
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญและความพึงพอใจ
ของรานคาที่มีปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของบริษัท เดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี โดย
ประชากรที่ใชศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคาประเภทรานคาหลักหรือยี่ปวรายใหญ หรือลูกคาที่ติดตอซื้อ
สินคาจากบริษัทเพื่อนําไปขายตอ เปนรานคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนวาเปนลูกคาของบริษัทเดอเบล
จํากัด สาขาอุดรธานี และมียอดการสั่งซื้อมากกวา 10,000 บาทตอเดือน มีจํานวนทั้งหมด 176 ราย
และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใชกลุมยอดการสั่งซื้อตอเดือนในการวิเคราะห
ขอมูลคือ จํานวน (Number) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สามารถสรุปผลไดดังน้ี

สรุปผลการศึกษา
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและรานคา

พบวากลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 176 ราย  โดย
มีเพศหญิง 90 ราย คิดเปนรอยละ 51.14 เพศชาย 86 ราย คิดเปนรอยละ 48.86 อายุสวนใหญ จะอยูที่
31-40 ป มีจํานวน 80 ราย คิดเปนรอยละ 45.45 ตําแหนงจะเปนเจาของกิจการสวนมาก มีจํานวน
133 ราย คิดเปนรอยละ 75.57 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 39.20
รูปแบบธุรกิจ สวนมากเปนเจาของคนเดียว มีจํานวน 130 ราย คิดเปนรอยละ 73.86 จํานวนพนักงาน
ในราน มี 1-5 คน จํานวน 101 รายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.38 สวนยอดการสั่งซื้อตอเดือน ตํ่า
กวา 50,000 บาท มีมากที่สุดคือ 79 ราย คิดเปนรอยละ 44.89 และสถานที่ต้ังอยูในจังหวัดอุดรธานี
มากที่สุด 45 ราย คิดเปนรอยละ 25.57

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสําคัญและความพึงพอใจของรานคาท่ีมีสวนประสมทาง
การตลาดบริการของบริษัทเดอเบล จํากัด ในปจจัยดานตาง ๆ จํานวนท้ัง 7 ปจจัย

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของ
บริษัทเดอเบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานผลิตภัณฑ   โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึง
พอใจมาก  เมื่อพิจารณาปจจัยเปนรายดานพบวา ระดับความพึงพอใจลําดับที่ 1 อยูที่ชื่อเสียงของ
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ผลิตภัณฑของบริษัท, คุณภาพของสินคา, คุณภาพของบรรจุภัณฑ มีระดับความพึงพอใจมากเทากัน
ลําดับที่ 2 คือ ความหลากหลายของสินคาของบริษัท มีระดับความพึงพอใจมาก สวนลําดับทายสุด
คือมีผลิตภัณฑใหมๆ ออกมาจําหนายเสมอ มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

2. ปจจัยดานราคา (Price) พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของบริษัท เดอ
เบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานราคา   โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจลําดับที่ 1 อยูที่โครงสรางราคาของผลิตภัณฑ และ
รองลงมา คือกําไรตอหนวย (ลัง) โดยมีระดับความพึงพอใจปานกลาง

3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของ
บริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก  เมื่อพิจารณาปจจัยเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจลําดับที่ 1 อยูที่ชองทางการสั่งซื้อ
สินคา เชน พนักงานขาย โทรศัพท โทรสาร ลําดับที่ 2 คือชองทางในการจัดสงสินคา และลําดับที่ 3
การจัดเรียงสินคาในคลังสินคา ชั้นโชวสินคา ชั้นวางสินคาของพนักงานบริษัท โดยมีระดับความพึง
พอใจมาก

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวาระดับความพึงพอใจในการ
บริการของบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความพึงพอใจมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจลําดับที่ 1 อยูที่บริษัท
มีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑตามสื่อโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน, หนังสือพิมพ, ปายโปสเตอร,
สติกเกอร, ผาใบแบนเนอร และ การใหสวนลดเมื่อมียอดซื้อตามที่กําหนดไว  ลําดับที่ 2 คือการให
คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล และลําดับที่ 3 เปนการใหสินคาแถมหรือของสมนาคุณ โดยมี
ระดับความพึงพอใจมาก

5. ปจจัยดานบุคคล (People) พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของบริษัท เดอ
เบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานบุคคล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาความพึงพอใจลําดับที่ 1 อยูที่พนักงานพูดจาสุภาพออนนอมและมี
มารยาท ลําดับที่ 2 พนักงานมีความสนใจและเต็มใจใหบริการ ลําดับที่ 3 การแตงกายของพนักงาน
ลําดับที่ 4 พนักงานมีความรูความชํานาญในตัวผลิตภัณฑเปนอยางดี ลําดับที่ 5 พนักงานใหความรู
แกลูกคาเมื่อมีสินคาใหม ลําดับที่ 6 พนักงานชวยแกไขปญหาใหกับลูกคาได และลําดับที่ 7
พนักงานดูแลสินคาและใหความสําคัญในการจัดสินคา โดยมีระดับความพึงพอใจมาก

6. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ (Physical
Evidence and Presentation or Services) พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของบริษัท เดอ
เบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ โดย
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ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยลําดับที่ 1 อยูที่รูปแบบเคร่ืองแบบพนักงาน
ของบริษัท ลําดับที่ 2 คือรูปลักษณของอุปกรณชวยขายตางๆ เชน เนทบุค ลําดับที่ 3 คือรูปลักษณ
สีสันของรถสงสินคา และลําดับที่ 4 ความถี่ในการเขาเยี่ยมของพนักงานขาย โดยมีระดับความพึง
พอใจมาก

7. ปจจัยดานกระบวนการ (Process) พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของ
บริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึง
พอใจมาก โดยลําดับที่ 1 อยูที่สินคาสามารถเปลี่ยนหรือคืนได ลําดับที่ 2 ความถูกตองในการ
ใหบริการทางการเงิน ลําดับที่ 3 การสงมอบสินคาใหแกลูกคาถูกตองและรวดเร็ว ลําดับที่ 4 ความ
รวดเร็วในการตอบสนองตอปญหาของลูกคา ลําดับที่ 5 ความรวดเร็วในการสงสินคาเมื่อตองการ
สินคาเพิ่มพิเศษ มีระดับความพึงพอใจมาก และลําดับที่ 6 วิธีการชําระเงิน เชน เงินสด การใหเครดิต
การคา โดยมีระดับความพึงพอใจปานกลาง

ในภาพรวมพบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของบริษัท เดอเบล จํากัด มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาปจจัยเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจลําดับที่
1 คือปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ  ลําดับที่ 2 ปจจัยดาน
บุคคล  ลําดับที่ 3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ลําดับที่ 4 ปจจัยดานการจัดจําหนาย ลําดับที่ 5 ปจจัยดาน
กระบวนการ ลําดับที่ 6 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยมีระดับความพึงพอใจมาก สวนลําดับที่ 7
ปจจัยดานราคา มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของรานคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ
ท้ัง 7 ดาน จําแนกตามกลุมยอดการสั่งซื้อตอเดือน

พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามกลุม
ยอดการสั่งซื้อตอเดือนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมากทั้ง 3 กลุม โดยพบวา
กลุม A มีความพึงพอใจมากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือ กลุม B (คาเฉลี่ย 3.95) และ
ลําดับสุดทายคือกลุม C (คาเฉลี่ย 3.76)

เมื่อพิจารณาแตละกลุมยอดการสั่งซื้อตอเดือนพบวา กลุม A (ยอดการสั่งซื้อนอยกวา
50,000 บาท) มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ บริษัทเดอเบล เรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.44), ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ (คาเฉลี่ย 4.42), ปจจัยดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย 4.41), ปจจัย
ดานบุคคล (คาเฉลี่ย 4.30), ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.23), ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด (คาเฉลี่ย 4.03) และปจจัยดานราคามีความพึงพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11)
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กลุม B (ยอดการสั่งซื้อ 50,000 – 200,000 บาท) มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการของ บริษัทเดอเบล เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ (คาเฉลี่ย 4.30), ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.20),
ปจจัยดานบุคคล (คาเฉลี่ย 4.18), ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.08), ปจจัยดานกระบวนการ
(คาเฉลี่ย 3.99), ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย 3.68) และปจจัยดานราคามีความพึงพอใจ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.20)

กลุม C (ยอดการสั่งซื้อสูงกวา 200,000 บาท) มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการของ บริษัทเดอเบล เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ (คาเฉลี่ย 3.99), ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย
3.94), ปจจัยดานบุคคล (คาเฉลี่ย 3.93), ปจจัยดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย 3.91), ปจจัยดานผลิตภัณฑ
(คาเฉลี่ย 3.90), ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย 3.58) และปจจัยดานราคามีความพึงพอใจ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.07)

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของรานคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ
ท้ัง 7 ดาน จําแนกตามเขตความรับผิดชอบ

พบวาระดับความพึงพอใจในการบริการของบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามเขต
ความรับผิดชอบโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมากทั้ง 3 เขต โดยพบวาเขต 3 มี
ความพึงพอใจมากเปนลําดับที่ 1 (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือ เขต 1 (คาเฉลี่ย 3.88) และลําดับ
สุดทายคือเขต 2 (คาเฉลี่ย 3.81)

เมื่อพิจารณาแตละเขตความรับผิดชอบพบวา เขต 3 (หนองคาย บึงกาฬ) มีความพึง
พอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ บริษัทเดอเบล เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี
ปจจัยดานกระบวนการ มีความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.48), ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย
4.41), ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ (คาเฉลี่ย 4.40), ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.35) ปจจัยดานบุคคล (คาเฉลี่ย 4.32), ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
(คาเฉลี่ย 4.28) และปจจัยดานราคา มีความพึงพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.99)

เขต 1 (อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย) มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการของ บริษัทเดอเบล เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ (คาเฉลี่ย 4.16), ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.13), ปจจัยดาน
การจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย 4.08), ปจจัยดานบุคคล (คาเฉลี่ย 4.00), ปจจัยดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย
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3.90), ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย 3.69) และปจจัยดานราคามีความพึงพอใจปาน
กลาง (คาเฉลี่ย 3.23)

เขต 2 (สกลนคร นครพนม) มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ของ บริษัทเดอเบล เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพหรือการบริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.51), ปจจัยดานกระบวนการ มีความ
พึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.36), ปจจัยดานบุคคล (คาเฉลี่ย 4.30), ปจจัยดานการจัดจําหนาย (คาเฉลี่ย
4.08), ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ย 4.04) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.49), ปจจัยดานราคา (คาเฉลี่ย 2.92)

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของรานคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ
ท้ัง 7 ดาน จําแนกตามเขตความรับผิดชอบและกลุมยอดการสั่งศ้ือตอเดือน

ตารางท่ี 39 แสดงระดับความพึงพอใจของรานคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการโดยรวม
จําแนกตามเขตความรับผิดชอบและกลุมยอดการสั่งซื้อตอเดือน

เขตความรับผิดชอบ

กลุมยอดการส่ังซื้อตอเดือน
A

(นอยกวา 50,000)
B

(50,000 – 200,000)
C

(สูงกวา 200,000)
คาเฉลี่ย

รวม
(แปลผล)คาเฉล่ีย

(แปลผล)
คาเฉล่ีย

(แปลผล)
คาเฉล่ีย

(แปลผล)
เขตความรับผิดชอบ 1

(อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย)
3.93

(มาก)
3.90

(มาก)
3.68

(มาก)
3.87

(มาก)
เขตความรับผิดชอบ 2
(สกลนคร นครพนม)

3.79
(มาก)

3.66
(มาก)

3.47
(ปานกลาง)

3.68
(มาก)

เขตความรับผิดชอบ 3
(หนองคาย บึงกาฬ)

4.08
(มาก)

3.92
(มาก)

3.72
(มาก)

4.01
(มาก)

คาเฉลี่ยรวม
(แปลผล)

3.93
(มาก)

3.83
(มาก)

3.63
(มาก)

3.85
(มาก)
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จากตารางที่ 39 พบวาระดับความพึงพอใจของรานคาที่มีตอสวนประสมการตลาด
บริการโดยรวม ของบริษัท เดอเบล จํากัด จําแนกตามเขตความรับผิดชอบพบวา อยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี เขตความรับผิดชอบ 3 (หนองคาย บึงกาฬ) เขตความ
รับผิดชอบ 1 (อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย) และเขตความรับผิดชอบ 2 (สกลนคร นครพนม) และ
พบวา กลุมยอดการสั่งซื้อตอเดือน ทั้ง 3 เขต โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยดังน้ี กลุมยอดการสั่งซื้อ A (นอยกวา 50,000 บาท) กลุมยอดการสั่งซื้อ B (50,000 –
200,000 บาท) และกลุมยอดการสั่งซื้อ C

ตอนท่ี 6 ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการและขอเสนอแนะ
จากขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม

สามารถสรุปไดดังน้ี
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ความตอเน่ืองของสินคาควรมีขายตลอดไมขาดตลาด เชน กาแฟเพรียว
ควรจัดใหมีตัวอยางสินคาไวแสดงใหลูกคาชม
ขวดสปอนเซอรแตกงายและควรมีกลองกระดาษสํารองไวเปลี่ยนเวลากลองเปยก
2. ปจจัยดานราคา
สินคามีกําไรนอย
ราคาขายปลีกเพียวริขุควรปรับเปน 10 บาทเทาเดิม และราคาตนทุนควรตํ่ากวาน้ีเพื่อ
จะไดมีกําไรมากขึ้น
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย
ควรมีหนวยกระจายสินคาและจัดกิจกรรมชวยระบายสินคา
การสงสินคาเปนรถเทลอร สะดวกและรวดเร็วดี
4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด
ควรจัดใหมีโฆษณาใหครอบคลุมทุกผลิตภัณฑและตอเน่ืองทั้งผลิตภัณฑใหมและเกา
ควรจัดโปรโมชั่นใหมากกวาปจจุบัน เชน ลดราคา มีของแถม เพื่อจะไดทําใหตนทุน
ตํ่า    จัดหาปายโฆษณาติดหนารานใหมากขึ้นกวาปจจุบัน
5. ปจจัยดานบุคคล
ไมประทับใจพนักงาน Direct shipment (SCG) ที่สงของตรงมาจากโรงงาน
การใหบริการของพนักงานบริษัทดี
พนักงานขนสงแตงกายสุภาพ



73

6. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือบริการ
ชุดพนักงานขนสงมีเอกลักษณรูวาเปนพนักงานบริษัทเดอเบล
7. ปจจัยดานกระบวนการ
เมื่อลูกคาชําระเงินกอนควรจัดสงสินคาใหเร็วที่สุด ไมควรเกิน 1 วัน
สามารถคืนสินคาที่เสียหายไดสะดวก รวดเร็วดี

อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ

บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี สามารถอภิปรายผลตามทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ
ดังน้ี

ในภาพรวม ความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
บริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยดังน้ี ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพหรือการบริการ ปจจัยดาน
บุคคล ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด สําหรับปจจัยดานราคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาถึง
ความพึงพอใจของรานขายสงตอสวนประสมการตลาดบริการของบริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด สาขา
เชียงใหม ของ นิรันดร  สีแสง (2552) พบวาในภาพรวม รานขายสงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพ ปจจัยดาน
คน และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ สวนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปาน
กลาง ไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา พบวา
ไมสอดคลองกันโดยลูกคาของบริษัท เดอเบล จํากัด มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเฉพาะดาน
ราคา

หากพิจารณาสวนประสมการตลาดบริการพบวาปจจัยดานราคามีระดับความพึงพอใจ
ปานกลางและมีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุดคือ 3.07 ซึ่งไดผลการศึกษาเชนเดียวกับ นิรันดร สีแสง (2552)
ซึ่งพบวาปจจัยยอย กําไรตอหนวย (ลัง) หรือ กําไรตอขวด มีคาเฉลี่ย 3.01 และรองลงมาคือ ปจจัย
ยอยโครงสรางราคาของผลิตภัณฑ หรือ ราคาขายของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.13 ซึ่งอยูในระดับความ
พึงพอใจปานกลางและเปนปจจัยที่มีระดับความพึงพอใจตํ่าที่สุด
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ขอคนพบ
จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานราคามีระดับความพึงพอใจระดับปานกลางและ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความพึงพอใจระดับมากซึ่งทั้ง 2 ปจจัยมีระดับคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการและขอเสนอแนะวาดวยเร่ือง
ปจจัยดานราคา ที่สินคามีกําไรนอยและราคาตนทุนควรตํ่ากวาน้ีเพื่อรานคาจะไดมีกําไรมากขึ้น และ
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ที่ระบุวามีการโฆษณานอย ควรจัดใหมีโฆษณาใหครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑและตอเน่ืองทั้งผลิตภัณฑใหมและเกา ควรจัดโปรโมชั่นใหมากกวาปจจุบัน เชน ลดราคา
มีของแถม เพื่อจะไดทําใหตนทุนตํ่า รวมถึงจัดหาปายโฆษณาติดหนารานใหมากขึ้นกวาปจจุบัน

นอกจากน้ียังพบวากลุมยอดการสั่งซื้อตอเดือน กลุม A ซึ่งมียอดการสั่งซื้อนอยกวา
50,000 บาท มีความพึงพอใจมากเปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือ กลุม B ที่มียอดการสั่งซื้ออยูระหวาง
50,000 – 200,000 บาท และลําดับสุดทายคือกลุม C ที่มียอดการสั่งซื้อสูงกวา 200,000 บาท

เมื่อพิจารณาเปนเขตความรับผิดชอบ พบวา เขต 3 ที่ประกอบไปดวยจังหวัด
หนองคาย และบึงกาฬ มีความพึงพอใจมากเปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือ เขต 1 ที่ประกอบไปดวย
จังหวัด จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลําภู และะลําดับสุดทายคือเขต 2 ที่ประกอบไปดวย
จังหวัด สกลนครและนครพนม

ขอเสนอแนะ
บริษัทควรดําเนินการปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆ โดยพิจารณาแยกตามเขต

การขายและแยกตามกลุมลูกคา ตามลําดับดังน้ี คือ
ลําดับที่ 1 ลูกคาเขตการขายที่ 2 (จ.สกลนคร จ.นครพนม) กลุม C (ยอดสั่งซื้อเฉลี่ย

มากกวา 200,000 บาท/เดือน)  ซึ่งปจจัยที่บริษัทตองใหความสําคัญและเรงปรับปรุงการใหบริการ
ลูกคากลุมน้ี 3 ลําดับแรกที่สําคัญ คือ

1. ดานราคา  โดยมีปจจัยยอย  คือ โครงสรางราคาของผลิตภัณฑ และกําไรตอหนวย
ซึ่งสิ่งที่รานคาใหความสําคัญมากคือ ผลกําไรตอหนวย ดังน้ันบริษัทจึงควรปรับปรุงและหาแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อตอบสนองความตองการของรานคาในเร่ืองผลกําไรตอหนวยเพื่อใหรานคาเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด เชน ลูกคากลุมที่มียอดขายเฉลี่ยมากกวา 200,000 บาทตอเดือน ซึ่งมีการสั่งซื้อ
สินคาในปริมาณคร้ังละมากๆ ดังน้ันบริษัทหรือสาขาควรนําเสนอใหรานคาทําการสั่งซื้อสินคาเปน
แบบ Direct shipment (จัดสงสินคาโดยตรงจากโรงงาน) เพื่อลูกคาจะไดคะแนนพิเศษเพื่อสะสม
แลกของสินคาซึ่งเปนการเพิ่มผลกําไรตอหนวยใหกับลูกคาได เปนตน
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2. ดานสงเสริมการตลาด  ซึ่งมีปจจัยยอยที่รานคาใหความสําคัญคือ การใหสินคาแถม
หรือการใหของสมนาคุณ  และ การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล ดังน้ันในการจัดรายการ
สงเสริมการขายทุกคร้ังบริษัทควรใหความสําคัญและเลือกวิธีการจัดรายการสงเสริมการขาย ที่เปน
การแถมหรือใหของสมนาคุณ และการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลใหมากกวาวิธีการอ่ืน ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทก็มีรายการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลอยูเปนประจําทุกเดือนแตอาจเปนเพราะ
ปจจุบันรายการสะสมคะแนนของบริษัทอาจจะมีความซับซอนมากเกินไปและพนักงานขายยังไม
สามารถอธิบายรายการใหรานคาเขาใจอยางละเอียด ดังน้ันสาขาตองเนนการฝกอบรมพนักงานขาย
ใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถถายทอดรายการสงเสริมการขายใหกับลูกคาเขาใจไดงายและเห็น
ถึงผลประโยชนและกําไรจากรายการสะสมคะแนนตางๆของบริษัท

3. ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยยอยที่ลูกคากลุมน้ีใหความสําคัญและบริษัทยังไมสามารถ
ตอบสนองไดตามความตองการของรานคา คือ การที่บริษัทมีสินคาใหมออกมาจําหนายอยูเสมอๆ
ซึ่งปจจุบันรานคาเห็นวาบริษัทยังไมคอยมีสินคาใหมออกมานําเสนอมากนัก ซึ่งในดานผลิตภัณฑ
ใหมๆ บริษัทก็มีนโยบายใหสาขาสามารถนําเสนอหรือสรรหาสินคาใหมๆที่สาขามองวาเปนโอกาส
และสามารถนํามาจําหนายในพื้นที่ที่สาขารับผิดชอบไดโดยไมจําเปนจะตองจําหนายทั้ง 12 สาขา
ทั่วประเทศ เพราะสินคาบางสินคาสามารถจําหนายไดแคในบางพื้นที่เทาน้ัน ซึ่งหากสาขาสามารถ
หาสินคาเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพิ่มมากขึ้น และดานความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ ซึ่งสิ่งที่รานคาคาดหวังคือบริษัทสามมารถนําเสนอสินคาไดหลากหลาย
และตรงตามความตองการของรานคาเพื่อรานคาจะไดมีสินคาไวคอยบริการหรือจําหนายตอใหกับ
รานคารายยอยตอไปไดครบถวน ซึ่งปจจัยในขอน้ีพนักงานขายของสาขาสามารถทําไดโดยศึกษา
และเก็บขอมูลของรานคาแตละรานคาและทําเปนประวัติการขายของรานคารายรานคาเพื่อที่จะได
นําเสนอสินคาใหตรงตามความตองการของรานคาและลูกคารายยอยของรานคาอยางแทจริง

ลําดับที่ 2 ลูกคาเขตการขายที่ 1 (จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลําภู และ จ.เลย) กลุม C (ยอด
สั่งซื้อเฉลี่ยมากกวา 200,000 บาท/เดือน)  ซึ่งปจจัยที่บริษัทตองใหความสําคัญและเรงปรับปรุงการ
ใหบริการลูกคากลุมน้ี 3 ลําดับแรกที่สําคัญ คือ

1. ดานราคา  โดยมีปจจัยยอย  คือ โครงสรางราคาของผลิตภัณฑและกําไรตอหนวย
เชนกัน

2. ดานสงเสริมการตลาด  ซึ่งมีปจจัยยอยที่รานคาใหความสําคัญคือ การสะสมคะแนน
เพื่อแลกของรางวัล และรองลงมา คือ การใหสินคาแถมหรือการใหของสมนาคุณ ดังน้ันในการจัด
รายการสงเสริมการขายสําหรับลูกคาเขตการขายน้ีก็ยังตองใหความสําคัญและเลือกวิธีการจัด
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รายการสงเสริมการขาย ที่เปนการแถมหรือใหของสมนาคุณ และการสะสมคะแนนเพื่อแลกของ
รางวัลใหมากกวาวิธีการอ่ืน เชนกัน

3. ดานกระบวนการ ซึ่งปจจัยยอยที่รานคาใหความสําคัญและบริษัทยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดตามความคาดหวัง คือ ความรวดเร็วในการสงมอบสินคาเมื่อรานคา
ตองการสินคาเพิ่มพิเศษ ซึ่งลูกคากลุมดังกลาวมียอดการสั่งซื้อคอนขางสูง และมีความตองการ
สินคาดวนคอนขางบอยคร้ังดังน้ันบริษัทควรหาแนวทางในการตอบสนองความตองการในการ
จัดสงสินคาดวนสําหรับรานคากลุมน้ี เชนอาจจะมีทีมขนสงพิเศษที่มีหนาที่จัดสงสินคาสําหรับ
รานคากลุมน้ีโดยเฉพาะเปนตน

ลําดับที่ 3 ลูกคาเขตการขายที่ 3 (จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ) กลุม C (ยอดสั่งซื้อเฉลี่ย
มากกวา 200,000 บาท/เดือน) ซึ่งปจจัยที่บริษัทตองใหความสําคัญและเรงปรับปรุงการใหบริการ
ลูกคากลุมน้ี 3 ลําดับแรกที่สําคัญ คือ

1. ดานราคา  โดยมีปจจัยยอย  คือ โครงสรางราคาของผลิตภัณฑและกําไรตอหนวย
เชนกัน

2. ดานสงเสริมการตลาด  ซึ่งมีปจจัยยอยที่รานคาใหความสําคัญคือ การสะสมคะแนน
เพื่อแลกของรางวัล และรองลงมา คือ การใหสินคาแถมหรือการใหของสมนาคุณ เชนเดียวกับ
รานคาในเขตการขายที่ 1 ดังน้ันในการจัดรายการสงเสริมการขายสําหรับลูกคาเขตการขายน้ีก็ยัง
ตองใหความสําคัญและเลือกวิธีการจัดรายการสงเสริมการขาย ที่เปนการแถมหรือใหของสมนาคุณ
และการสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลใหมากกวาวิธีการอ่ืนเชนเดียวกับเขตการขายอ่ืน

3. ดานบุคคล  ซึ่งปจจัยที่รานคาใหความสําคัญละบริษัทยังไมสามารถตอบสนองได
ตามความตองการคือ การแนะนําสินคาและการใหความรูเกี่ยวกับสินคาเมื่อมีสินคาใหม  และอีก
ปจจัยคือพนักงานยังไมสามารถชวยแกไขปญหาตางๆใหกับรานคาได  ซึ่งปจจัยทั้ง 2 ดานดังกลาว
เปนปจจัยที่เกิดจากตัวบุคคลหรือพนักงานขายของเขตการขายที่ 3 ซึ่งเปนพนักงานขายใหม  ดังน้ัน
บริษัทควรมีการฝกอบรมและใหความรูกับพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการบริการ และแกไขปญหา
ใหกับรานคาในเขตการขายน้ี

จากการผลการวิจัยจะเห็นไดวาการบริการทั้ง 7 ดานคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากแต
บริษัทตองนําผลการวิจัยมาวิเคราะหเปนกลุมรานคาโดยรานคาที่มียอดการสั่งซื้อในกลุม C ซึ่งมี
ยอดการสั่งซื้อสูงกวา 200,000 บาท เปนลําดับแรกเพราะผลการศึกษาพบวามีความพึงพอใจนอย
ที่สุด และใหพิจารณาเปนรายเขตการขายโดยเนนปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆ รายเขตการ
ขาย จากระดับความพึงพอใจนอยสุดไปหามากสุด น่ันคือ เขตการขาย 2 นอยกวา เขตการขาย 1
และเขตการขาย 3 ตามลําดับ
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หลังจากทําการปรับปรุงในดานตางๆ แลวควรทําการสํารวจความพึงพอใจของรานคา
อีกคร้ังเพื่อเปรียบเทียบวากอนและหลังการปรับปรุงการบริการ ระดับความพึงพอใจมากขึ้นหรือ
นอยลง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหกิจการของบริษัทกาวไปเปน " 1 ใน 3 ของบริษัทผูใหการ
บริการดานการกระจายสินคาที่ไดรับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย" ในอนาคต


