
 

 
ง 

 
ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ     ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
 ของผลิตภัณฑสียอมและเคมภีัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา 
  (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ผูเขียน  นางพรศรี เอ้ือสถาพรกิจ 
 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารย   ดร. รวิพร คูเจริญไพศาล 
 

บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจและปญหาตางๆ ของ
ลูกคาท่ีพบตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา 
(ประเทศไทย) จํากัด ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับลูกคาผูมีอํานาจในการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอของบริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 80 ราย 
นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 
ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาท่ีทํางานในสถานประกอบการนี้มากกวา 10 ป และมี
ตําแหนงเปนพนักงานฝายควบคุมคุณภาพโดยกิจการต้ังอยูในจังหวัดสมุทรสาคร ประเภทบริษัท
จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตผาแบบครบวงจร ทุนจดทะเบียน และยอดขาย 16 ลานบาทขึ้นไป โดยมี
พนักงาน 51 - 200 คน  
   ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑเฉล่ียในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ       
ความพึงพอใจตํ่าสุดในเง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม ดานราคามีระดับความพงึพอใจ
เฉล่ียในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสูงสุด ในปจจัยยอยดานการมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย
ท่ีเหมาะสม และมีเครดิตเทอมเหมาะสม ความพึงพอใจตํ่าสุด ในการใหสวนลดตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือ ดานชองทางการจัดจําหนายมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
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สูงสุด ในปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขายและบริษัท ความพึง
พอใจตํ่าสุด ในเรื่องบริษัทฯ มีสต็อกท่ีเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ และดานการสงเสริม
การตลาดผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุด 
ในปจจัยยอยดานการแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการ
ลูกคา และมีความพึงพอใจตํ่าสุด ในดานความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา 
  สวนปญหาดานผลิตภัณฑมีความรุนแรงเฉล่ียในระดับนอย โดยมีความรุนแรงสูงสุด 
ในปจจัยยอยดานขนาดบรรจุของผลิตภัณฑไมมีความเหมาะสมและไมมีทางเลือกใหลูกคา ความ
รุนแรงตํ่าสุดในเร่ืองผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายไมคอยมีคุณภาพ ดานราคามีระดับความรุนแรงเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง โดยมีความรุนแรงสูงสุด ในปจจัยยอยดานการมีระยะเวลาการยืนราคาท่ีไม
เหมาะสม    (ราคามีการเปล่ียนแปลงบอย)    ความรุนแรงตํ่าสุด ในเร่ืองบริษัทไมคอยมีเงื่อนไขการ
ชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคา  ดานชองทางการจัดจําหนายมีระดับความรุนแรงเฉล่ียในระดับนอย 
โดยมีความรุนแรงสูงสุด ในปจจัยยอยดานบริษัทฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ  

ความรุนแรงตํ่าสุด ในเร่ืองความไมสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขายและบริษัท สวน
ดานการสงเสริมการตลาดมีระดับความรุนแรงเฉล่ียในระดับนอย โดยมีความรุนแรงสูงสุด ในปจจัย
ยอยดานการไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา และความรุนแรงตํ่าสุด ในเร่ือง
พนักงานขายไมเอาใจใสติดตามงาน  
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to study customer satisfaction and 
problems towards marketing mix of dye and textile chemicals at Cascada (Thailand) Company 
Limited. The sampling group of the study was 80 customers being in charge of  buying decision 
towards textile chemicals at Cascada (Thailand) Company Limited. The data was collected by 
using questionnaire and then was analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. 

 
The study found that the majority of the respondents were female with ages between 

31-40 years old. Most of them received Bachelor’s degree, having over 10 years work experience 
in the company and positioned as a quality controller. Most of their companies were incorporated 
as company limited and located in Samut Sakorn Province. Most companies were unified textile 
business with sales and registered capital of over 16 millions Baht and employed between 51-200 
people. 

In terms of product mix, it was found that  the customer’s level of satisfaction was 
in an average high level. The sub-factor with the highest score was the reputation of the brand and 
the lowest satisfaction was appropriate conditions of the product guarantee. In terms of price, it 
was found that the respondents were satisfied at an average level. The sub-factor with the highest 
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score was the appropriate debt-free period and terms of credit and the lowest score was volume 
discount.  

In terms of place, it was found that the customer’s level of satisfaction was in an 
average high level. The sub-factor with the highest score was conveniently by cooperating with 
sales department and the company. And the lowest score was sufficient stock for distributing. In 
terms of promotion, the respondents were satisfied in an average high level. The sub-factor with 
the highest score was appropriate uniform of salespeople which look active and ready for 
servicing their customers. The lowest score was variety of training courses.  
 Problems regarding the product factors were realized average low. The Sub-factor with 
the highest impact was inappropriate size of the products / few choices for customers and the 
lowest impact was inferior product quality. Problems regarding the price factors were realized 
average medium. The sub-factor with the highest impact was instable price setting and the lowest 
impact was few payment options. The place factors were realized average low. The sub-factor 
with the highest impact was insufficient stock for distributing and the lowest impact was 
inconveniently cooperating with sales department and the company. Lastly, the promotion factors 
were considered average low impact. The Sub-factor with the highest impact was no variety of 
training courses for customers and the lowest impact was that  salespeople are neglectful of their 
work.  


