บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเที ยนต่อบริ การของผูแ้ ทน
จาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียน
ต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของร้านค้าปลีก
ในเขตบางขุนเทียนที่จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ จานวน 150 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนานา ได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ และ
ค่าเฉลี่ย สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม และกิจการ
จากการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.0 มีอายุ 4049 ปี ร้อยละ 38.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 58.7 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 40.7
ตาแหน่งในกิจการเป็ นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 72.7 โดยยอดขายสิ นค้าทุกชนิ ดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่เกิน 70,000 บาท ร้อยละ 43.3 และยอดขายนมพาสเจอร์ ไรซ์ทุกยี่ห้อในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อ
เดื อ นไม่ เกิ น 7,000 บาท ร้ อ ยละ 57.3 ระยะเวลาที่ เปิ ดด าเนิ น การร้ า นค้า 5-6 ปี ร้ อ ยละ 20.7
ส่ วนใหญ่บ ริ เวณที่ ต้ งั ของร้ านค้าอยู่ในแหล่ งชุ มชน ร้อยละ 70.0 และประเภทสิ นค้าที่ จาหน่ ายใน
ร้านค้านอกเหนือจากนมพาสเจอร์ ไรซ์ คือ เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว และน้ าดื่ม เท่ากัน
ร้อยละ 100.0 ยี่ห้อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ที่จาหน่ ายในร้ านค้า คื อ ดัชมิลล์ และบี ทาเก้น เท่ากัน ร้ อยละ
87.3 ส่ วนยี่หอ้ นมพาสเจอร์ ไรซ์ที่จาหน่ายในร้านค้ามากที่สุดคือ ดัชมิลล์ ร้อยละ 43.0 ปริ มาณในการ
สั่งซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์ ต่อครั้งคือ 24 ขวด ร้อยละ 62.7 ส่ วนใหญ่ความถี่ ในการสั่งซื้ อนมพาสเจอร์
ไรซ์คือ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เท่ากัน ร้อยละ 30.7 และจานวนเงินในการสั่งซื้ อนม
พาสเจอร์ ไรซ์แต่ละครั้งคือ 201-300 บาท ร้อยละ 50.0
5.1 ส่ วนที่ 2 ความคาดหวังของร้ านค้ าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่ อบริการของผู้แทน
จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.51) ในปั จจัยย่อยมีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับแรก คือ ชื่อเสี ยงของตรา
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สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.83) รองลงมาคือ รู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์สวยงาม ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.74) และมี
ฉลากแสดงข้อมูลทางโภชนาการ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.59)
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.35) ในปั จจัยย่อยมีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับแรก คือมีฉลากแสดงราคา
ขายปลีกชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคือ ราคาสิ นค้าไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภท
เดียวกัน สามารถแข่งขันได้ (ค่าเฉลี่ย 3.55) และราคาสิ นค้ามีความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ย
3.51)
ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
( ค่าเฉลี่ย 3.72) ในปั จจัยย่อยมีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับแรก คือมีบริ การส่ งสิ นค้าให้
ถึ งที่ (ค่ าเฉลี่ ย 4.25) รองลงมาคื อ ความตรงต่ อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.16) และความ
รวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.01)
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวัง โดยรวมมี ค่ าเฉลี่ ยใน
ระดับปานกลาง ( ค่าเฉลี่ย 2.99) ในปั จจัยย่อยมีความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับแรก คือการ
โฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศ น์ วิท ยุ เพื่ อ สร้ างการรู ้ จกั ในกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภค (ค่ า เฉลี่ ย 3.85) รองลงมาคื อ
พนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้ านค้าสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 3.71) และการใช้ดารา นักร้ อง หรื อผูม้ ี
ชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็นเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.63)
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับ ความคาดหวัง มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (ค่าเฉลี่ ย 3.72) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 3.51)
และให้ระดับ ความคาดหวังมี ค่าเฉลี่ ย ในระดับ ปานกลางได้แก่ ด้านราคา (ค่ าเฉลี่ ย 3.35) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ( ค่าเฉลี่ย 2.99)
5.1 ส่ วนที่ 3 ความคาดหวังของร้ านค้ าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่ อบริการของผู้แทน
จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ จาแนกตามยอดขายสิ นค้ าทุกชนิดในร้ านค้ าโดยเฉลีย่ ต่ อเดือน
ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ยอดขายสิ นค้าทุ ก ชนิ ดในร้ านค้าโดยเฉลี่ ยต่ อ
เดือนไม่เกิน 80,000 บาท ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) ในปั จจัยย่อย
ให้ระดับ ความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คื อ ชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 3.89) รองลงมาคื อ
รู ป แบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ส วยงาม ทันสมัย (ค่าเฉลี่ ย 3.68) และผลิ ตภัณฑ์ ผ่านการรับ รองมาตรฐาน
(ค่าเฉลี่ย 3.64)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ยอดขายสิ นค้าทุกชนิดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้น
ไป ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวัง
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สู งสุ ด 3 อันดับแรก คือรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 3.84) รองลงมาคือ ชื่อเสี ยง
ของตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.73) และมีฉลากแสดงข้อมูลทางโภชนาการ วันที่ผลิต วันที่หมดอายุอย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.65)
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ยอดขายสิ นค้าทุกชนิ ดในร้ านค้าโดยเฉลี่ ยต่อเดื อนไม่
เกิน 80,000 บาท ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.33) ในปั จจัยย่อยให้
ระดับ ความคาดหวัง สู ง สุ ด 3 อัน ดับ แรก คื อ มี ฉ ลากแสดงราคาขายปลี ก ชัด เจน(ค่ า เฉลี่ ย 3.88)
รองลงมาคื อ ราคาสิ น ค้า ไม่ แ พง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ สิ น ค้า ประเภทเดี ย วกัน สามารถแข่ ง ขัน ได้
(ค่าเฉลี่ย 3.54) และราคาสิ นค้ามีความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.49)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ยอดขายสิ นค้าทุกชนิดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้น
ไป ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความ
คาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือมีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมาคือ ราคา
สิ นค้าไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภทเดียวกัน สามารถแข่งขันได้ (ค่าเฉลี่ย 3.56) และราคา
สิ นค้ามีความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.53)
ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามที่ยอดขายสิ นค้าทุกชนิดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 80,000 บาท ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) ในปั จจัยย่อย
ให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ มีบริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่ (ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.12) และความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.98)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ยอดขายสิ นค้าทุกชนิดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้น
ไป ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวัง
สู งสุ ด 3 อันดับแรก คือมีบริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่ (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลาในการ
จัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.24) และความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.07)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ยอดขายสิ นค้าทุกชนิ ดในร้านค้าโดย
เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่เกิน 80,000 บาท ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.03)
ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือการโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อ
สร้ างการรู ้ จกั ในกลุ่ มผูบ้ ริ โภค (ค่าเฉลี่ ย 3.87) รองลงมาคือ พนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้ านค้า
สม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.79) และการใช้ดารา นักร้อง หรื อผูม้ ีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็นเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.73)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ยอดขายสิ นค้าทุกชนิดในร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้น
ไป ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.93) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความ
คาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือการโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสร้างการรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
(ค่าเฉลี่ย 3.82) รองลงมาคือพนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้ านค้าสม่ าเสมอ และมี การจัดกิ จกรรม
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แจก สิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคทดลองชิ ม เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.58) และมีสินค้าแถมฟรี ให้ร้านค้า (ค่าเฉลี่ ย
3.51)
5.1 ส่ วนที่ 4 ความคาดหวังของร้ านค้ าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่ อบริการของผู้แทน
จาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ จาแนกตามระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้ านค้ า
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี ให้ระดับ
ความคาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.48) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3
อันดับแรก คือรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์สวยงาม ทันสมัย และชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย
3.79) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ผา่ นการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.62) และมีฉลากแสดงข้อมูลทาง
โภชนาการ วันที่ผลิตวันที่หมดอายุอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.55)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 5-8 ปี ให้ระดับความคาดหวัง
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ
ชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือ รู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม ทันสมัย
(ค่าเฉลี่ย 3.73) และผลิตภัณฑ์ผา่ นการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.71)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป ให้ระดับความ
คาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก
คือชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์สวยงาม ทันสมัย
(ค่าเฉลี่ย 3.71) และมีฉลากแสดงข้อมูลทางโภชนาการ วันที่ผลิตวันที่หมดอายุอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย
3.63)
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี ให้ระดับความ
คาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3
อันดับแรก คือมีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.90) รองลงมาคือ ราคาสิ นค้ามีความคงที่
ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.60) และราคาสิ นค้าไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภทเดียวกัน
สามารถแข่งขันได้ (ค่าเฉลี่ย 3.55)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 5-8 ปี ให้ระดับความคาดหวัง
โดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.30) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก
คือ มีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือ ราคาสิ นค้าไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สิ นค้าประเภทเดียวกัน สามารถแข่งขันได้ (ค่าเฉลี่ย 3.47) และราคาสิ นค้ามีความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
(ค่าเฉลี่ย 3.44)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป ให้ระดับความ
คาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.44) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3

54

อันดับแรก คือมีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.92) รองลงมาคือ ราคาสิ นค้าไม่แพง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภทเดียวกัน สามารถแข่งขันได้ (ค่าเฉลี่ย 3.63) และราคาสิ นค้ามีความคงที่
ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ค่าเฉลี่ย 3.51)
ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี ให้
ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3
อันดับแรก คือมีบริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่ (ค่าเฉลี่ย 4.26) รองลงมาคือความตรงต่อเวลาในการจัดส่ ง
สิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.19) และ ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.95)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 5-8 ปี ให้ระดับความคาดหวัง
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ มี
บริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่ (ค่าเฉลี่ย4.15) รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย
4.10) และความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 3.95)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป ให้ระดับความ
คาดหวังโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก
คือมีบริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่ (ค่าเฉลี่ย 4.37) รองลงมาคือ ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
(ค่าเฉลี่ย 4.20) และความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า (ค่าเฉลี่ย 4.14)
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี
ให้ระดับความคาดหวังโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.95) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวัง
สู งสุ ด 3 อันดับ แรก คื อ พนัก งานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้ านค้าสม่ าเสมอ และการโฆษณาผ่านสื่ อ
โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสร้ างการรู ้ จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค เท่ากัน (ค่าเฉลี่ ย 3.74) รองลงมาคื อ การใช้ดารา
นักร้อง หรื อผูม้ ีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็นเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) และมีสินค้าแถมฟรี ให้ร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 3.45)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 5-8 ปี ให้ระดับความคาดหวัง
โดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.04) ในปั จจัยย่อยให้ระดับความคาดหวังสู งสุ ด 3 อันดับแรก
คือ การโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสร้างการรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค (ค่าเฉลี่ย 3.97) รองลงมาคือ
พนักงานขายเอาใจใส่ เยีย่ มเยียนร้านค้าสม่าเสมอ และการใช้ดารา นักร้อง หรื อผูม้ ีชื่อเสี ยงเป็ นพรี เซ็น
เตอร์ เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.73) และมีการจัดกิจกรรมแจกสิ นค้าให้ผบู้ ริ โภคทดลองชิม (ค่าเฉลี่ย 3.61)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ระยะเวลาที่ เปิ ดดาเนิ นการร้ านค้า 9 ปี ขึ้ น ไป ให้ระดับความ
คาดหวังโดยรวมในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.98) ในปั จจัย ย่อยให้ระดับ ความคาดหวังสู งสุ ด 3
อันดับแรก คือการโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสร้างการรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค (ค่าเฉลี่ ย 3.82)
รองลงมาคือ พนักงานขายเอาใจใส่ เยี่ยมเยียนร้ านค้าสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ ย 3.67) และมีการจัดกิ จกรรม
แจกสิ นค้าให้ผบู้ ริ โภคทดลองชิม (ค่าเฉลี่ย 3.59)
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5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทีย นต่อบริ การของผูแ้ ทน
จาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ส่ วนประสมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ ยในระดับ
มากลาดับแรกคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรานนท์ ไชย
วงศ์ (2550) ที่ ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าอุปโภค
บริ โ ภคของร้ า นค้า ปลี ก แบบดั้ง เดิ ม ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของภูวณัฐ ปิ ติจะ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจที่มีต่อส่ วนประสมการตลาด
ของน้ าแร่ มิเนเร่ ของผูค้ า้ ปลีกในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในระดับมากลาดับแรกคือ ด้านการจัดจาหน่าย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับ
แรก คือ ชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของภูวณัฐ ปิ ติจะ (2554) ผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลาดับแรกคือ ตรายีห่ ้อน้ าแร่ มิเนเร่ มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั โดยแพร่ หลายและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวรานนท์ ไชยวงศ์ (2550) ที่ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมาก
ลาดับแรกคือ การที่ผจู ้ ดั จาหน่ายมีชนิดสิ นค้าและตรายีห่ ้อตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค และ
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิจจารี ย ์ ประสู ติรุ่งเรื อง (2551) ที่ศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูค้ า้ ปลีกในการซื้ อน้ า ดื่มตราเนสท์เลเพียวไลฟ์ จากตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั เนสท์เล่
(ไทย) จากัด ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ
มากลาดับแรกคือน้ าดื่มตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ มีความหลากหลายของปริ มาณการบรรจุให้เลือกซื้ อ
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลาดับแรก
คือ คือมีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรานนท์ ไชยวงศ์
(2550) ที่ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือราคาสิ นค้า
ถูกกว่าร้านอื่นๆ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิจจารี ย ์ ประสู ติรุ่งเรื อง (2551) ที่ผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือราคาน้ าดื่มตราเนสท์เล่
เพียวไลฟ์ มีราคาที่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของภูวณัฐ ปิ ติจะ (2554) ผล
การศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลาดับแรกคือมีการให้เครดิตการค้า
เป็ นเงินเชื่อ
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ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ลาดับแรก คือ มีบริ การส่ งสิ นค้าให้ถึงที่ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรานนท์ ไชยวงศ์ (2550)
ที่ ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับ มากลาดับ แรกคื อผูจ้ ดั จาหน่ ายมี
บริ การส่ งสิ นค้า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิ จจารี ย ์ ประสู ติรุ่งเรื อง (2551) ที่ผลการศึกษา
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ ในระดับ มากล าดับ แรกคื อ มี บ ริ ก ารส่ งให้ ถึ งร้ าน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของภูวณัฐ ปิ ติจะ (2554) ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในระดับมากลาดับแรกคือบริ การส่ งน้ าแร่ มิเนเร่ ให้ถึงร้านค้า
ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับ ความคาดหวัง มี ค่ าเฉลี่ ยใน
ระดับมากลาดับแรก คือ การโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อสร้างการรู ้จกั ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรานนท์ ไชยวงศ์ (2550) ที่ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมากลาดับแรกคือ ผูจ้ ดั จาหน่ายมีพนักงานขายอัธยาศัยดี และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของนิจจารี ย ์ ประสู ติรุ่งเรื อง (2551) ที่ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
ในระดับ มากล าดับ แรกคื อ การโฆษณาน้ าดื่ ม ตราเนสท์ เลเพี ย วไลฟ์ และไม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึ กษา ของภูวณัฐ ปิ ติจะ (2554) ที่ ผ ลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึ งพอใจใน
ระดับมากลาดับแรกคือพนักงานขายน้ าแร่ มิเนเร่ มีความสุ ภาพ เอาใจใส่ และมีความสม่ าเสมอในการ
เยีย่ มร้านค้า
5.3 ข้ อค้ นพบ
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเที ยนต่อบริ การของผูแ้ ทน
จาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. ยีห่ อ้ นมพาสเจอร์ ไรซ์ที่จาหน่ายในร้านค้ามากที่สุดคือ ดัชมิลล์ และบีทาเก้น แต่พบว่า
ยีห่ อ้ ดัชมิลล์ จะขายดีกว่ายีห่ อ้ บีทาเก้น
2. ร้านค้าปลีกส่ วนใหญ่ปริ มาณการสัง่ ซื้ อนมพาสเจอร์ ไรซ์ต่อครั้งในปริ มาณน้อย คือ
ครั้งละไม่เกิน 36 ขวด
3. ร้านค้าปลีกส่ วนใหญ่นอกจากจะขายนมพาสเจอร์ไรซ์แล้วพบว่ายังมีการขายน้ าดื่ม
ขนมขบเคี้ยว และเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็ นสิ นค้าหลักทุกร้าน และยังมีการขายนมประเภทอื่นๆ
รองลงไปถึง 143 ร้าน
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4. ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่ อง ผลิตภัณฑ์ผา่ นการรับรองมาตรฐาน ร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่
เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี และ 5-8 ปี มีความคาดหวังในระดับมาก ส่ วนร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่
เปิ ดดาเนินการร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
5. ด้า นราคาในเรื่ อ ง ราคาสิ น ค้า มี ค วามคงที่ ไม่ เปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย ร้ า นค้า ปลี ก ที่ มี
ยอดขายไม่เกิน 80,000 บาท มีความคาดหวังในระดับปานกลาง ส่ วนร้านค้าปลีกที่มียอดขาย 80,001
บาทขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับมาก และ ในเรื่ อง ราคาสิ นค้าไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้า
ประเภทเดี ย วกัน สามารถแข่ งขัน ได้ ร้ านค้าปลี ก ที่ ระยะเวลาที่ เปิ ดดาเนิ น การร้ านค้า 1-4 ปี และ
ร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับมาก ส่ วนร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการ 5-8 ปี มี
ความคาดหวังในระดับปานกลาง
6. ด้า นการจัด จาหน่ าย ในเรื่ อ ง ขั้น ตอนการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ไม่ ยุ่ง ยาก ร้ า นค้า ปลี ก ที่ มี
ยอดขาย 80,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับมาก ส่ วนร้านค้าปลีกที่มียอดขายไม่เกิน 80,000
บาท มีความคาดหวังในระดับปานกลาง แต่ในเรื่ อง ความถูกต้องในการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้า ร้ านค้า
ปลี กที่ มี ยอดขายไม่ เกิ น 80,000 บาท มี ความคาดหวังในระดับมาก ขณะที่ ร้านค้าปลี กที่ มี ยอดขาย
80,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับปานกลาง และในเรื่ อง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผูแ้ ทน
จาหน่ายได้ง่าย ร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป ร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่
เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี และ 5-8 ปี มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
7. ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง น้อ ยในเรื่ อ ง มี
อุปกรณ์ตกแต่งให้ร้านค้าฟรี เช่น ร่ ม แบนเนอร์ สติ๊กเกอร์ การจัดอบรมเทคนิคการตกแต่งร้านค้า และ
การจัดอบรมเทคนิคการขายสิ นค้า ให้แก่ร้านค้า
8. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ อง มีบริ การตกแต่งร้านค้าให้ลูกค้าฟรี และการจัด
อบรมความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีกที่มียอดขายไม่เกิ น 80,000 บาท มี
ความคาดหวังในระดับปานกลาง ส่ วนร้านค้าปลีกที่มียอดขาย 80,001 บาทขึ้นไป มีความคาดหวังใน
ระดับ น้อย และในเรื่ อง การใช้ดารา นักร้ อง หรื อผูม้ ี ชื่ อเสี ยงเป็ น พรี เซ็ นเตอร์ ร้ านค้าปลี กที่ มี
ยอดขายไม่เกิ น 80,000 บาท มีความคาดหวังในระดับมาก ส่ วนร้ านค้าปลี กที่มียอดขาย 80,001 บาท
ขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
9. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ อง มีบริ การตกแต่งร้านค้าให้ลูกค้าฟรี และการจัด
อบรมความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า
9 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับน้อย ส่ วนร้านค้าปลีกที่ ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี
และ 5-8 ปี มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
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10. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ อง มีสินค้าแถมฟรี ให้ร้านค้า ร้านค้าปลีกที่
ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 9 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับมาก ส่ วนร้านค้าปลีกที่
ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี และ 5-8 ปี มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
11. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในเรื่ อง มีการจัดกิจกรรมแจกสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภคทดลอง
ชิม ร้านค้าปลีกที่ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 5-8 ปี และ 9 ปี ขึ้นไป มีความคาดหวังในระดับมาก
ส่ วนร้านค้าปลีกที่ ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินการร้านค้า 1-4 ปี มีความคาดหวังในระดับปานกลาง
ตารางที่ 5.1 แสดงลาดับความคาดหวังต่อปั จจัยย่อยส่ วนประสมการตลาด ของร้านค้าปลีกในเขตบาง
ขุนเทียนต่อบริ การของผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ จากค่าเฉลี่ ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย 10 ลาดับ
แรก
ลาดับที่

ปัจจัยย่อย

ค่าเฉลีย่

แปลผล

ปัจจัยหลัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มีบริ การส่งสิ นค้าให้ถึงที่
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสิ นค้า
ความรวดเร็ วในการจัดส่งสิ นค้า
มีฉลากแสดงราคาขายปลีกชัดเจน
มีการรับคืนสิ นค้าหมดอายุ
การโฆษณาผ่านสื่ อ โทรทัศน์ วิทยุ
ชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า
รู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์สวยงาม ทันสมัย
พนักงานขายเอาใจใส่เยีย่ มเยียนร้านค้าสม่าเสมอ
มีการรับคืนสิ นค้าที่ขายไม่ได้

4.25
4.16
4.01
3.89
3.86
3.85
3.83
3.74
3.71
3.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การจัดจาหน่าย
การจัดจาหน่าย
การจัดจาหน่าย
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
การส่งเสริ มการตลาด
การจัดจาหน่าย

5.4 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเที ยนต่อบริ การของผูแ้ ทน
จาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะจากผลการศึกษาสาหรับผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์
ไรซ์ และบริ ษทั ผูผ้ ลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ ดังต่อไปนี้
5.4.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้แทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ควรให้ความสาคัญในการจัดหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์
นมพาสเจอร์ ไรซ์ที่นามาจาหน่ายให้ร้านค้าปลีก โดยพิจารณาถึงชื่อเสี ยงและตรายีห่ ้อสิ นค้าของผูผ้ ลิต
เพราะจะท าให้จาหน่ ายได้ง่าย โดยผลิ ตภัณ ฑ์ ควรมี ความหลากหลายของรสชาติ เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม
ทางเลื อ กให้ ลู ก ค้า โดยเลื อ กรู ป แบบของบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ส วยงาม ทัน สมัย สะดวกต่ อ การจัด วาง
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นอกจากนี้ ผูแ้ ทนจาหน่ายควรมีสินค้าผลิตภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมส่ ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ร้านค้าปลีก
ด้ านราคา
ผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ควรมีระยะเวลาการให้เครดิตแก่ร้านค้าปลีก เช่นอาจให้
เครดิตแก่ร้านค้าปลีก 7 - 15 วัน เป็ นต้น มีส่วนลดเงินสด (Cash Discount) สาหรับร้านค้าปลีกที่สั่งซื้ อ
ปริ มาณมาก และชาระเงิ น สด มี ส่ วนลดเมื่ อร้ านค้าปลี ก ซื้ อปริ มาณมาก (Lot Discount) เช่ นกรณี ที่
ร้านค้าปลีกซื้ อสิ นค้าจานวน 60 – 120 ขวดขึ้นไป เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ร้านค้าปลีกสั่งซื้ อสิ นค้าจาก
ผูแ้ ทนจาหน่ ายในปริ มาณที่มากขึ้นกว่าเดิ ม และนาส่ วนลดที่ ได้รับจากผูแ้ ทนจาหน่ ายไปจัดรายการ
เพื่อส่ งเสริ มการขายและกระตุน้ ยอดขายต่อไป
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าปลีก การติดต่อสั่งซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีก ควรมีความสะดวกในการสั่งซื้ อ ขั้นตอนการ
สั่งซื้ อสิ นค้าไม่ยงุ่ ยาก มีความรวดเร็ ว ถูกต้องในการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้า การส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ร้านค้า
ปลีกมีความรวดเร็ ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีปริ มาณสิ นค้าเพียงพอต่อความต้องการซื้ อของร้านค้าปลี ก
(สิ นค้าไม่ขาดตลาด) และมีการรับคืนสิ นค้าที่หมดอายุ และสิ นค้าที่ขายไม่ได้จากร้านค้าปลีก
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
ผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ควรให้ความสาคัญในการให้พนักงานขายออกไปเยี่ยม
เยียนลู ก ค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อเป็ นการสร้ างความสั ม พันธ์ อนั ดี กบั ร้ านค้าปลี ก นอกจากนี้ ผูแ้ ทน
จาหน่ ายควรมีตูเ้ ย็นสาหรับแช่ นมพาสเจอร์ ไรซ์ให้แก่ร้านปลี กยืมใช้ มีการให้บริ การตกแต่งร้านค้า
ให้แก่ร้านค้าปลีกฟรี มีการจัดโชว์สินค้าภายในร้ านให้แก่ร้านปลี ก มีการให้รางวัลพิเศษแก่ร้านค้า
ปลีกที่ทายอดขายได้ตามที่ผูแ้ ทนจาหน่ายกาหนด มีการส่ งเสริ มการขายให้แก่ร้านค้าปลีก เช่ น ของ
สมนาคุ ณในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปี ใหม่ ของแถม คะแนนแลกของรางวัล รวมถึงมีการ
แจกเอกสารแนะน าข้อมู ล เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ข องสิ น ค้า และมี สิ นค้าตัวอย่างส าหรั บ ผูบ้ ริ โภคได้
ทดลองชิม เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย และเป็ นการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาส
เจอร์ไรซ์และร้านค้าปลีก
5.4.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับบริษัทผู้ผลิตนมพาสเจอร์ ไรซ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
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บริ ษทั ผูผ้ ลิตนมพาสเจอร์ ไรซ์ ควรให้ความสาคัญในการผลิต โดยพิจารณาถึ งชื่ อเสี ยง
และตรายี่ห้อสิ นค้า เพราะจะทาให้จาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ได้ง่าย โดยมีการพัฒนารสชาติ สู ตรใหม่ๆ ของ
นมพาสเจอร์ ไรซ์ให้มีความหลากหลายอย่างสม่าเสมอ รวมถึ งรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้บรรจุนมพาส
เจอร์ ไรซ์ที่ สวยงามทันสมัย รู ป แบบของบรรจุ ภณ
ั ฑ์สะดวกต่อการจัดวาง มีฉลากแสดงข้อมูลทาง
โภชนาการ เช่ น วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ ไว้ที่บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างชัดเจน ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า
ด้ านราคา
บริ ษทั ผูผ้ ลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ควรมีระยะเวลาการให้เครดิตที่เหมาะสมแก่ผแู ้ ทนจาหน่าย
มี ส่วนลดพิ เศษส าหรั บผูแ้ ทนจาหน่ าย ไม่ควรเปลี่ ยนแปลงราคาสิ นค้าบ่ อย ควรตั้งราคาสิ นค้าให้
เหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้า และควรตั้งราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ผแู้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์
สามารถขายสิ นค้าให้แก่ร้านค้าปลีกได้ในราคาที่เหมาะสมไม่แพง เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภท
เดี ยวกัน นอกจากนั้นควรมี ส่วนลดพิเศษเช่ น มีส่วนลดเงิ นสด (Cash Discount) เมื่ อผูแ้ ทนจาหน่ าย
สัง่ ซื้ อสิ นค้าปริ มากและชาระเงินสด มีส่วนลดกรณี ผแู ้ ทนจาหน่ายสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตปริ มาณมาก
และครบตามเงื่อนไขที่ผผู ้ ลิตกาหนด(Lot Discount) เพื่อผูแ้ ทนจาหน่ายสามารถจะนาส่ วนลดดังกล่าว
ไปจัดรายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับร้านค้าปลีก เป็ นการกระตุน้ การสั่งซื้ อจากร้านค้าปลีกต่อไป
ด้ านการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ผูผ้ ลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าจาก
ผูแ้ ทนจาหน่ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ เช่น ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้ อสิ นค้า ขั้นตอนการสั่งซื้ อสิ นค้า
ไม่ยงุ่ ยาก มีความรวดเร็ ว ถูกต้องในการรับคาสัง่ ซื้ อสิ นค้า การส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ผแู ้ ทนจาหน่ายต้อง
มีความรวดเร็ ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีปริ มาณสิ นค้าเพียงพอต่อความต้องการซื้ อของผูแ้ ทนจาหน่ าย
(สิ นค้าไม่ขาดตลาด) และมีการรับคืนสิ นค้าที่หมดอายุ และสิ นค้าที่ขายไม่ได้ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายนมพาส
เจอร์ไรซ์รับคืนจากร้านค้าปลีก
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต นมพาสเจอร์ ไ รซ์ ควรให้ ค วามส าคัญ กับ การโฆษณาสิ น ค้า ผ่า นสื่ อ ทาง
โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อ เป็ นการสร้ างการรู ้ จกั ในกลุ่ มผูบ้ ริ โภค โดยการใช้ดารา นักร้ องหรื อผูม้ ี ชื่อเสี ยง
เป็ นพรี เซ็ นเตอร์ มี การจัดอบรมเทคนิ คการขายสิ นค้า การตกแต่งร้ าน การจัดอบรมความรู ้ ทวั่ ไป
เกี่ ยวกับประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรซ์ ให้แก่ผแู ้ ทนจาหน่ าย และมีการส่ งเสริ มการขาย
ให้แก่ ผูแ้ ทนจาหน่ าย เช่ น การจัดรายการสะสมคะแนนเพื่ อแลกของรางวัล มี สิ นค้าแถมฟรี ให้ก ับ
ผูแ้ ทนจาหน่ าย รวมถึงการจัดกิ จกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อสนับสนุ นให้ผแู ้ ทนจาหน่ ายสามารถนาไปจัด
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รายการส่ งเสริ มการขายร่ วมกับร้านค้าปลีก มีการจัดรายการจับสลากชิ งโชคสาหรับผูบ้ ริ โภค ผูผ้ ลิต
ควรมีการผลิ ตเอกสารแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ นค้า ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งบูธแนะนา
สิ นค้า ณ จุดขายของร้านค้าปลีก เพื่อกระตุน้ การซื้ อจากผูบ้ ริ โภค ณ จุดขาย มีสินค้าตัวอย่างสาหรับให้
ผูบ้ ริ โภคทดลองชิม และมีการจัดรายการจับสลากชิ งโชค ณ จุดขาย เป็ นการสร้างการรับรู้สินค้าจาก
ผูบ้ ริ โภคทาให้สินค้าจาหน่ายได้ง่ายขึ้น และเป็ นการเพิ่มปริ มาณยอดขายสิ นค้าต่อไป
5.5 ข้ อจากัดของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นในการศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อ
ส่ วนประสมการตลาดของผูแ้ ทนจาหน่ ายนมพาสเจอร์ ไรซ์ ซึ่ งในอุตสาหกรรมนมพาสเจอร์ ไรซ์น้ นั
บริ ษทั ผูผ้ ลิตมักจะแต่งตั้งผูแ้ ทนจาหน่ายหลักในพื้นที่ ให้เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายที่ทาหน้าที่กระจายสิ นค้า
ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งไปยังร้านค้าปลีก โดยใช้มาตรฐานส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ตามที่
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเป็ นผูก้ าหนด
ดังนั้นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์จึงได้มุ่งเน้นศึกษาตามสายผลิ ตภัณฑ์
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิตที่ได้มอบหมายให้ผแู ้ ทนจาหน่ายเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาความคาดหวังของร้านค้าปลีกที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดของ
ผูแ้ ทนจาหน่ายในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายทาหน้าที่กระจายสิ นค้าที่หลากหลายจากหลาย ๆ
บริ ษทั จะต้องครอบคลุมปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ในบริ บทของผูแ้ ทนจาหน่ายด้วย อาทิ ความหลากหลาย
ของผลิ ตภัณฑ์ ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูแ้ ทนจาหน่ าย ความรวดเร็ ว ถูกต้อง และ
ตรงต่อเวลาในการบริ การจัดส่ งสิ นค้าของผูแ้ ทนจาหน่าย การให้คาแนะนาแก่ร้านค้าปลีกในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าเพื่อจาหน่ายต่อ
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