บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
การคนควาแบบอิสระ เรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาด
สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง บริ ษั ท โรงงานลั ก กี้ ส ตาร ก ารทอ จํ า กั ด ได ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 218 ชุด จากกลุมลูกคาตามประเภทธุรกิจตาง ๆ ในชวงเดือน พ.ค – มิ.ย
2552 สามารถสรุปแยกตามผลการศึกษาออกเปน 5 สวน ดังนี้
สรุปผลการศึกษา
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงาน
ลักษณะงาน ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานเปน เจาของกิจการ จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 34.9 เปนผูมีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 61.9 มีระยะเวลาที่
เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ มากกวา 3 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 56.4 มีความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทุก 2-3 เดือน จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 53.2 เปนผูผลิตปุย จํานวน 70
คน คิดเปนรอยละ 32.1 มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ย/เดือน 150,001-200,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอย
ละ 36.7
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สวนที่ 2
ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด และจําแนกตาม ตําแหนงงาน ลักษณะงาน ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาที่ซื้อเฉลี่ย /
เดือน
จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบมีระดับความคาดหวังตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับ 1 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.84) ซึ่ง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยยอยดานระยะเวลาการสงมอบทันเวลาไมลาชา มาก
ที่สุด (4.56)
โดยมีความคาดหวังตอปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอสั่งซื้อนอยที่สุด
(3.00) รองลงมา ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.77) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังตอปจจัยยอยดานเงื่อนไขการรับประกันสินคา มากที่สุด (4.25) โดยมีความคาดหวังตอ
ปจจัยยอยดานความหลากหลายของชนิดสินคานอยที่สุด (3.08) รองลงมา ดานราคา โดยมีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก (3.74) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังตอปจจัยยอยดานระยะเวลาการยืนราคา
สินคาที่นานกวา มากที่สุด (4.10) โดยความคาดหวังตอมีปจจัยยอยดานวิธีการชําระเงินที่สะดวก
และยืดหยุนนอยที่สุด (3.44) และดานการสงเสริมการตลาด (3.71) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังตอปจจัยยอยดานการแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขายมากที่สุด (4.34) โดยมีความ
คาดหวังตอปจจัยยอยดานการโฆษณา / ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ นอยที่สุด (3.37)
สวนระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็น ดานผลิตภัณฑเปนอันดับ 1 โดยมีคาเฉลี่ยในระดับ เห็นดวย (3.86) ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดานเงื่อนไขการรับประกันสินคามากที่สุด (4.05) โดยมี
ความคิดเห็นตอปจจัยยอยดานความหลากหลายของชนิดสินคานอยที่สุด (3.61) รองลงมา ดาน
สถานที่และชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉลี่ยในระดับ เห็นดวย (3.80) ซึ่งผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดาน ไมมีความเสียหายระหวางการขนสงมากที่สุด (4.03) โดยมีความ
คิดเห็นตอปจจัยยอยดานทําเลที่ตั้ง มีความสะดวกและงายตอการเขาถึงนอยที่สุด (3.50) รองลงมา
ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉลี่ยในระดับ เห็นดวย (3.46) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอปจจัยยอยดานความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขายมากที่สุด (3.88) โดยมีความ
คิดเห็นตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจก แถมสินคา นอยที่สุด (2.83) และ
ดานราคา โดยมีคาเฉลี่ยในระดับ เฉย ๆ (3.36) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยยอย
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ดานระยะเวลาการยืนราคาสินคาที่นานกวามากที่สุด (3.82) โดยมีความคิดเห็นตอปจจัยยอยดาน
ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขงนอยที่สุด (2.89)
สํ า หรั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจต อ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.09) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ
ปจจัยยอยดานความหลากหลายของชนิดสินคามากที่สุด (0.53) โดยมีความไมพึงพอใจตอปจจัย
ยอยดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคามากที่สุด (-0.38) และไมพึงพอใจในดานราคา
(-0.38) เปนอันดับ 1 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจตอปจจัยยอยดานวิธีการชําระเงินที่
สะดวกและยืดหยุนนอยที่สุด (-0.04) โดยมีความไมพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน ราคาจําหนายที่ต่ํา
กวาคูแขง มากที่สุด (-0.78) รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาด (-0.25) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอปจจัยยอยดานบุคลิกภาพและมารยาทของฝายขายมากที่สุด (0.16) โดยมีความไม
พึงพอใจตอปจจัยยอยดานการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจก แถมสินคา มากที่สุด (-0.85) และ
ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย (-0.04) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัย
ยอยดานความสะดวกในการสั่งซื้อมากที่สุด (0.76) โดยมีความไมพึงพอใจตอปจจัยยอยดาน
ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา มากที่สุด (-0.64)
จําแนกตามตําแหนงงาน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาระดับความคาดหวัง ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มี
คาเฉลี่ยในระดั บมาก (3.78) ผูที่มีตําแหนงเปนจัด ซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.77) และผูที่มี
ตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.74)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวย (3.90) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.86) และผูที่มีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.32)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจ
(0.17) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีความพึงพอใจ (0.09) และผูที่มีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มี
ความไมพึงพอใจ (-0.42)
ปจจัยดานราคา พบวาระดับความคาดหวัง ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก (3.78) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.75) และผูที่มีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.70)
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สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวย (3.42) ผูที่มีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.33) และผูที่มีตําแหนง
เปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.32)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ทุกตําแหนงงานไมพึงพอใจ ผูที่มีตําแหนงเปน
จัดซื้อไมพึงพอใจ (-0.43) ผูที่มีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร ไมพึงพอใจ (-0.37) และผูที่มี
ตําแหนงเปนเจาของกิจการไมพึงพอใจ (-0.32)
ป จ จั ย ด า นสถานที่ แ ละชอ งทางการจัด จํ า หน า ย พบว า ระดั บ ความคาดหวั ง ผู ที่ มี
ตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.89) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.84) และผูที่มีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.67)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวย (3.86) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.78) และ ผูที่มีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.75)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร พึงพอใจ
(0.08) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อไมพึงพอใจ (-0.06) และผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการไมพึงพอใจ
(-0.02)
ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด พบว า ระดั บ ความคาดหวั ง ผู ที่ มี ตํ า แหน ง เป น
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.82) และผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.73) และผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.71)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวย (3.51) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.46) และ ผูที่มีตําแหนงเปน
ผูจัดการ/ผูบริหาร มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.42)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีตําแหนงเปนผูจัดการ/ผูบริหาร ไมพึงพอใจ
(-0.40) ผูที่มีตําแหนงเปนจัดซื้อไมพึงพอใจ (-0.25) และ ผูที่มีตําแหนงเปนเจาของกิจการไมพึง
พอใจ (-0.17)
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จําแนกตามลักษณะงาน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาระดับความคาดหวัง ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวน
เกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.78) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก (3.76)
ส ว นระดั บ ความคิ ด เห็ น พบว า ผู ที่ มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจหรื อ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการ
ตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.89) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวย (3.85)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจซื้อ มีความพึงพอใจ (0.11) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีความพึงพอใจ (0.09)
ปจจัยดานราคา พบวาระดับความคาดหวัง ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.75) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.61)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเฉยๆ
(3.37) ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเฉยๆ (3.35)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ ไมพึงพอใจ (-0.24) ผู
ที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ ไมพึงพอใจ (-0.04)
ป จ จั ย ด า นสถานที่ แ ละการจั ด จํ า หน า ย พบว า ระดั บ ความคาดหวั ง ผู ที่ มี อํ า นาจ
ตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.88) ผูที่มีหนาที่ติดตอ
หรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.83)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย
(3.81) ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.80)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจซื้อ ไมพึงพอใจ (-0.08) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ ไมพึงพอใจ (-0.02)
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาระดับความคาดหวัง ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือ
มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.73) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มี
คาเฉลี่ยในระดับมาก (3.69)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย
(3.47) ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.45)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจซื้อ ไมพึงพอใจ (-0.28) ผูที่มีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ ไมพึงพอใจ (-0.22)
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จําแนกตามระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาระดับความคาดหวัง ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท ไมถึง 1 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.84) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3
ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.76) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก (3.71)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.93) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย (3.86) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย
(3.79)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3
ป มีความพึงพอใจ (0.10) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มีความพึงพอใจ
(0.09) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีความพึงพอใจ (0.08)
ปจจัยดานราคา พบวาระดับความคาดหวัง ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไม
ถึง 1 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.82) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.72) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.72)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.44) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ย
ในระดับเฉย ๆ (3.35) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.30)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป
ไม พึ ง พอใจ (-0.42) ระยะเวลาที่ เ คยใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ไม ถึ ง 1 ป ไม พึ ง พอใจ (-0.38)
ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป ไมพึงพอใจ (-0.37)
ปจจัยดานสถานที่และการจัดจําหนาย พบวาระดับความคาดหวัง ระยะเวลาที่เคยใช
ผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.91) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.84) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป
มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.79)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.86) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ย
ในระดับเห็นดวย (3.81) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวย (3.72)
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สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป
ไม พึ ง พอใจ (-0.07) ระยะเวลาที่ เ คยใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ไม ถึ ง 1 ป ไม พึ ง พอใจ (-0.05)
ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป ไมพึงพอใจ (-0.03)
ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด พบว า ระดั บ ความคาดหวั ง ระยะเวลาที่ เ คยใช
ผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.76) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.69) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มี
คาเฉลี่ยในระดับมาก (3.68)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.53) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป มีคาเฉลี่ย
ในระดับเห็นดวย (3.46) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.38)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท 1- 3 ป ไมพึง
พอใจ (-0.30) ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท ไมถึง 1 ป ไมพึงพอใจ (-0.23) ระยะเวลาที่
เคยใชผลิตภัณฑของบริษัท มากกวา 3 ป ไมพึงพอใจ (-0.23)
จําแนกตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาระดับความคาดหวัง ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัททุก 2-3 เดือน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.01) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอย
เดือนละครั้ง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.63)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (4.11) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.71)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3
เดือน มีความพึงพอใจ (0.10) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มีความ
พึงพอใจ (0.08)
ปจจัยดานราคา พบวาระดับความคาดหวัง ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก
2-3 เดือน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.98) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละ
ครั้ง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.61)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.59) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มี
คาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.22)
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สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3
เดือน ไมพึงพอใจ (-0.39) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง ไมพึง
พอใจ (-0.39)
ปจจัยดานสถานที่และการจัดจําหนาย พบวาระดับความคาดหวัง ความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (4.08) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.71)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (4.07) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.64)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอย
เดือนละครั้งไมพึงพอใจ (-0.07) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน ไมพึงพอใจ
(-0.01)
ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด พบว า ระดั บ ความคาดหวั ง ความถี่ ใ นการซื้ อ
ผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.94) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.56)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน มี
คาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.72) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง มี
คาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.31)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทอยางนอย
เดือนละครั้งไมพึงพอใจ (-0.25) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัททุก 2-3 เดือน ไมพึงพอใจ (-0.22)
จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกคา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาระดับความคาดหวัง ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.77) ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.77) และผูผลิตปุย มี
คาเฉลี่ยในระดับมาก (3.73)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.88)
ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.87) ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยในระดับ
เห็นดวย (3.86)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูผลิตปุย มีความพึงพอใจ (0.13) ผูผลิตขาว
บรรจุถุง มีความพึงพอใจ (0.11) และผูผลิตอาหารสัตว และยาฆาแมลง มีความพึงพอใจ (0.10)
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ปจจัยดานราคา พบวาระดับความคาดหวัง ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.75)
ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.72) และผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ย
ในระดับมาก (3.66)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับ
เห็นดวย (3.44) ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.33) ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยในระดับ
เฉยๆ (3.31)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูผลิตปุย ไมพึงพอใจ (-0.44) ผูผลิตขาวบรรจุถุง
ไมพึงพอใจ (-0.39) และผูผลิตอาหารสัตว และยาฆาแมลง ไมพึงพอใจ (-0.22)
ป จ จั ย ด า นสถานที่ แ ละการจั ด จํ า หน า ย พบว า ระดั บ ความคาดหวั ง ผู ผ ลิ ต ปุ ย มี
คาเฉลี่ยในระดับมาก (3.88) ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.87) และ
ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.83)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับ เห็นดวย (3.87)
ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.86) ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับ
เห็นดวย (3.79)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูผลิตอาหารสัตว และยาฆาแมลง ไมพึงพอใจ (0.08) ผูผลิตขาวบรรจุถุง ไมพึงพอใจ (-0.04) และผูผลิตปุย ไมพึงพอใจ (-0.02)
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาระดับความคาดหวัง ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.69) ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.69) และ ผูผลิตขาว
บรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.63)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา ผูผลิตอาหารสัตวและยาฆาแมลง มีคาเฉลี่ยในระดับ
เห็นดวย ( 3.51) ผูผลิตขาวบรรจุถุง มีคาเฉลี่ยในระดับ เห็นดวย (3.49) ผูผลิตปุย มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย (3.47)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา ผูผลิตปุย ไมพึงพอใจ (-0.22) ผูผลิตอาหารสัตว
และยาฆาแมลง ไมพึงพอใจ (-0.18) และผูผลิตขาวบรรจุถุง ไมพึงพอใจ (-0.14)
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จําแนกตามมูลคาที่ซื้อตอเดือน
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาระดับความคาดหวัง มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสน
บาท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.81) มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.78) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.76)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย (3.91) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.90)
และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1-2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.84)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีความพึง
พอใจ (0.13) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีความพึงพอใจ (0.09) และมูลคาซื้อเฉลี่ย
ตอเดือน 1-2.5 แสนบาท มีความพึงพอใจ (0.08)
ปจจัยดานราคา พบวาระดับความคาดหวัง มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสน
บาท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.80) มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.75) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.74)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย (3.46) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.36)
และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยในระดับเฉย ๆ (3.34)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป ไมพึง
พอใจ (-0.41) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1-2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.38) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอ
เดือนไมเกิน 1 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.34)
ปจจัยดานสถานที่และการจัดจําหนาย พบวาระดับความคาดหวัง มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอ
เดือน ไมเกิน 1 แสน บาท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.89) มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาท
ขึ้นไป มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.88) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1 – 2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.83)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย (3.87)
มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย
(3.83) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.79)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป ไมพึง
พอใจ (-0.05) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1-2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.04) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอ
เดือนไมเกิน 1 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.02)
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาระดับความคาดหวัง มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 1 แสน บาท มีคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.79) มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท มี
คาเฉลี่ยในระดับมาก (3.73) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก (3.70)
สวนระดับความคิดเห็น พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 1 แสนบาท มีคาเฉลี่ยใน
ระดับเห็นดวย (3.55) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.46)
และ มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวย (3.46)
สําหรับระดับความพึงพอใจ พบวา มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือน 1- 2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ
(-0.27) มูลคาซื้อเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 1 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.24) และมูลคาซื้อเฉลี่ยตอ
เดือน 1-2.5 แสนบาท ไมพึงพอใจ (-0.24)
สวนที่ 3 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอปจจัยยอยในสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังตอปจจัยยอย
ดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด ไดแก เงื่อนไขการรับประกันสินคา (4.25) ในระดับมาก ไดแก
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคา (4.19) คุณภาพสินคา (3.68) การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตาง ๆ (3.89) เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานที่ไดรับ (3.89) บริการหลังการขายที่
ประทับใจ (3.79) และระดับปานกลาง ไดแก ความหลากหลายของสินคา (3.08) เทคโนโลยี
การผลิตสินคา (3.39)
สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย ใน
ทุกปจจัยยอย ไดแก ความหลากหลายของสินคา (3.61) คุณภาพของสินคา (3.82) เทคโนโลยีการ
ผลิตสินคา (3.78) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคา (3.81) การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตาง ๆ (3.96) เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานที่ไดรับ (3.93) เงื่อนไขการรับประกัน
สินคา (4.05) บริการหลังการขายที่ประทับใจ (3.95)
ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ยกเวนปจจัยยอยในเรื่อง
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถึงของตราสินคา (-0.38) และ เงื่อนไขการรับประกันสินคา (-0.2)
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ปจจัยยอยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังตอปจจัยยอยดาน
ราคา ในระดับมากทุกปจจัยยอย ไดแก ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขง (3.67) ระยะเวลาการยืนราคา
สินคาที่นานกวา (4.10) สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (3.86) เครดิตเทอมที่นานกวา (3.67)
วิธีการชําระเงินที่สะดวกและยืดหยุน (3.44)
สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย ไดแก
ระยะเวลาการยืนราคาสินคาที่นานกวา (3.82) และ สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (3.41) ความ
คิดเห็นในระดับเฉย ๆ ไดแก ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขง (2.89) เครดิตเทอมที่นานกวา (3.29)
วิธีการชําระเงินที่สะดวกและยืดหยุน (3.39)
ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจใน ปจจัย 3 ปจจัยที่มีคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขง (-0.78) สวนลดตามปริมาณการ
สั่งซื้อ (-0.45) และ เครดิตเทอมที่นานกวา (-0.38)
ปจจัยยอยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับ
ความคาดหวังต อป จ จัย ยอ ยดานสถานที่และช องทางการจัด จํา หนาย ในระดั บมากที่สุด ได แ ก
ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (4.56) และ ความถูกตองในการจัดสงสินคา (4.25)
สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย ทุก
ปจจัยยอย 3 ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ไมมีความเสียหายระหวางขนสง (4.03) ระยะเวลา
การสงมอบทันเวลา ไมลาชา ( 3.92) มารยาทของพนักงานจัดสง (3.89)
ระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน 3 ปจจัย ไดแก ความ
สะดวกในการติดตอสั่งซื้อ (0.76) ทําเลที่ตั้งมีความสะดวกและงายตอการเขาถึง (0.40) ความ
พรอมดานสตอกสินคา (0.01)
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังตอ
ปจจัยยอยการสงเสริมการตลาด ในระดับมากที่สุด ไดแก การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย
(4.34)
สวนระดับความคิดเห็น ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวย ปจจัย
ยอย 3 ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย (3.88)
ความเอาใจใสติดตามงานของฝายขาย (3.87) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย (3.82)
ระดั บ ความพึ ง พอใจ พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามพึ ง พอใจใน 2 ป จ จั ย ได แ ก
บุคลิกภาพและมารยาทของฝายขาย (0.16) ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย (0.04)
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สวนที่ 4 ขอมูลดานแนวโนมการใชบริการตอไป สําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงาน
ลักกี้สตารการทอ จํากัด
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 172 ราย (รอยละ 78.9) มีแนวโนมที่จะใชบริการ
ตอไป จํานวน 3 ราย (รอยละ 1.4) ไมใชบริการตอ และ จํานวน 43 ราย (รอยละ 19.70) ไม
แนใจ
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
และบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด โดยใชทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ มาอภิปรายผลไดดงั นี้
การวิเคราะหระดับความคาดหวังและระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด ของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ดวยเทคนิค IPA สามารถทําไดโดยนําคาความ
คาดหวังและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกันในแตละคุณสมบัติผลลัพธที่ไดตกอยูท ี่ Quadrants ใด
ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได 4 ลักษณะดังตอไปนี้
Quadrants I (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลูกคาและไมไดรับการ
ตอบสนองอยางเพียงพอ (คะแนนความคาดหวังสูง แตคะแนนความคิดเห็นต่ํา)
Quadrants II (Keep up the good Work) คือ ผูใหบริการสามารถตอบสนองไดเปนอยางดี
ในคุณลักษณะที่ลูกคาใหความสําคัญมาก (คะแนนความคาดหวัง และคะแนนความคิดเห็นสูง)
Quadrants III (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑมีคุณภาพต่ําหรือมีการบริการต่ํา ในคุณลักษณะ
ที่ไมสําคัญตอลูกคา ผูใหบริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปกอน (คะแนนความคาดหวัง และ
คะแนนความคิดเห็นต่ํา)
Quadrants IV (Possible Over skill) คือ ผูใหบริการใหความสําคัญมากเกินความจําเปนใน
คุณลักษณะทีม่ ีความสําคัญนอยตอการตัดสินใจของลูกคา (คะแนนความคาดหวังต่ํา แตคะแนน
ความคิดเห็นสูง)
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ความคิดเห็น (ตอปจจัยสวนประสมการตลาด)

ภาพที่ 5.1 การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดวยเทคนิค IPA
จากภาพที่ 5.1 พบวา ปจจัยทางดานการตลาดที่มีคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอ
สวนประสมการตลาดของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด อยูใ นระดับสูงซึ่งอยูใน Quadrant
II ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานทีแ่ ละชองทางจัดจําหนาย และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด ปจจัยเหลานีแ้ สดงใหเห็นวา บริษัทฯ สามารถตอบสนองไดเปนอยางดีใน
คุณลักษณะทีล่ ูกคาใหความสําคัญมาก
สวนปจจัยที่มคี ะแนนความคาดหวังอยูในระดับสูงแตคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับต่ํา
ซึ่งอยูใน Quadrant I คือ ปจจัยดานราคา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลูกคาและไมไดรบั
การตอบสนองอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ปจจัยในการศึกษาทุกดานไมปรากฏอยูใน Quadrant III และ Quadrant IV
จากการวิเคราะหขอมูลและจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
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ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยความ
คาดหวังรวมอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคาดหวังสูงสุดไดแก เงื่อนไขการรับประกัน
สินคา และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคิดเห็นสูงสุด
ไดแก เงื่อนไขการรับประกันสินคา ซึ่งผลการศึกษาไมสอดคลองกับ วรชาติ ตันติวาจา (2545) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของอุปกรณไฟฟ า
สํ า หรั บ งานอุ ต สาหกรรม กรณี ศึ ก ษาห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ตั น ติ อ อโตเมชั่ น พบว า ลู ก ค า ผู ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในปจจัยยอยสูงสุดคือ ความมีชื่อเสียงนาเชื่อถือของตรายี่หอสินคาที่
จัดจําหนาย และผลการศึกษายังไมสอดคลองกับ สุรีย เต็งเจริญชัย (2546) ไดศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกของบริษัท จอมพันธ กรุป จํากัด
ซึ่งพบวา ในดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก มีความพึงพอใจตอคุณภาพมาตรฐานสินคา
ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจในดานราคา โดยมีคาเฉลี่ยความคาดหวัง
รวมอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคาดหวังสูงสุดไดแก ระยะการยืนราคาสินคาที่นานกวา
และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเฉยๆ ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคิดเห็นสูงสุดไดแก ระยะ
การยืนราคาสิน คาที่นานกวา ซึ่ งผลการศึกษาไมสอดคลองกับ มีธนา สฤษดิ์นํา (2549) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของบริษัท กอปปเท็คซ
จํากัด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ระยะการใหสินเชื่อ 30 วัน
ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยมีคาเฉลี่ยความคาดหวังรวมอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคาดหวังสูงสุด
ไดแก ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคิดเห็นสูงสุดไดแก ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง ซึ่งผลการศึกษาไม
สอดคลองกับ ระพีรพร เลิศธนะโภค (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของรานคาปลีกในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่มีตอสวนประสมการตลาดของสินคาถานไฟฉายยี่หอพานาโซนิค ซึ่งพบวา
ลู ก คา มี ค วามพึ ง พอใจต อ ส ว นประสมการตลาดอยู ใ นระดั บ มาก โดยปจ จั ย ย อยในด า นการจั ด
จําหนายที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีการใหบริการจากหนวยงานรถถานไฟฉายพานาโซนิคถึง
สถานที่ของลูกคา
ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามไม พึ ง พอใจด า นการส ง เสริ ม
การตลาด โดยมีคาเฉลี่ยความคาดหวังรวมอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคาดหวังสูงสุด
ไดแก การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น
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ดวย ซึ่งปจจัยยอยที่มีความคิดเห็นสูงสุดไดแก ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย ซึ่งผล
การศึกษาไมสอดคลองกับ พรศรี เอื้อสถาพรกิจ (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอ
ปจจัยสวนประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑสิ่งทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการขายใน
ระดั บ มาก โดยป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาดที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ การแต ง กายของ
พนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา
ขอคนพบ
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค า ต อ ส ว นประสมทางการตลาดสํ า หรั บ
ผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีขอคนพบดังนี้
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบ มีความพึง
พอใจในปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ และไมพึงพอใจในปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจตามปจจัย
ยอยในเรื่อง ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคา และเงื่อนไขการรับประกันสินคา
ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจตามปจจัยยอยในเรื่อง
ราคาจําหนายที่สูงกวาคูแขง ระยะการยืนราคาสินคาที่นานกวา สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
เครดิตเทอมที่นานกวา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายและกระจายสินคา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ไมพึงพอใจตามปจจัยยอยในเรื่อง ระยะเวลาการสงมอบลาชา ความถูกตองในการจัดสงสินคา
ความถูกตองของเอกสารประกอบสินคา ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง และมารยาทของ
พนักงานจัดสง
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจตามปจจัย
ยอยในเรื่อง การพัฒนาความรู/ความสามารถของฝายขาย การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย
และการโฆษณา/ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ
จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมวาจะไมใชบริการตอไป
จํานวน 3 ราย และไมแนใจวาจะใชบริการตอไปหรือไม จํานวน 43 ราย
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
และบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด มีขอเสนอแนะตามผลการศึกษาดังนี้
ดานผลิตภัณฑ
1. ควรใหความสําคัญในการรักษาคุณภาพของสินคาใหเปนไปตามความตองการ
ลูกคา เพื่อรักษาชื่อเสียง และความนาเชื่อถือใหไดมาตรฐานตลอดไป
2. ควรมีการรับประกันสินคาวาสามารถใชงานไดนาน มีความคงทน อาจจะทําเปน
ใบรับประกันสินคา และกรณีที่ลูกคาซื้อผลิตภัณฑไปแลว ผลิตภัณฑมีปญหาในการใชงาน หรือใช
งานไดไมตรงตามความตองการของลูกคา บริษัทฯ ควรมีการชดเชยใหลูกคา เชน ผลิตสินคาใหม
ใหเพื่อชดเชยสินคาเดิมโดยไมคิดมูลคา การลดราคาใหกับลูกคา
3. ดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคา ควรมีการบอกกลาวใหลูกคาทราบ
วา ทางบริษัทฯ ไดมีการจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาที่มีชื่อเสียงอยูรายหลายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งก็เปนการบอกถึงเชื่อเสียงและความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑของบริษัทฯ ได
4. ควรมีก ารตรวจสอบสิน คาทุกครั้งก อนที่ จะสงมอบใหลูก คา วาอยูในสภาพที่ดี
หรือไม
ดานราคา
1. ควรพิจารณาปรับปรุงราคาของผลิตภัณฑใหอยูในระดับที่เหมาะสมโดยการสืบหา
ขอมูลราคาของคูแขงขัน แลวปรับราคาของบริษัทฯ ใหอยูในระดับเดียวกัน หรือสูงกวาเล็กนอย
เนื่องจากวา ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพสูง วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพ ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะ
ปรับราคาขายใหต่ํากวาคูแขงขันได
2. ควรมีการปรับปรุงเรื่องเงื่อนไขการใหสวนลด กรณีที่ลูกคาสั่งซื้อในจํานวนมาก ๆ
ตามปริมาณการสั่งซื้อ เชน สั่งซื้อ 5,000 ใบ ราคา 10 บาท สั่งซื้อ 20,000 ใบ ราคา 9 บาท
3. ควรพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการชําระเงิน เครดิตเทอม ใหกับลูกคา เชน ซื้อขาย
ครั้งแรกชําระเปนเงินสด ซื้อครั้งที่ 2 ให เครดิต 7 วัน ซื้อครั้งที่ 3 ใหเครดิต 15 วัน มาตรฐานคือ
ใหเครดิต 30 วัน ถากรณีที่เปนลูกคาที่ซื้อขายกันมานาน อาจจะพิจารณาเครดิตให 60 วัน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงขัน และพิจารณาดานพฤติกรรมการจายเงินของลูกคารายนั้น ๆ วา
เปนตามขอตกลงหรือไม
4.
ควรกําหนดระยะเวลาการยืนราคาสินคาที่เสนอใหนานขึ้น เพื่อใหลูกคาไดมี
ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ แตบริษัทฯ เองจะตองมีขอมูลของราคาวัตถุดิบวาจะมีการปรับตัว
สูงขึ้นหรือต่ําลง อยางไรดวย
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5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาควรแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนาทุกครั้งเพื่อใหลูกคา
ไดเตรียมตัวในการสั่งซื้อไวกอนที่จะมีการปรับราคา
ดานชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา
1. ควรมีกําหนดระยะเวลาการสงมอบที่ไมนานเกินไป ทันกับความตองการของลูกคา
และจะตองสงมอบใหตรงเวลาที่กําหนดไวกับลูกคา กรณีที่มีปญหาไมสามารถจัดสงสินคาใหลูกคา
ไดตามวันเวลาที่กําหนดไวในครั้งแรก จะตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนที่จะ
ถึงวันสงมอบ และกรณีที่ลูกคาไมสามารถเลื่อนกําหนดสงมอบตามที่บริษัทแจงได บริษัทควรหา
วิ ธี ก ารในการผลิ ต สิ น ค า เพื่ อ ส ง มอบให ทั น ตามที่ ลู ก ค า ต อ งการให ไ ด เช น แทรกงานใน
กระบวนการผลิต หรือเรงวัตถุดิบที่จําเปนในการผลิตจากผูจําหนาย
2. ควรมีการตรวจสอบสินคากอนการจัดสงทุกครั้ง วาถูกตองครบถวนตามเอกสาร
ประกอบสินคาหรือไม
3. ควรมี ก ารตรวจสอบเอกสารประกอบสิ น ค าทุ ก ครั้ งก อนที่จ ะนํ า ไปให ลูก ค า ว า
ถูกตองหรือไม เชน ชื่อ-ที่อยูของลูกคา รายละเอียดของสินคา จํานวนหนวยของสินคา ราคาของ
สินคา เปนตน
4. ควรตรวจสอบเสนทางในการจัดสงใหดีเสียกอนที่จะออกจากบริษัท เพื่อจะไดไม
เสียเวลาระหวางการเดินทาง ซึ่งจะเปนผลทําใหการจัดสงสินคาของลูกคาลาชา
5. ควรมีการปองกันการเสียหายของสินคาที่จัดสง เชน มีผาปูพื้นรถจัดสง สินคา
จะตองหอมิดชิด มีผาใบคลุมเวลาฝนตก รวมถึงสินคาที่อยูในคลังสินคา จะตองมีการดูแลรักษาเปน
อยางดี
6. ควรมีการจัดอบรมพนักงานจัดสง เกี่ยวกับมารยาทในการจัดสงสินคา โดยจัดอบรม
ทุก ๆ 6 เดือน และมีการอบรมสําหรับพนักงานใหมทุกครั้ง
ดานการสงเสริมการตลาด
1. สินคาที่ลูกคาสั่งซื้อเปนประจํา สั่งซื้อเปนล็อตใหญ หรือทําขอตกลงการสั่งซื้อ
ลวงหนา อาจจะใหสวนลดพิเศษเพิ่มเติมจากราคาจําหนายปกติ
2. ควรมีการอบรมความรูดานเทคนิคใหกับฝายขาย เพื่อที่วา กรณีลูกคามีปญหา หรือ
ขอสงสัย แลวสอบถามกับพนักงานขาย พนักงานขายจะสามารถตอบไดทันที หรือสามารถที่จะ
แกไขปญหาเฉพาะหนาใหกับลูกคาไดทันที ไมตองรอผลจากทางบริษัท
3. ควรมีการปรับปรุง website ของบริษัทฯ ใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อที่ลูกคาที่เขามา
เยี่ยมชมจะไดประทับใจ

