketing. อางใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550
เมื่ อ นํ า ค า ความคาดหวั ง และความคิ ด เห็ น มาเปรี ย บเที ย บกั น ในแต ล ะคุ ณ สมบั ติ
ผลลัพธที่ไดตกอยูที่ Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได 4 ลักษณะดังตอไปนี้
Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลูกคาและไมได
รับการตอบสนองอยางเพียงพอ
Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปน
อยางดีในคุณลักษณะที่ลูกคาใหความสําคัญมาก
Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพต่ําหรือมีการบริการต่ํา ใน
คุณลักษณะที่ไมสําคัญตอลูกคา ผูใหบริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปกอน
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Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปน
ในคุณลักษณะที่มีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจของลูกคา
2.3 แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสินคาและบริการ
จากแนวคิด สว นประสมทางการตลาดที่ก ลา วมาทั้ง 4 ดา นนี้ มี ค วามเหมาะสมใน
การศึกษาถึงปจจัยในเรื่องความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการ
ทอ จํากัด เนื่องจากเปนธุรกิจประเภทผูผลิตสินคาและใหบริการ ดังที่ อดุลย จาตุรงคกุล (2543 :
341-343)ได ก ล า วถึ ง กลยุ ท ธ ท างการตลาดว า มี อ งค ป ระกอบของส ว นผสมทางการตลาด
ประกอบดวยการสรางสินคาและบริการ การตั้งราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการจําหนาย
(4’Ps) ในทางการตลาดใชไดดีกับตลาดสินคาและบริการ สอดคลองกับ วนาพร ใจมูลวงศ (2551:
44-51) ที่สรุปไววา สวนผสมทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการ (Marketing Mix) ที่
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนายและจัดสง (Place or
Distribution) การสงเสริมการตลาด (Promotion) นั้นจะใชกับธุรกิจที่ผลิตสินคาและบริการ (Goods
and Service) สวนที่เพิ่มดานของ บุคคล (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ
(Physical evidence presentation) มานั้นจะเหมาะสมกับธุรกิจการใหบริการโดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจการใหบริการที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.
(2541). กลาวถึงการบริการนั้นมีลักษณะที่สําคัญ 4 ลักษณะ คือ
1.) ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึก
ไดกอนที่จะมีการซื้อ
2.) ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิต และ
การบริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งราย
จากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตองผลิต และ
บริโภคในเวลาเดียวกันทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3.) ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายบริการ
เปนใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน และอยางไร ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนใน
บริการ และสอบถามผูอื่นกอนที่จะเลือกบริการ
4.) ไมสามารถเก็บไวได (Perish ability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือน
สินคาอื่น
ลักษณะที่สําคัญของการบริการทั้ง 4 ลักษณะนี้ไมไดเปนกลยุทธหรือเครื่องมือหลักใน
การแขงขันกับคูแขงของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด เนื่องจากบริษัทฯ เปนผูผลิตสินคา
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ที่สามารถจับตองได สามารถผลิตจํานวนมากเก็บไวขายลูกคาแตละกลุมดวยมาตราฐานเดียวกันได
ซึ่งในปจจุบันสถานการณการขายสินคาของบริษัทฯ มีการแขงขันคอนขางสูง คูแขง จะเนนเรื่อง
ราคาต่ําเปนหลัก กลยุทธการตลาดที่ใช คือ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ แขงขันเรื่องราคาดวยการหา
แนวทางการผลิตที่ทําใหสินคามีตนทุนต่ํา เชน ลดสูญเสียระหวางขบวนการผลิต รวมถึงทําให
มั่นใจไดวาสงมอบสินคาไดทันเวลา (ศิริสรรค ธนะวัฒนกรณ. 2552. สัมภาษณ) โดยกลยุทธ
การตลาดที่บริษัทฯ ใชอยูนี้ มีอยูอยางครบถวนในองคประกอบของ 4’Ps ดังนั้น แนวคิดสวนผสม
ทางการตลาดสําหรับสินคาและบริการ (Marketing Mix) 4’Ps จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
การนํามาเปนปจจัยในการศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ในครั้งนี้
2.4 ประวัติ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2527 ดวยทุนจดทะเบียน
125 ลานบาท ซึ่งดําเนินธุรกิจในดานการผลิตและจําหนายกระสอบพลาสติกสาน มีกําลังการผลิต
อยูที่ 8,000,000 ใบตอเดือน และใชพนักงานทั้งหมดทุกแผนกประมาณ 600 คน สําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ สรางสรรคบริการ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐาน
อยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยปจจุบันบริษัทไดรับรองมาตรฐาน ISO
9001 : 2000
สําหรับขอมูลดานวิสัยทัศน และพันธกิจ ของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
- วิสัยทัศน (Vision) ของบริษัทฯ คือ เราจะเปนที่หนึ่งดานการนําเสนอกระสอบ
พลาสติกสาน ดวยภาพลักษณที่โดดเดน คุณภาพที่ดีกวา รูปลักษณสวยงามกวา ราคาที่เหมาะสมกวา
เพื่อกาวไปสู LUCKY STAR BAGS
- พันธกิจ (Mission) ของบริษัท คือ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ สรางสรรคบริการ และปรับปรุงมาตรฐานอยางตอเนื่อง ตามที่ลูกคาตองการ และ
พึงพอใจ
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ตารางที่ 2.2 แสดงสัดสวนกลุมลูกคาของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
จํานวน (ราย)
คิดเปนเปอรเซ็นต
1. ผูผลิตปุย
154
32%
2. ผูผลิตภัณฑยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและ
82
17%
พืช รวมถึงยาฆาแมลง
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. ธุรกิจประเภทอื่น ๆ
61
13%
รวมทั้งสิ้น
480
100%
ที่มา : ศิริสรรค ธนะวัฒนกรณ. ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทโรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด.
สัมภาษณ. 2552. 3 กุมภาพันธ.
ในปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาอยูในหลายกลุมประเภทธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 480 ราย
และสําหรับในป 2551 ที่ผานมามีจํานวนลูกคาที่สั่งซื้อสินคาเขามาจํานวน 289 ราย
กลุมลูกคาทั้งหมด 480 ราย สามารถแยกเปนจํานวนตามประเภทธุรกิจ และสัดสวน
เปอรตอจํานวนทั้งหมด ไดดัง ตารางที่ 2.2
สําหรับสถานการณการขายสินคาของบริษัทฯ ในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง
เนื่องจากคูแ ขง จะมุ งเนนเรื่ องการแข งขันราคาต่ํา เปน หลัก ทําใหบริษัทฯ ต องใชกลยุ ทธทาง
การตลาดเพื่อตอสูกับคูแขง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ กลยุทธการตลาดที่ใช คือ ผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ แขงขันเรื่องราคาดวยการหาแนวทางการผลิตที่ทําใหสินคามีตนทุนต่ํา เชน ลดสูญเสีย
ระหวางขบวนการผลิต รวมถึงทําใหมั่นใจไดวาสงมอบสินคาไดทันเวลา (ศิริสรรค ธนะวัฒนกรณ.
2552. สัมภาษณ)
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1.) ดานผลิตภัณฑ (Product)
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งความคุ ม ค า ของคุ ณ ภาพ และบริ ก าร มี ร ะบบ
คุณภาพในการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาที่มีคุณภาพสูง กลาวคือ พิมพภาพสวย
เนื้อพลาสติกทอตองเรียบ การเย็บตองเรียบรอย เปนตน
2.) ดานราคา (Price)
กลยุทธในดานราคาของบริษัทฯ นั้นไมมีนโยบายในการลดแลก แจก แถม เพื่อ
แขงขันในเรื่องราคากับคูแขง แตจะใหความสําคัญในเรื่องการควบคุมการสูญเสียในระบบการผลิต
และดําเนินการ และสื่อใหลูกคารับรูถึงความคุมคาของคุณภาพและบริการ ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งราคา
สูงกวาคูแขงเล็กนอย ราคาขายจะคํานวณตามตนทุนวัตถุดิบและคาดําเนินการบวกดวยกําไรสวน
หนึ่งเพื่อใหบริษัทฯไมขาดทุน และใหมีศักยภาพในการเติบโต พัฒนารูปแบบสินคาและบริการที่ดี
ตอไปได
3.) ดานชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา (Place or Distribution)
ในดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ ใชเฉพาะพนักงานขายที่มีประสบการณ
สูง ในการติดตอกับฐานลูกคาที่มีอยูในแตละประเภท โดยมีกลยุทธที่ชวยในการขยายฐานลูกคาจาก
การสงเสริมทางการตลาดผานเว็บไซตทั้งของตัวเอง และที่อื่น สําหรับดานการจัดสง บริษัทฯให
ความสําคัญกับแผนงานผลิตและระยะเวลาการสงมอบใหทันตามความตองการของลูกคา
4.) ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion)
บริษัทฯมีการสงเสริมทางการตลาดผานเว็บไซตของตัวเอง (http://www.luckystar
weaving.com) เพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ มีการลงโฆษณากับ
สมุ ด หน า เหลื อ ง รวมถึ ง การโฆษณากั บ เว็ บ ไซต สํ า หรั บ ผู ผ ลิ ต ถุ ง พลาสติ ก โดยเฉพาะ เช น
http://www.thaiplatics.com นอกจากนี้ผลิตภัณฑถุงพลาสติกของบริษัท จะมีการพิมพขอความระบุ
ไววา บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด เปนผูผลิต รวมทั้งพิมพเบอรโทรติดตอกลับไวอยาง
ชัดเจน ดังนั้น เมื่อมีผูที่สนใจพบเห็นสินคาพรอมขอความดังกลาว ก็สามารถติดตอเขามาที่บริษัทฯ
ได
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2.5 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
วรชาติ ตันติวาจา (2545) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสม
ทางการตลาดของอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด ตันติออโต
เมชั่ น โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษาคื อ แบบสอบถาม ทํ า การสํ า รวจโดยวิ ธี สํ า มะโนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปนลูกคาปจจุบันของหางฯ ทั้งหมด 45 โรงงาน โดยสํารวจบุคคลจํานวน 90 คน ที่มี
สวนเกี่ยวของในการจัดซื้อสินคาประเภทอุปกรณไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม แบงไดเปน 2
สวน คือ ผูที่มีหนาที่ในการจัดซื้อผลิตภัณฑ โดยทําการสํารวจพนักงานฝายจัดซื้อหรือบุคคลอื่นที่มี
หนาที่ในการจัดซื้อ โรงงานละ 1 คน และผูใชงานผลิตภัณฑ โดยทําการสํารวจผูจัดการหรือหัวหนา
แผนกซอมบํารุง / วิศวกรรม โรงงานละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ลูกคาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในสวน
ประสมทางการตลาดของหางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมชั่น ดานผลิตภัณฑในระดับปานกลางทุก
ปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ ของตรายี่หอสินคา
ที่จัดจําหนาย ความพึงพอใจต่ําสุด คือ การบริการหลังการขาย
ในสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวาลูกคามีระดับความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางเกือบทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ วิธีการชําระเงิน ความพึง
พอใจต่ําสุด คือ การใหสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
ในสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ลูกคามีระดับความพึง
พอใจในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกใน
การติดตอประสานงานกับฝายขาย ความพึงพอใจต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธ ขาวสารตาง ๆ
สุรีย เต็งเจริญชัย (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง
การตลาดบรรจุภัณฑพลาสติก ของ บริษัท จอมพันธ กรุป จํากัด โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะ
ลูกคาที่ประกอบกิจการประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชทฤษฏีในดานสวน
ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถาม ประชากรจํานวน 45 รายซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯ ณ 11
สิงหาคม 2546 ผูศึกษาเลือกใชวิธีสํามะโนประชากร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย โดยการวัดระดับความสําคัญดวยมาตรวัดของ ลิเคริท แบบมาตราอันตร
ภาคหรือชวง ซึ่งนําคะแนนมาแบงเปนชวงเทา ๆ กัน ตั้งแต 1-5 คะแนน จากผลการศึกษาพบวา ใน
ดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมระดับมาก มีความพึงพอใจตอคุณภาพ-มาตราฐาน
สินคา รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนายมีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับปานกลาง โดยมี
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ความพึงพอใจตอการจัดสงในสถานที่ที่ตองการ สําหรับดานราคามีความพึงพอใจโดยภาพรวม
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอราคาตนทุนของสินคาและความคงที่ของราคา และดานการ
สงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจโดยภาพรวมระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจตอความสุภาพ
ของตัวแทนบริษัท นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความตองการไดแจงขาวสาร
ทางไปรษณีย มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น พบวาสินคาของบริษัทมีภาพลักษณที่ดีกวาบริษัทอื่น
ในดานสาเหตุการเลือกซื้อสินคาของบริษัทพบวา ดานคุณภาพสินคามีผลมากที่สุด
ทรงยศ ปนประดิษฐ (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอบริษัทเอบีบี
ในดานตางๆ 9 ดาน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุมลูกคาที่เปนลูกคาหลักของบริษัทเอบีบี
จํานวน 192 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา ลูกคา
มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับมากตอเอบีบี โดยลูกคามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยตอซีเมนสใน
ระดับปานกลาง ลูกคา มีความพึงพอใจตอบริษัทเอบีบี มากที่สุด คือในดานการใหขอมูลสินคาและ
บริการ และดานสินคาและเครื่องมือซึ่งมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่เทากัน ดังนั้นจึงถือวาเปน
จุดแข็งของบริษัทเอบีบี สวนความพึงพอใจของลูกคาที่นอยที่สุดหรืออาจกลาววาเปนจุดออนของ
บริษัท เอบีบี คือในดานการจัดซื้อและการจัดสงสินคา
มีธนา สฤษดิ์นํา (2549) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง
การตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ จํากัด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้คือ ลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัท กอปปเท็คซ จํากัด จํานวน 290 ราย โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถึ่ รอยละ และ
คาเฉลี่ย โดยการวัดระดับความสําคัญดวยมาตรวัดของ ลิเคริท แบบมาตราอันตรภาคหรือชวง ซึ่งจะ
นําคะแนนมาแบงเปนชวงเทา ๆ กัน ตั้งแต 1-5 คะแนน จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของ
ลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยมีปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดาน
ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ คือ การรับเปลี่ยนหรือรับประกันสินคา ดานการจัดจําหนาย คือ บริษัทมีการ
บริการรับคําสั่งซื้อทางโทรศัพท ดานการสงเสริมการตลาด คือ ความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธของ
พนักงานขาย สวนความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีปจจัยยอยที่มีความเฉลี่ยสูงสุด คือ ระยะการใหสินเชื่อ 30 วัน ปญหาของลูกคาที่พบ
มากที่สุด ดานผลิตภัณฑ คือ สินคามีใหเลือกนอย ดานราคา คือ ตอรองราคาสินคาไดไมมาก
ดานการจัดจําหนาย คือ การสงของลาชา ดานการสงเสริมการตลาด คือ ไมมีสินคาตัวอยางให
ทดลองใช
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ระพีรพร เลิศธนะโภค (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของรานคาปลีกในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอสวนประสมการตลาดของสินคาถานไฟฉายยี่หอพานาโซนิค พบวา
ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดอยูในระดับมากเรียงตามลําดับ คือ ดานราคา
ดานผลิตภัณฑ และดานการจัดจําหนาย สวนดานการสงเสริมการตลาดความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดานดังนี้ ดานราคา คือ พานาโซนิคไมใชการ
แขงขันทางดานราคา ดานผลิตภัณฑ คือ สีสันและรูปแบบสินคานาสนใจ ดานการจัดจําหนาย คือ
มีการใหบริการจากหนวยรถถานไฟฉายพานาโซนิค ถึงสถานที่ของลูกค ดานการสงเสริมการตลาด
คือ พนักงานหนวยรถมีความสุภาพ และออนนอม
พรศรี เอื้อสถาพรกิจ (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑสิ่งทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคาผูมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสียอมและเคมี
ภัณฑสิ่งทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํานวน 80 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ลูกคามีระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑเฉลี่ยในระดับ
มาก โดยมี ค วามพึง พอใจสู งสุ ด ในป จ จัย ย อ ยดา นผลิ ตภั ณ ฑที่จัด จํา หนา ยมีชื่อเสีย งหรื อ ความ
นาเชื่อถือ ความพึงพอใจต่ําสุดในเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑที่เหมาะสม ดานราคามีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดานการมีระยะเวลา
ปลอดดอกเบี้ยที่เหมาะสม และมีเครดิตเทอมเหมาะสม ความพึงพอใจต่ําสุดในการใหสวนลดตาม
ปริมาณการสั่งซื้อ ดานชองทางการจัดจําหนายมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีความ
พึงพอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขายและบริษัท
ความพึงพอใจต่ําสุด ในเรื่องบริษัทฯ มีสตอกที่เพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ และดานสงเสริม
การตลาด มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสด ในปจจัยยอยดาน
การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา ความพึง
พอใจต่ําสุด ในดานความหลากหลายของหลักสูตรที่จัดอบรมแกลูกคา

