
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ    
สียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและกิจการ 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตําแหนงเปนพนักงาน รอยละ 
36.30 รองลงมา มีตําแหนงเปนผูจัดการ รอยละ 33.80 และสังกัดฝายควบคุมคุณภาพ รอยละ 33.80 
รองลงมาสังกัดฝายผลิต รอยละ 28.80 โดยกิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู สวนใหญมีทุน
จดทะเบียน   16 ลานบาทขึ้นไป รอยละ 56.30 รองลงมา ทุนจดทะเบียน 5 -10 ลานบาท รอยละ 
20.00  
 
 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสียอม
และเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  
 
 จากการศึกษาพบวาลูกคามีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑเปนอันดับ 1 โดยมีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก (3.84) รองลงมา ดานชองทางการจัด
จําหนายโดยมีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก (3.75) และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียรวมใน
ระดับมาก (3.58) แตยกเวน ดานราคาโดยมีคาเฉล่ียรวมในระดับปานกลาง (3.04)    โดยสามารถ
สรุปความพึงพอใจของปจจัยยอย ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี  40   แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

ปจจัย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.98) 
ดานราคา มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม 

(คาเฉล่ีย 3.11) 
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 
3.99) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลว
พรอมใหบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 4.10) 

 
ตารางท่ี  41   แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 

ปจจัย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่าํสุด 
ดานผลิตภัณฑ มีเง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม  (คาเฉล่ีย 3.83) 
ดานราคา มีการใหสวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ  (คาเฉล่ีย 2.86) 
ดานการจดัจําหนาย บริษัทฯมีสต็อกท่ีเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ (คาเฉล่ีย 3.28) 
ดานการสงเสริม
การตลาด 

ความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา (คาเฉล่ีย 2.94) 

   
 สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑสียอม
และเคมีภัณฑส่ิงทอโดยจําแนกตามตําแหนง, ฝายท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถาม และทุนจด
ทะเบียนของกิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู  
 จําแนกตามตําแหนง  
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   พบวาตําแหนงเจาของกิจการและกรรมการผูจัดการมีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ลําดับแรกคือ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑทันสมัยสวยงาม (คาเฉล่ีย 
4.00) รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.91)   
 ตําแหนงผูจัดการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.88) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความ
นาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 4.04) รองลงมา มีคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา 
(คาเฉล่ีย 4.00)  
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 ตําแหนงผูชวยผูจัดการและหัวหนางานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.91) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ผลิตมีความ
หลากหลายของประเภท/ชนิดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑท่ีเหมาะสมตอความตองการของลูกคา 
และมีคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.00)  รองลงมา ผลิตภัณฑท่ี
จัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.92)  
 ตําแหนงพนักงาน มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.85) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความ
นาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.97) รองลงมา มีคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา และมี
เอกสารประกอบมาพรอมผลิตภัณฑ  / คูมือการใชงาน (คาเฉล่ีย 3.90)  
 ปจจัยดานราคา จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ตําแหนงเจาของ
กิจการและกรรมการผูจัดการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.18) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับนอยลําดับแรกคือ ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ 
(คาเฉล่ีย 2.36) รองลงมา มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม (คาเฉล่ีย 
2.18)   
 ตําแหนงผูจัดการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.30) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ลําดับแรกคือ มีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมี
ทางเลือกใหลูกคา (คาเฉล่ีย 3.37) รองลงมา ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 3.33)  
 ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายและหัวหนางานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.22) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือ มี
เง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคา (คาเฉล่ีย 3.39) รองลงมามีระยะเวลาการยืนราคาท่ี
เหมาะสม (ราคาไมเปล่ียนแปลงบอย) และมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอม
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.31)  
 ตําแหนงพนักงานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.04) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือ  มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.24) รองลงมา ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับ
คุณภาพ (คาเฉล่ีย 3.14)  
  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาตําแหนงเจาของกิจการและกรรมการ
ผูจัดการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก(คาเฉล่ีย 3.59)  โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 
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3.91) รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ และ
พนักงานสงผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดถูกตองชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.82) เทากัน  
 ตําแหนงผูจัดการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ 
ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 4.04) เทากัน รองลงมา 
ผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.96) 
 ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายและหัวหนางานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 3.80) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดสง
ใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมา ความสะดวกใน
การติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 4.00) และผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคามีสภาพ
สมบูรณ (คาเฉล่ีย 3.92) 
 ตําแหนงพนักงานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและ
ชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซื้อ (คาเฉล่ีย 4.03) รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคามีสภาพสมบูรณ 
ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 3.97) เทากัน  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา ตําแหนงเจาของกิจการ & กรรมการผูจัดการมี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก(คาเฉล่ีย 3.60)  โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ลําดับแรกคือ ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย   (คาเฉล่ีย 4.46) รองลงมา การ
แตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา และความถ่ีใน
การเขาพบเยี่ยมเยือนติดตองานของพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 4.36)  
 ตําแหนงผูจัดการมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.58)  โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือ การแตงกายของพนักงานขายมีความ
เหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา(คาเฉล่ีย 4.07) รองลงมา พนักงานขายมี
บุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.00) 
 ตําแหนงผูชวยผูจัดการฝายและหัวหนางานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.62) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือ พนักงานขายมี
บุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมา ความรู / ความสามารถของ
พนักงานขายเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ และความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 4.00)
 ตําแหนงพนักงานมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.55) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความรู / ความสามารถของพนักงานขาย
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เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ พนักงานขายมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร การแตงกายของ
พนักงานขายมีความเหมาะสม ดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 4.10) เทากัน รองลงมา 
ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 3.97)   
  จําแนกตามฝายท่ีสังกัด 
  ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาฝายผูบริหารระดับสูง (เจาของกิจการและกรรมการ
ผูจัดการ)มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑทันสมัย
สวยงาม (คาเฉล่ีย 4.00)  รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 
3.91)  
 ฝายผลิตมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.96) โดยปจจัยยอย
ท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มีความหลากหลายของประเภท/ชนิดผลิตภัณฑสียอม
และเคมีภัณฑท่ีเหมาะสมตอความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.09) รองลงมา มีคุณภาพท่ีเหมาะสม
เปนไปตามความตองการของลูกคา  (คาเฉล่ีย 4.04)  
 ฝายควบคุมคุณภาพมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.85) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือ
ความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 4.00) รองลงมา มีความหลากหลายของประเภท/ชนิดผลิตภัณฑสียอมและ
เคมีภัณฑท่ีเหมาะสมตอความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 3.96)  
  ฝายจัดซ้ือมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.80) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มีเอกสารประกอบมาพรอมผลิตภัณฑ / คูมือการ
ใชงาน ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.95) เทากัน รองลงมา 
คุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา(คาเฉล่ีย 3.90)  
 ปจจัยดานราคา  พบวาฝายผูบริหารระดับสูง (เจาของกิจการและกรรมการผูจัดการ)มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.18) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดับนอยลําดับแรกคือ ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 2.36) รองลงมาคือมี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม มีการใหสวนลดตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 2.18) เทากัน  
 ฝายผลิตมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.39) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือ มีการใหสวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ 
ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ มีระยะเวลาการยืนราคาท่ีเหมาะสม (ราคาไมเปล่ียนแปลง
บอย) (คาเฉล่ีย 3.39) เทากัน รองลงมา มีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคา (คาเฉล่ีย 3.44)  



  
 

 

95 

 ฝายควบคุมคุณภาพมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.06) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.26) รองลงมา มีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกให
ลูกคา (คาเฉล่ีย 3.19) 
 ฝายจัดซ้ือมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.07) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือมีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกให
ลูกคา (คาเฉล่ีย 3.21) รองลงมา ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ี
เหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม(คาเฉล่ีย 3.16) เทากัน  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาฝายผูบริหารระดับสูง (เจาของกิจการ & 
กรรมการผูจัดการ)มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก(คาเฉล่ีย 3.59)  โดยปจจัยยอยท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท 
(คาเฉล่ีย 3.91) รองลงมา ผลิตภัณฑที่จัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ 
พนักงานสงผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดถูกตองชัดเจน พนักงานท่ีจัดสง
ผลิตภัณฑมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการและพนักงานจัดสงมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปน
มิตร (คาเฉล่ีย 3.82) เทากัน  
 ฝายผลิตมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอย
ท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.04) รองลงมา  ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 4.00) 
 ฝายควบคุมคุณภาพมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.80) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอประสานงาน
กับฝายขาย/บริษัท(คาเฉล่ีย 4.00) รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคามีสภาพสมบูรณ ผลิตภัณฑท่ี
จัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.96) เทากัน  
 ฝายจัดซ้ือมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.70) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือพนักงานสงผลิตภัณฑสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑไดถูกตองชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.21) รองลงมาผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและ
ชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 4.03)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาฝายผูบริหารระดับสูง (เจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการ)มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60)  โดยปจจยัยอยท่ีมี
ความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย   (คาเฉล่ีย 
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4.46) รองลงมา การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการ
ลูกคา ความถ่ีในการเขาพบเยี่ยมเยือนติดตองานของพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 4.36)  
 ฝายผลิตมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.68) โดยปจจัยยอย
ท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ  ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย    
รองลงมา ความรู / ความสามารถของพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และการแตงกายของ
พนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 3.96) เทากัน 
ความถ่ีในการเขาพบเยี่ยมเยือนติดตองานของพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 3.92) 
 ฝายควบคุมคุณภาพมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความรู / ความสามารถของพนักงานขาย
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ พนักงานขายมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร) และการแตงกายของ
พนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา  (คาเฉล่ีย 4.15) เทากัน 
รองลงมา ความเอาใจใสติดตามงานของพนักงานขาย (คาเฉล่ีย 3.97)  
 ฝายจัดซ้ือมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.40) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ  พนักงานขายมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความ
เปนมิตร (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมา การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลว
พรอมใหบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 4.05)  

  จําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีทุนไมเกนิ 5 ลานบาทมีความพึง

พอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.63) โดยปจจยัยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก
ลําดับแรกคือ มีความหลากหลายของประเภท/ชนิดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภณัฑท่ีเหมาะสมตอ
ความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 4.00) รองลงมา มีคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการ
ของลูกคา (คาเฉล่ีย 3.88)  
 ทุน 5 – 10 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.75) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือมีความหลากหลายของประเภท/ชนิด
ผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑท่ีเหมาะสมตอความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 3.94) รองลงมา มี
คุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา (คาเฉล่ีย 3.88)   
  ทุน 11 – 15 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.52) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือ
ความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.82) รองลงมา เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑ
ทันสมัยสวยงาม (คาเฉล่ีย 3.73) 
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  ทุน 16 ลานบาทข้ึนไปมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.99) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือ
ความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 4.13) รองลงมา เทคโนโลยีบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอของผลิตภัณฑ
ทันสมัยสวยงาม (คาเฉล่ีย 4.04)  

ปจจัยดานราคา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีทุนไมเกิน 5 ลานบาทมีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.28) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก 
ลําดับแรกคือ มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม และมีเง่ือนไขการ
ชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคา (คาเฉล่ีย 3.38)  รองลงมา ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ 
และมีระยะเวลาการยืนราคาท่ีเหมาะสม (ราคาไมเปล่ียนแปลงบอย) (คาเฉล่ีย 3.25) เทากัน   
 ทุน 5 – 10 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
2.98) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือ ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสม
กับคุณภาพ (คาเฉล่ีย 3.13) รองลงมา มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอม
เหมาะสม  และมีระยะเวลาการยืนราคาท่ีเหมาะสม (ราคาไมเปล่ียนแปลงบอย) (คาเฉล่ีย 3.00) 
เทากัน 
 ทุน 11 – 15 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.27) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือ ราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับ
คุณภาพ (คาเฉล่ีย 2.82) สวนปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานนอยไดแก มีระยะเวลาปลอด
ดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอมเหมาะสม (คาเฉล่ีย 2.36)   
 ทุน 16 ลานบาทข้ึนไปมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.20) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลางลําดับแรกคือ มีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมี
ทางเลือกใหลูกคา (คาเฉล่ีย 3.36) รองลงมา มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม/ มีเครดิตเทอม
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.29)  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีทุนไมเกิน 5 ลานบาท
มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.49) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกคือ มีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑท่ีจัดสง
ใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.63) รองลงมา มีความรวดเร็วใน
การจัดสงผลิตภัณฑ พนักงานจัดสงมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร ผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคา
มีสภาพสมบูรณ และความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 3.50) 
เทากัน  
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 ทุน 5 – 10 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ลําดับแรกคือ มีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑ ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 3.88) เทากัน 
รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคามีสภาพสมบูรณ (คาเฉล่ีย 3.81) 
 ทุน 11 – 15 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.44) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ัง
ประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 3.91) รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีถึงมือลูกคามี
สภาพสมบูรณ และความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 3.64) เทากัน 
 ทุน 16 ลานบาทข้ึนไปมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.95) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอประสานงาน
กับฝายขาย/บริษัท (คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมา ผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ี
ไดระบุในใบส่ังซ้ือ (คาเฉล่ีย 4.18)   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีทุนไมเกิน 5 ลานบาทมี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.24) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจ
ในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานขายมีบุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร (คาเฉล่ีย 3.63) 
รองลงมา การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา 
(คาเฉล่ีย 3.50)  
 ทุน 5 – 10 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.37) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานขายมีบุคลิกลักษณะท่ีดี
และมีความเปนมิตร (คาเฉล่ีย 3.88) รองลงมา ความรู / ความสามารถของพนักงานขายเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ  การแตงกายของพนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา, 
ความถี่ในการเขาพบเยี่ยมเยือนติดตองานของพนักงานขาย และความเอาใจใสติดตามงานของ
พนักงานขาย (คาเฉล่ีย 3.69)  
 ทุน 11 – 15 ลานบาทมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.12) โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือการแตงกายของพนักงานขายมี
ความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 3.91) รองลงมา พนักงานขายมี
บุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร (คาเฉล่ีย 3.82) 
 ทุน 16 ลานบาทข้ึนไปมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.83) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกคือ การแตงกายของพนักงานขายมีความ
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เหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา (คาเฉล่ีย 4.40) รองลงมา ความรู / ความสามารถ
ของพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.36)  
   
 สวนท่ี 4  ปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑ 
ส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด 
 จากการศึกษาพบวาลูกคาใหระดับความรุนแรงของปญหาตอปจจัยดานราคาเปน
อันดับ 1 โดยมีคาเฉล่ียรวมในระดับปานกลาง (2.90) รองลงมา ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉล่ียรวมใน
ระดับนอย (2.22) ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียรวมในระดับนอย (2.21) และ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉลี่ยรวมในระดับนอย (2.20) โดยสามารถสรุปปญหาของปจจัย
ยอย ไดตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  42  แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของปญหา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

ปจจัย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ดานผลิตภัณฑ ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑไมมีความเหมาะสม/ไมมีทางเลือก

ใหลูกคา (คาเฉล่ีย 2.34) 
ดานราคา มี ระยะ เวลาการยืนราคา ท่ีไม เหมาะสม  (ราคา มีการ

เปล่ียนแปลงบอย) (คาเฉล่ีย 2.94) 
ดานการจัดจําหนาย บริษัทฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ 

(คาเฉล่ีย 2.60) 
ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา 

(คาเฉล่ีย 2.60) 
 
ตารางท่ี  43  แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของปญหา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 

ปจจัย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑท่ีจําหนายไมคอยมีคุณภาพ (คาเฉล่ีย 2.11) 

ดานราคา ไมคอยมีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคา (คาเฉล่ีย 
2.86) 

ดานการจัดจําหนาย ไมคอยมีความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือสินคา (คาเฉล่ีย 2.04) 
ดานการสงเสริมการตลาด พนักงานขายไมเอาใจใสติดตามงาน (คาเฉล่ีย 1.79) 
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 สวนท่ี 5 ปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑ
ส่ิงทอโดยจําแนกตามตําแหนง, ฝายท่ีสังกัดของผูตอบแบบสอบถาม และทุนจดทะเบียนของกิจการ
ท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู  

5.1 ปญหาดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับนอย (2.22) โดยปจจัยยอย มี
คาเฉล่ียอันดับ 1  ไดแก ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑไมมีความเหมาะสม/ไมมีทางเลือกใหลูกคา  
(2.34)  รองลงมา คือ ผลิตภัณฑไมคอยมีความหลากหลาย (2.30) และไมคอยมีเอกสารประกอบมา
พรอมผลิตภัณฑ / ไมมีคูมือการใชงาน (2.13)   ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงใหระดับความรุนแรง
ของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานผลิตภัณฑในระดับนอย โดยผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการ มีความรุนแรงของปญหากับผลิตภัณฑไมคอยมีความหลากหลาย และผลิตภัณฑ
ท่ีจัดจําหนายไมคอยมีคุณภาพ เปนอันดับ 1 ผูท่ีมีตําแหนงผูจัดการ, ผูชวยผูจัดการและหัวหนางาน มี
ความรุนแรงของปญหากับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑไมมีความเหมาะสม/ไมมีทางเลือกใหลูกคา 
เปนอันดับ 1 สวนผูท่ีมีตําแหนงพนักงาน มีความรุนแรงของปญหากับผลิตภัณฑไมคอยมีความ
หลากหลาย เปนอันดับ 1 
  เม่ือจําแนกตามฝายท่ีสังกัด พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกฝายท่ีสังกัดมีความรุนแรง
ของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับนอย โดยผูท่ีสังกัดฝายผูบริหาร
ระดับสูงไดแก เจาของกิจการและกรรมการผูจัดการมีความรุนแรงของปญหากับผลิตภัณฑไมคอยมี
ความหลากหลาย และผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายไมคอยมีคุณภาพ เปนอันดับ 1 ผูท่ีสังกัดฝายผลิตมี
ความรุนแรงของปญหากับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑไมมีความเหมาะสม/ไมมีทางเลือกใหลูกคา 
เปนอันดับ 1 ผูท่ีสังกัดฝายควบคุมคุณภาพและฝายจัดซ้ือมีความรุนแรงของปญหากับผลิตภัณฑไม
คอยมีความหลากหลาย เปนอันดับ 1 
  เม่ือจําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมของทุน
จดทะเบียนมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับนอย 
ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท มีความรุนแรงของปญหามี
คาเฉล่ียโดยรวมของปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับปานกลางโดยผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุน
จดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท มีความรุนแรงของปญหากับไมคอยมีเอกสารประกอบมาพรอม
ผลิตภัณฑ / ไมมีคูมือการใชงาน เปนอันดับ 1 ผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียน 5 - 10 
ลานบาทและ16 ลานบาทขึ้นไป มีความรุนแรงของปญหากับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑไมมีความ
เหมาะสม/ไมมีทางเลือกใหลูกคา เปนอันดับ 1 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียน 
11 - 15 ลานบาท มีความรุนแรงของปญหากับผลิตภัณฑไมคอยมีความหลากหลาย เปนอันดับ 1  
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5.2 ปญหาดานราคา มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง (2.09) โดยปจจัยยอย มี 
คาเฉล่ียอันดับ 1  ไดแก ระยะเวลาการยืนราคาท่ีไมเหมาะสม (ราคามีการเปล่ียนแปลง

บอย) (2.94)   รองลงมา คือ การใหสวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือท่ีไมเหมาะสม (2.94) และราคาท่ี
จัดจําหนายไมเหมาะสมกับคุณภาพ (2.88)   ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงมีความรุนแรงของ
ปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานราคาในระดับปานกลาง ยกเวนผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานราคาในระดับมาก โดยผูท่ีมี
ตําแหนงเปนเจาของกิจการและกรรมการผูจัดการและพนักงาน มีความรุนแรงของปญหากับการให
สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือท่ีไมเหมาะสม เปนอันดับ 1 สวนผูท่ีมีตําแหนงผูจัดการ, ผูชวย
ผูจัดการและหัวหนางานมีความรุนแรงของปญหากับระยะเวลาการยืนราคาท่ีไมเหมาะสม (ราคามี
การเปล่ียนแปลงบอย) เปนอันดับ 1  
  เม่ือจําแนกตามฝายท่ีสังกัด พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกฝายท่ีสังกัดมีความรุนแรง
ของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานราคาในระดับปานกลาง ยกเวนผูท่ีสังกัดฝายผูบริหารระดับสูง
ไดแก เจาของกิจการและกรรมการผูจัดการมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานราคาใน
ระดับมาก โดยผูท่ีสังกัดฝายผูบริหารระดับสูงมีความรุนแรงของปญหากับการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีไมเหมาะสม เปนอันดับ 1 ผูท่ีสังกัดฝายผลิตและฝายควบคุมคุณภาพมีความ
รุนแรงของปญหากับระยะเวลาการยืนราคาท่ีไมเหมาะสม (ราคามีการเปล่ียนแปลงบอย) เปนอันดับ 
1 สวนผูท่ีสังกัดฝายจัดซ้ือมีความรุนแรงของปญหากับราคาท่ีจัดจําหนายไมเหมาะสมกับคุณภาพ 
เปนอันดับ 1  
 เม่ือจําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมของทุน
จดทะเบียนมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานราคาในระดับปานกลาง โดยผูตอบ
แบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาทและ 5 - 10 ลานบาท มีความรุนแรงของ
ปญหากับระยะเวลาการยืนราคาท่ีไมเหมาะสม (ราคามีการเปล่ียนแปลงบอย) เปนอันดับ 1 ผูตอบ
แบบสอบถามที่กิจการมีทุนจดทะเบียน 11 - 15 ลานบาท มีความรุนแรงของปญหากับการให
สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือท่ีไมเหมาะสม เปนอันดับ 1 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุน
จดทะเบียน 16 ลานบาทข้ึนไปมีความรุนแรงของปญหากับราคาท่ีจัดจําหนายไมเหมาะสมกับ
คุณภาพ เปนอันดับ 1 

5.3 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับนอย (2.20) โดย
ปจจัยยอย มีคาเฉล่ียอันดับ 1  ไดแก บริษัทฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ  (2.60)  
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รองลงมา คือ ไมมีความรวดเร็วในการจัดสงผลิตภัณฑ (2.26) และพนักงานท่ีจัดสงสินคามีจํานวน
ไมเพียงพอในการใหบริการ (2.09)   ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงมีความรุนแรงของ
ปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานชองทางการจัดจําหนายในระดับนอย ยกเวนผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของ
กิจการและกรรมการผูจัดการมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานชองทางการจัด
จําหนายในระดับปานกลางโดยผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงมีความรุนแรงของปญหากับบริษัท
ฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ เปนอันดับ 1 
  เม่ือจําแนกตามฝายท่ีสังกัด พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกฝายท่ีสังกัดมีความรุนแรง
ของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานชองทางการจัดจําหนายในระดับนอย ยกเวนผูท่ีสังกัดฝายผูบริหาร
ระดับสูงมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง 
โดยผูตอบแบบสอบถามทุกฝายท่ีสังกัดมีความรุนแรงของปญหากับบริษัทฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอ
ตอการจัดจําหนายเสมอ เปนอันดับ 1 
  เม่ือจําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมของทุน
จดทะเบียนมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานชองทางการจัดจําหนายในระดับนอย 
ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 - 10 ลานบาท มีความรุนแรงของ
ปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง โดยผูตอบแบบสอบถามทุก
กลุมของทุนจดทะเบียนมีความรุนแรงของปญหากับบริษัทฯ มีสต็อกท่ีไมเพียงพอตอการจัด
จําหนายเสมอ เปนอันดับ 1 

5.4 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับนอย (2.21)  โดยปจจยั
ยอย มีคาเฉล่ียอันดับ 1  ไดแก ไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา  (2.60)  
รองลงมา คือ ไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในส่ือวารสารดานส่ิงทออยาง
เหมาะสม (2.53) และความรู/ความสามารถของพนักงานขายเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑมีนอย (1.91)   
ตามลําดับ 
  เม่ือจําแนกตามตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนงมีความรุนแรงของ
ปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานการสงเสริมการตลาดในระดับนอย ผูท่ีมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ
และกรรมการผูจัดการมีความรุนแรงของปญหากับไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ในส่ือวารสารดานส่ิงทออยางเหมาะสม เปนอันดับ 1  สวนผูท่ีมีตําแหนงผูจัดการ, ผูชวยผูจัดการ& 
หัวหนางานและพนักงานมีความรุนแรงของปญหากับไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัด
อบรมแกลูกคา เปนอันดับ 1 
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  เม่ือจําแนกตามฝายท่ีสังกัด พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกฝายท่ีสังกัดมีความรุนแรง
ของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานการสงเสริมการตลาด ในระดับนอย ผูท่ีสังกัดฝายผูบริหาร
ระดับสูงและฝายผลิตมีความรุนแรงของปญหากับไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ในส่ือวารสารดานส่ิงทออยางเหมาะสม เปนอันดับ 1 สวนผูท่ีสังกัดฝายควบคุมคุณภาพและฝาย
จัดซ้ือมีความรุนแรงของปญหากับไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา เปน
อันดับ 1  
  เม่ือจําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมของทุน
จดทะเบียนมีความรุนแรงของปญหามีคาเฉล่ียโดยรวมดานการสงเสริมการตลาดในระดับนอย 
ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท มีความรุนแรงของปญหามี
คาเฉล่ียโดยรวมดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลางโดยผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุน
จดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท มีความรุนแรงของปญหากับไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑในส่ือวารสารดานส่ิงทออยางเหมาะสมและไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัด
อบรมแกลูกคา เปนอันดับ 1  ผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียน 5 - 10 ลานบาทมีความ
รุนแรงของปญหากับไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในส่ือวารสารดานส่ิงทออยาง
เหมาะสม เปนอันดับ 1 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีกิจการมีทุนจดทะเบียน 11 - 15 ลานบาท และ 16 
ลานบาทข้ึนไปมีความรุนแรงของปญหากับไมมีความหลากหลายของหลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา 
เปนอันดับ 1  
   
 สวนท่ี 6 ปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญ มีขอคนพบ และขอเสนอแนะ ในเร่ือง  
ราคาของผลิตภัณฑท่ีคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน และสินคาขาดสต็อกมีไมเพียงพอตอ
การจัดจําหนายเสมอ ดังนั้นควรพิจารณาเร่ืองราคาของสินคาใหใกลเคียงกับคูแขงขัน หรือเพิ่มให
พนักงานขายมีประสบการณในเร่ืองเทคนิคการฟอกยอม การบริการที่ดี และใหคําแนะนําปรึกษา
ทางดานเทคนิคท่ีดีกับลูกคาเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขงขัน 
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อภิปรายผลการศึกษา   
จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของ

ผลิตภัณฑสียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด  สามารถอภิปรายผล
การศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และสัมผัสไมได เชน 
บรรจุภัณฑ  สี  ราคา  คุณภาพ  ตราสินคา  บริการ  และช่ือเสียงของผูขาย  ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถ
ขายได จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับปจจัยดานผลิตภัณฑสียอม
และเคมีภัณฑส่ิงทอของบริษัทฯ อยูในระดับมากทุกปจจัยยอย โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจ ลําดับแรก คือ ผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนายมีช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือ รองลงมา คือ 
มีคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา และมีเอกสารและคูมือประกอบมาพรอม
ผลิตภัณฑ   ซ่ึงยังไมมีผูท่ีศึกษาในลักษณะใกลเคียงกับการศึกษานี้จึงไมสามารถอภิปรายผลได  
 ปจจัยดานราคา หมายถึง  คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน     ราคาเปนตนทุนของ
ผูบริโภค ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price)  ผลิตภัณฑนั้น
ถาคุณคาสูงกวาราคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูกําหนดราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาใน
มูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาของผลิตภัณฑ ตนทุน และคาใชจายท่ีเกี่ยวของของผลิตภัณฑ
ตลอดจนสภาวะการแขงขัน   จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับปจจัย
ดานราคา อยูในระดับปานกลางทุกปจจัยยอย โดยปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
เปนลําดับแรก คือ มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมและมีเครดิตเทอมเหมาะสม รองลงมา คือ 
มีเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคา และราคาท่ีจัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ 
ซ่ึงยังไมมีผูท่ีศึกษาในลักษณะใกลเคียงกับการศึกษานี้จึงไมสามารถอภิปรายผลได  
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย
สถาบันและกิจกรรม เพื่อใชเคล่ือนยายผลิตภัณฑ         และบริการจากองคกรไปยังตลาดสถาบันท่ี
นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บสินคาคงคลัง จากผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบมากเกือบทุกปจจัยยอย โดยปจจัยยอยท่ีมีความ
พึงพอใจลําดับแรกความสะดวกในการติดตอประสานงานกับฝายขาย/บริษัท รองลงมา ผลิตภัณฑท่ี
จัดสงใหถูกตองท้ังประเภทและชนิดตามท่ีไดระบุในใบส่ังซ้ือ และมีความสะดวกในการติดตอ
ส่ังซ้ือผลิตภัณฑ  ซ่ึงยังไมมีผูท่ีศึกษาในลักษณะใกลเคียงกับการศึกษานี้จึงไมสามารถอภิปรายผลได 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูซ้ือ   และ
ผูขาย    เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย และใชส่ือ 
เคร่ืองมือในการติดตอ  จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบมาก
เกือบทุกปจจัยยอย โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก คือ การแตงกายของ
พนักงานขายมีความเหมาะสม และดูคลองแคลวพรอมใหบริการลูกคา  รองลงมาคือ พนักงานขายมี
บุคลิกลักษณะท่ีดีและมีความเปนมิตร และความรู/ความสามารถของพนักงานขายเก่ียวกับตัว
ผลิตภัณฑ ซ่ึงยังไมมีผูท่ีศึกษาในลักษณะใกลเคียงกับการศึกษานี้จึงไมสามารถอภิปรายผลได 
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ    สียอมและเคมีภัณฑส่ิงทอ บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จํากัด   มีขอคนพบดังนี้ 
  ผูตอบแบบสอบถาม มีตําแหนงเปนพนักงาน  ตําแหนงเปนผูจัดการ   สังกัดฝาย
ควบคุมคุณภาพ โดยกิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู สวนใหญมีทุนจดทะเบียน   16 ลาน
บาทข้ึนไป  
 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมากปจจัยดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สวนปจจัย
ดานราคา  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีตําแหนงเปนเจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการ   ตําแหนงฝายผูบริหารระดับสูง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในเร่ือง มี
คุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของลูกคา  มีเอกสารประกอบมาพรอมผลิตภัณฑ / 
คูมือการใชงาน  และมีเง่ือนไขการรับประกันผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม  ในขณะท่ีกลุมอ่ืนมีความพึง
พอใจในระดับมาก 
 ปจจัยดานราคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทุกปจจัยยอยในระดับปาน
กลาง  และเม่ือจําแนกตามตําแหนงพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ตําแหนงเปนเจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการ ตําแหนงฝายผูบริหารระดับสูง  มีความพึงพอใจในระดับนอย  ในขณะท่ีกลุมอ่ืน
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีทุนจดทะเบียนของ
กิจการไมเกิน 5 ลานบาท  และ 11-15 ลานบาท มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง  ขณะท่ี
กลุม 5-10 ลานบาท และ 16 ลานบาทข้ึนไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก 
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 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 
ลานบาท  5-10 ลานบาท และ 11-15 ลานบาท มีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับปานกลาง  
สวนผูตอบแบบสอบถามทุกตําแหนง ทุกฝายงานท่ีสังกัด  มีความพึงพอใจปจจัยยอยในระดับปาน
กลางเร่ือง  มีการจัดรายการสงเสริมการขายในชวงตางๆ เชน การลดราคา การแถมสินคาพิเศษ การ
แจกตัวอยางสินคา มีการโฆษณาใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในส่ือวารสารทางดานส่ิงทออยาง
เหมาะสม    จํานวนคร้ังในการจัดฝกอบรมใหกับลูกคาในรอบป และ ความหลากหลายของ
หลักสูตรท่ีจัดอบรมแกลูกคา   
 สําหรับปญหาปจจัยสวนประสมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในระดับ
ปานกลางดาน ราคา  สวนดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริม
การตลาดพบปญหาในระดับนอย 
 ปญหาดานผลิตภัณฑ เม่ือจําแนกตามตําแหนงงาน  และฝายท่ีสังกัดพบวา ทุกตําแหนง
งาน   ทุกฝายท่ีสังกัด   พบปญหาในระดับนอย    เม่ือจําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ พบวา 
กิจการท่ีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท  พบปญหาในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีกลุมอ่ืนพบ
ปญหาในระดับนอย 
 ปญหาดานราคา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีตําแหนงเปนเจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการ   ฝายท่ีสังกัดฝายบริการระดับสูง  พบปญหาทุกปจจัยยอยในระดับมาก  
 ปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา ตําแหนงเจาของกิจการและกรรมการ
ผูจัดการ  ฝายท่ีสังกัดฝายผูบริหารระดับสูง  ทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลานบาท พบปญหาในระดับ
ปานกลาง  ในขณะท่ีกลุมอ่ืนพบปญหาในระดับนอย 
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามท่ีทุนจดทะเบียนไมเกิน 5 ลาน
บาท พบปญหาในระดับปานกลาง  ในขณะท่ีกลุมอ่ืนพบปญหาในระดับนอย 
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ตารางท่ี  44  แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจ ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 10 อันดบัแรก  
ลําดับท่ี ปจจัย คาเฉลี่ย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

1 ดานราคา 2.86 มีการใหสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ 

2 ดานการสงเสริมการตลาด 2.94 ความหลากหลายของหลักสูตรที่จัดอบรมแกลูกคา 
3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.00 จํานวนคร้ังในการจัดฝกอบรมใหกับลูกคาในรอบป 
4 ดานราคา 3.01 มีระยะเวลาการยืนราคาที่เหมาะสม 

(ราคาไมเปล่ียนแปลงบอย) 
5 ดานการสงเสริมการตลาด 3.05 มีการจัดรายการสงเสริมการขายในชวงตางๆ เชน การ

ลดราคา การแถมสินคาพิเศษ การแจกตัวอยางสินคา 
6 ดานราคา 3.09 ราคาที่จัดจําหนายเหมาะสมกับคุณภาพ 
7 ดานราคา 3.11 มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยที่เหมาะสม/  

มีเครดิตเทอมเหมาะสม 
8 ดานราคา 3.11 มีเง่ือนไขการชําระเงินที่มีทางเลือกใหลูกคา 
9 ดานการสงเสริมการตลาด 3.11 มีการโฆษณาใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑในสื่อวารสาร

ทางดานสิ่งทออยางเหมาะสม 
 10 ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.28 บริษัทฯมีสต็อกที่เพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ 

 
 
ตารางท่ี  45  แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของปญหา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด10 อันดับแรก 
 
ลําดับท่ี ปจจัย คาเฉลี่ย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

1 ดานราคา 2.94 มีระยะเวลาการยืนราคาที่ไมเหมาะสม 
(ราคามีการเปล่ียนแปลงบอย) 

2 ดานราคา 2.94 มีการใหสวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อที่ไมเหมาะสม 
3 ดานราคา 2.88 ราคาที่จัดจําหนายไมเหมาะสมกับคุณภาพ 
4 ดานราคา 2.86 ไมคอยมีเง่ือนไขการชําระเงินที่มีทางเลือกใหลูกคา 
5 ดานการสงเสริมการตลาด 2.60 ไมมีความหลากหลายของหลักสูตรที่จัดอบรมแกลูกคา 
6 ดานชองทางการจัดจําหนาย 2.60 บริษัทฯมีสต็อกที่ไมเพียงพอตอการจัดจําหนายเสมอ 
7 ดานการสงเสริมการตลาด 2.53 ไมคอยมีการโฆษณาใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑในสื่อ

วารสารทางดานสิ่งทออยางเหมาะสม 
8 ดานผลิตภัณฑ 2.34 ขนาดบรรจุภัณฑไมมีความเหมาะสม/ไมมีทางเลือกให

ลูกคา 
9 ดานผลิตภัณฑ 2.30 ผลิตภัณฑไมคอยมีความหลากหลาย 

 10 ดานชองทางการจัดจําหนาย 2.26 ไมมีความรวดเร็วในการจัดสงผลิตภัณฑ 
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ตารางที่ 46  แสดงสรุปความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามตําแหนง 

ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวน
ประสม
การตลาด 

เจาของกิจการ &
กรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการ 
ผูชวยผูจัดการ 
และหัวหนางาน 

พนักงาน 

ดานผลิตภัณฑ 

เทคโนโลยีบรรจภุัณฑ
และการบรรจุหีบหอของ
ผลิตภัณฑทนัสมัย
สวยงาม 

   
 
 
 
 

(4.00: มาก) 

ผลิตภัณฑทีจั่ด
จําหนายมีชื่อเสียง
หรือความนาเชือ่ถือ    
 
 
 
 
 
 
               (4.04: มาก) 

ผลิตมีความหลาก 
หลายของประเภท/
ชนิดผลิตภัณฑสียอม
และเคมีภัณฑที่
เหมาะสมตอความ
ตองการของลกูคา 
และมีคุณภาพที่
เหมาะสมเปนไปตาม
ความตองการของ
ลูกคา        (4.00: มาก) 

ผลิตภัณฑทีจั่ด
จําหนายมีชื่อเสียงหรือ
ความนาเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
 

      (3.97: มาก) 

ดานราคา 

ราคาที่จัดจําหนาย
เหมาะสมกับคุณภาพ           

(2.36:นอย) 

มี เ ง่ือนไขการชําระ
เงินที่ มีทางเลือกให
ลูกคา                        

( 3.37: ปานกลาง) 

มีเง่ือนไขการชําระเงิน
ที่มีทางเลือกใหลูกคา     

(3.39: ปานกลาง) 

มี ร ะ ย ะ เ ว ล าปลอด
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม/ มี
เครดิตเทอมเหมาะสม  

(3.24: นอย) 

ดานชองทาง
การจัดจําหนาย 

ความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานกับฝายขาย/
บริษัท  
                                          

 
 

( 3.91: มาก) 

มีความสะดวกในการ
ติ ด ต อ ส่ั ง ซ้ื อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ค ว า ม
สะดวกในการติดตอ
ประสานงานกับฝาย
ขาย/บริษัท  

 ( 4.04: มาก)  

ผลิตภัณฑที่ จัดสงให
ถู กต อ งทั้ งประ เภท
และชนิดตามที่ไดระบุ
ในใบส่ังซ้ือ                    

 
 

(4.08: มาก) 

ผลิตภัณฑที่ จัดสงให
ถู กต อ งทั้ งประ เภท
และชนิดตามที่ไดระบุ
ในใบส่ังซ้ือ                    

 
 

(4.03: มาก) 

ดานการ
สงเสริม
การตลาด 

ความเอาใจใสติดตามงาน
ของพนักงานขาย                 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4.46: มาก) 

ก า ร แ ต ง ก า ย ข อ ง
พนักงานขายมีความ
เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ดู
คล อ งแคล วพร อม
ใหบริการลูกคา             

 
 
 
 
 

(4.07: มาก) 

พ นั ก ง า น ข า ย มี
บุคลิกลักษณะที่ดีและ
มีความเปนมิตร              

 
 
 
 
 
 
 

(4.08: มาก) 

ความรู / ความสามารถ
ข อ ง พ นั ก ง า น ข า ย
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ 
พ นั ก ง า น ข า ย มี
บุคลิกลักษณะที่ดีและ
มีความเปนมิตร การ
แตงกายของพนักงาน
ขายมีความเหมาะสม 
ดูคลองแคลวพรอม
ใหบริการลูกคา       

(4.10: มาก)  
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ตารางที่ 47  แสดงสรุปความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามฝายท่ีสังกัด 
 

ฝายที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสม
การตลาด ฝายผูบริหารระดับสูง ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายจัดซื้อ 

ดานผลิตภัณฑ 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ
และการบรรจุหีบหอ
ของผลิตภัณฑทันสมัย
สวยงาม  

 
   

(4.00: มาก) 

มีความหลากหลาย
ของประ เภท /ชนิ ด
ผลิตภัณฑสียอมและ
เคมีภัณฑที่เหมาะสม
ตอความตองการของ
ลูกคา  

         (4.09: มาก) 

ผลิตภัณฑทีจั่ด
จําหนายมีชื่อเสียงหรือ
ความนาเชื่อถือ               
(4.00: มาก) 

มีเอกสารประกอบ
มาพรอมผลิตภัณฑ / 
คู มื อ ก า ร ใ ช ง า น 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จั ด
จําหนายมีชื่อ เ สียง
หรือความนาเชื่อถือ 

 (3.95: มาก)  

ดานราคา 

ราคาที่จัดจําหนาย
เหมาะสมกับคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 

(2.36: นอย)  

มีการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือ 
ราคาที่จัดจําหนาย
เหมาะสมกับคุณภาพ 
มีระยะเวลาการยืน
ราคาที่เหมาะสม 
(ราคาไมเปลี่ยนแปลง
บอย) 

    (3.39: ปานกลาง)  

มีระยะเวลาปลอด
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม/ 
มีเครดิตเทอม
เหมาะสม 
                        
 
 
           

(3.26: ปานกลาง) 

มีเง่ือนไขการชําระ
เงินที่มีทางเลือกให
ลูกคา            
 
 
 
 
              

(3.21: ปานกลาง) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับ
ฝายขาย/บริษทั 

   
 

(3.91: มาก) 

มีความสะดวกในการ
ติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ   
 
 
 

(4.04: มาก)  

ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับ
ฝายขาย/บริษทั 

   
 

( 4.00: มาก) 

พนักงานสง
ผลิตภัณฑสามารถ
ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑไดถูกตอง
ชัดเจน                         

(4.21: มาก) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ความเอาใจใสติดตาม
งานของพนักงานขาย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.46: มาก) 

ความเอาใจใสติดตาม
งานของพนักงานขาย   
รองลงมา  ความรู  / 
ความสามารถของ
พนักงานขายเกี่ยวกับ
ตัวผลิตภัณฑ และการ
แตงกายของพนักงาน
ขายมีความเหมาะสม 
แ ล ะ ดู ค ล อ ง แ ค ล ว
พรอมใหบริการลูกคา    

 
(3.96: มาก)  

ความรู / ความ 
สามารถของพนกังาน
ขายเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ พนักงาน
ขายมีบุคลิกลักษณะท่ี
ดีและมีความเปนมิตร) 
และการแตงกายของ
พนักงานขายมีความ
เหมาะสม และดู
คลองแคลวพรอม
ใหบริการลูกคา 

 (4.15: มาก)  

พ นั ก ง า น ข า ย มี
บุคลิกลักษณะที่ ดี
และมีความเปนมิตร    
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.16: มาก) 
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ตารางที่ 48  แสดงสรุปความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 
 

ทุนจดทะเบียนของกิจการ ปจจัยสวนประสม 
การตลาด ไมเกิน 5 

ลานบาท 
5 – 10 ลานบาท 11 – 15 ลานบาท 16 ลานบาท 

ข้ึนไป 

ดานผลิตภัณฑ 

มีความหลากหลาย
ขอ งประ เภท /ชนิ ด
ผลิตภัณฑสียอมและ
เคมีภัณฑที่ เหมาะสม
ตอความตองการของ
ลูกคา 

  (4.00: มาก) 

มีความหลากหลาย
ขอ งประ เภท /ชนิ ด
ผลิตภัณฑสียอมและ
เคมีภัณฑที่ เหมาะสม
ตอความตองการของ
ลูกคา 

        (3.94: มาก) 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จั ด
จําหนายมีชื่อ เ สียง
หรือความนาเชื่อถือ     

 
 
 

(3.82: มาก) 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จั ด
จํ าหน า ย มีชื่ อ เ สี ย ง
หรือความนาเชื่อถือ      

 
 
 

(4.13: มาก) 

ดานราคา 

มี ร ะ ย ะ เ ว ล าปลอด
ดอกเบี้ยที่เหมาะสม/ มี
เครดิตเทอมเหมาะสม 
แล ะ มี เ ง่ื อ น ไขก า ร
ชําระเงินที่มีทางเลือก
ใหลูกคา  

 (3.38: ปานกลาง) 

ร าค าที่ จั ด จํ าหน า ย
เหมาะสมกับคุณภาพ      
 
 
 
 

(3.13: ปานกลาง) 

ราคาที่ จัดจําหนาย
เหมาะสมกับคุณภาพ   
 
 
 
 

(2.82: ปานกลาง) 

มี เ ง่ือนไขการชําระ
เงินที่ มีทางเลือกให
ลูกคา                       

 
 
 

 ( 3.36: ปานกลาง) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

มีความสะดวกในการ
ติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ 
และผลิตภัณฑที่จัดสง
ใหถูกตองทั้งประเภท
และชนิดตามที่ไดระบุ
ในใบส่ังซ้ือ 
                (3.63: มาก) 

มีความสะดวกในการ
ติดตอส่ังซ้ือผลิตภัณฑ 
ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับ
ฝายขาย/บริษัท 

 
             ( 3.88: มาก)  

ผลิตภัณฑที่จัดสงให
ถูกตองทั้งประเภท
และชนิดตามที่ ได
ระบุในใบส่ังซ้ือ          
 
 

(3.91: มาก) 

ความสะดวกในการ
ติดตอประสานงาน
กับฝายขาย/บริษัท 
                                      
 
 

(4.20: มาก) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

พ นั ก ง า น ข า ย มี
บุคลิกลักษณะที่ดีและ
มีความเปนมิตร              

 
 

(3.63: มาก) 

พ นั ก ง า น ข า ย มี
บุคลิกลักษณะที่ดีและ
มีความเปนมิตร              

 
 

(3.88: มาก) 

ก า ร แ ต ง ก า ย ข อ ง
พนักงานขายมีความ
เ หม า ะสม  แ ล ะ ดู
คลองแคลวพรอม
ใหบริการลูกคา            

( 3.91: มาก) 

ก า ร แ ต ง ก า ย ข อ ง
พนักงานขายมีความ
เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ดู
คล อ ง แคล วพร อม
ใหบริการลูกคา             

(4.40: มาก) 
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ตารางท่ี 49  แสดงสรุปปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสม
การตลาด เจาของกิจการ และ

กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 

และ หัวหนางาน 
พนักงาน 

ดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑไมคอยมี
ความหลากหลาย 
และผลิตภณัฑที่จัด
จําหนายไมคอยมี
คุณภาพ                         

(2.18: นอย) 

ข น า ด บ ร ร จุ ข อ ง
ผลิตภัณฑไมมีความ
เ ห ม า ะ ส ม / ไ ม มี
ทางเลือกใหลูกคา  

   
(2.59: ปานกลาง) 

ข น า ด บ ร ร จุ ข อ ง
ผลิตภัณฑไมมีความ
เ ห ม า ะ ส ม / ไ ม มี
ทางเลือกใหลูกคา 

   
(2.15: นอย) 

ผลิตภัณฑไมคอยมี
ความหลากหลาย 
                                  
 
 

(2.52: ปานกลาง) 

ดานราคา 

มีการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือที่
ไมเหมาะสม                 

 
( 4.09: มาก) 

มีระยะ เวลาการยืน
ราคาที่ไม เหมาะสม 
(ราคามีการ 
เปลี่ยนแปลงบอย) 

  ( 2.82: ปานกลาง) 

มีระยะ เวลาการยืน
ราคาที่ไม เหมาะสม 
(ราคามีการ 
เปลี่ยนแปลงบอย)    

 (2.69: ปานกลาง) 

มีการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือที่
ไมเหมาะสม           

 
(3.00: ปานกลาง) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ยงพอตอการ จัด
จําหนายเสมอ        

(3.09: ปานกลาง) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ย งพอต อก าร จัด
จําหนายเสมอ       

(2.59: ปานกลาง) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ย งพอต อก าร จัด
จําหนายเสมอ               

( 2.39: นอย) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ยงพอตอการ จัด
จําหนายเสมอ        

(2.52: ปานกลาง) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ไมคอยมีการโฆษณา
ให ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ น ส่ื อ
วารสารทางดานส่ิง
ทออยางเหมาะสม    

( 2.73: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลั ก สู ต รที่ จั ด
อบรมแกลูกคา     

 
 

(2.63: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลั ก สู ต รที่ จั ด
อบรมแกลูกคา      

 
 

(2.54: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลัก สูตรที่ จั ด
อบรมแกลูกคา      

 
 

(2.66: ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 50  แสดงสรุปปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามฝายท่ีสังกัด 
 

ฝายที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยสวนประสม
การตลาด ฝายผูบริหารระดับสูง ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายจัดซื้อ 

ดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑไมคอยมี
ความหลากหลาย 
และผลิตภณัฑที่จัด
จําหนายไมคอยมี
คุณภาพ                         

(2.18: นอย) 

ข น า ด บ ร ร จุ ข อ ง
ผลิตภัณฑไมมีความ
เ ห ม า ะ ส ม / ไ ม มี
ทางเลือกใหลูกคา 

   
(2.57: ปานกลาง) 

ผลิตภัณฑไมคอย มี
ความหลากหลาย 

   
 
 

(2.37: นอย) 

ผลิตภัณฑไมคอยมี
ความหลากหลาย 

   
 
 

(2.42: นอย) 

ดานราคา 

มีการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือที่
ไมเหมาะสม                 
 
 

(4.09: มาก)   

มีระยะเวลาการยืน
ราคาที่ไมเหมาะสม 
(ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงบอย) 

   
(2.78: ปานกลาง) 

มีระยะเวลาการยืน
ราคาที่ไมเหมาะสม 
(ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงบอย)  

   
(2.82: ปานกลาง) 

ราคาที่จัดจําหนายไม
เหมาะสมกับคุณภาพ    
 
 
 

(2.95: ปานกลาง) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพียงพอตอการจัด
จําหนายเสมอ       

(3.09: ปานกลาง) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ย งพอต อก าร จัด
จําหนายเสมอ       
(2.61: ปานกลาง) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ย งพอต อก าร จัด
จํ า ห น า ย เ ส ม อ   
(2.44: นอย) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ยงพอตอการ จัด
จํ า ห น า ย เ ส ม อ   
(2.53: ปานกลาง) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ไมคอยมีการโฆษณา
ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑในส่ือ
วารสารทางดานส่ิง
ทออยางเหมาะสม     
(2.73: ปานกลาง) 

ไมคอยมีการโฆษณา
ใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑในส่ือ
วารสารทางดานส่ิงทอ
อยางเหมาะสม     

(2.52: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลักสูตรที่จัด
อบรมแกลูกคา     
 
 

(2.59: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลัก สูตรที่ จั ด
อบรมแกลูกคา      
 
 

(2.84: ปานกลาง) 
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ตารางท่ี 51  แสดงสรุปปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 
 

ทุนจดทะเบียนของกิจการ ปจจัยสวนประสม 
การตลาด ไมเกิน 5 ลานบาท 5 – 10 ลานบาท 11 – 15 ลานบาท 16 ลานบาทขึ้นไป 

ดานผลิตภัณฑ 

ไ ม ค อ ย มี เ อ ก ส า ร
ประกอบมาพร อ ม
ผลิตภัณฑ /ไมมีคูมือ
การใชงาน 

  (2.75: ปานกลาง) 

ข น า ด บ ร ร จุ ข อ ง
ผลิตภัณฑไมมีความ
เ ห ม า ะ ส ม / ไ ม มี
ทางเลือกใหลูกคา 

     (2.50: ปานกลาง) 

ผลิตภัณฑไมคอยมี
ความหลากหลาย 
                                 
 

(2.81: ปานกลาง) 

ข น า ด บ ร ร จุ ข อ ง
ผลิตภัณฑไมมีความ
เ ห ม า ะ ส ม / ไ ม มี
ทางเลือกใหลูกคา 
             (2.29: นอย) 

ดานราคา 

มีระยะเวลาการยืน
ราคาที่ไมเหมาะสม 
(ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงบอย)  

  (3.13: ปานกลาง) 

มีระยะ เวลาการยืน
ราคาที่ไม เหมาะสม 
(ราคามีการ 
เปลี่ยนแปลงบอย)  

(2.88: ปานกลาง) 

มีการใหสวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือที่
ไมเหมาะสม          
 

( 3.82: ปานกลาง) 

ราคาที่จัดจําหนายไม
เหมาะสมกับคุณภาพ    
 
 

(2.93: ปานกลาง) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ย งพอต อก าร จัด
จําหนายเสมอ        

(2.75: ปานกลาง) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ย งพอต อก าร จัด
จําหนายเสมอ                

(2.44: นอย) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ยงพอตอการ จัด
จําหนายเสมอ        
(2.64: ปานกลาง) 

บริษัทฯ มีสต็อกที่ไม
เพี ยงพอตอการ จัด
จําหนายเสมอ        

(2.62: ปานกลาง) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ไมคอยมีการโฆษณา
ใ ห ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ น ส่ื อ
วารสารทางดานส่ิงทอ
อยางเหมาะสม และ
ไมมีความหลากหลาย
ของหลั ก สู ต รที่ จั ด
อบรมแกลูกคา               

(2.75: ปานกลาง) 

ไมคอยมีการโฆษณา
ใ ห ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ น ส่ื อ
วารสารทางดานส่ิงทอ
อยางเหมาะสม     
 
 
 

(2.69: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลัก สูตรที่ จั ด
อบรมแกลูกคา      
 
 
 
 
 

(2.82: ปานกลาง) 

ไมมีความหลากหลาย
ของหลัก สูตรที่ จั ด
อบรมแกลูกคา      
 
 
 
 
 

(2.51: ปานกลาง) 

 
ขอเสนอแนะ 
 ดานผลิตภัณฑ  

1. ควรมีความสําคัญในการรักษาคุณภาพท่ีเหมาะสมเปนไปตามความตองการของ 
ลูกคาเพื่อรักษาช่ือเสียงหรือความนาเช่ือถือใหไดมาตราฐานตลอดไป 

                     2. ควรพิจารณาเกี่ยวกับขนาดบรรจุของผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับปริมาณการ
ใชงานและอายุของผลิตภัณฑ  
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  ดานราคา  
 1. ควรพิจารณาปรับปรุงราคาของผลิตภัณฑใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมโดยการสืบหา

ขอมูลราคาของคูแขงขันแลวปรับราคาขายใหอยูในระดับเดียวกันหรือตํ่ากวา และต้ังราคาขายลด
พิเศษ เม่ือลูกคาส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  เชน ลด 5% เม่ือซ้ือผลิตภัณฑ 5,000 กิโลกรัมตอคร้ัง, ลด 
10% เม่ือซ้ือผลิตภัณฑ 10,000 กิโลกรัมตอคร้ัง เปนตน  

       2.   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงราคาควรแจงใหลูกคาทราบกอนลวงหนาทุกคร้ังเพื่อให
ลูกคามีการเตรียมตัวในการส่ังซ้ือไวกอนท่ีจะมีการปรับราคา เพราะในกรณีท่ีลูกคารับงานใหมเขา
มาจะไดคิดตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนไดอยางถูกตอง  

 3. ควรพิจารณาการปรับปรุงเง่ือนไขการชําระเงินท่ีมีทางเลือกใหลูกคาดีข้ึนโดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงขันและพิจารณาดานพฤติกรรมการจายเงินของลูกคารายนั้นๆเปนไป
ตามขอตกลงหรือไม และพิจารณาดานเครดิตทางการเงินประกอบดวย 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
1.  ปรับปรุงระบบการบริหารสินคาคงคลังเพื่อปองกันสินคาขาดสต็อกอยูเสมอ ท้ังนี้

ทําไดโดยการประมาณการณยอดขายสินคาแตละรายการไวลวงหนาและเก็บสต็อกสินคาไวใน
ระดับท่ีเพียงพอตอการจําหนายในชวงเวลาน้ัน ๆ ของตลาด เพราะจะไดไมสูญเสียโอกาสทางการ
ขาย และปองกันการสูญเสียลูกคาใหกับคูแขงขันเพราะในกรณีท่ีลูกคาสามารถหาผลิตภัณฑมา
ทดแทนไดจากคูแขง และราคาถูกกวาอีกดวย จะสงผลกระทบใหสูญเสียสวนครอบครองตลาดกับ
ลูกคารายนั้นๆ ได 

2. สินคาท่ีลูกคาส่ังซ้ือเปนประจํามาทําการขายในลักษณะล็อตใหญ หรือทํา
ขอตกลงการส่ังซ้ือลวงหนากับลูกคาบางรายการท่ีสนใจโดยจะมีการใหสวนลดเพ่ิมเติมจากราคา
จําหนายปกติ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ก็จะไดประโยชนดานการลดความไมแนนอนในปริมาณการ
จําหนายของสินคาแตละชนิดจึงสามารถวางแผนการผลิตสินคาลวงหนาและลดภาระสินคาคงคลังท่ี
ไมมีการเคล่ือนไหวได 

  ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ควรจัดใหมีการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ใหมากขึ้น เชน การโฆษณาใน

วารสารเพ่ือเปนการกระตุนใหลูกคารับรูในคุณคาของผลิตภัณฑมากข้ึน  
2. ควรพัฒนาหลักสูตรใหมๆ เพื่ออบรมใหกับลูกคา โดยเนนทางดานเทคโนโลยี

ใหมๆ ท่ีจะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตของลูกคา เชน ลดการใชน้ํา, เวลาและ
พลังงานในการฟอกยอมแนวทางใหม  


