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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอสิระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ 

บริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  

ผลการศึกษาพบวา่ ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี ต าแหน่งผู้จัดการหรือพนักงานฝ่าย

การตลาด ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณต์กแต่ง รู้จักบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด จากพนักงานของ

บริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด เข้ามาตดิตอ่ เคยใช้บริการงานป้ายขนาดเล็ก งบประมาณโดยเฉลี่ย 100,001 – 300,000 บาท 

ความถี่ในการใช้บริการต่อปี 2- 4 คร้ัง เคยใช้บริการบริษัทสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายอื่น เคยใช้บริการ จากบริษัท 

ดนตรีสีสัน จ ากัด  มากท่ีสุด รองลงมาคือ บริษัท Studio Indeed Creation จะใช้บริการจากบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัด  

ในการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด อย่างแนน่อน พร้อมจะแนะน าอย่างแนน่อน  

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจสูงสุดในแต่ละด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความช านาญของทีมงานในการ

ด าเนินงาน ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน ด้านการจัดจ าหน่าย คือ ความสะดวกในการติดต่อทาง

โทรศัพท์  ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีรายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น การลดราคา หรือการแถมป้ายขนาด

เล็กเมื่อสั่งท าในปริมาณท่ีก าหนด ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านสิ่งน าเสนอทาง

กายภาพ คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการท่ีครบวงจร อาทิ ห้องบันทึกเสียง สตูดิโอส าหรับถ่ายท า และผลิต

รายการเป็นต้น  ด้านกระบวนการให้บริการ คือ  มกีระบวนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น  

ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจต่ าสุดในแต่ละด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีบริการหลากหลายรูปแบบให้

ลูกค้าเลือกตามความพอใจและงบประมาณ   ด้านราคา คือ เงินมัดจ าการด าเนินงานมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม ด้านการจัด

จ าหน่าย คือ ความสะดวกในการติดต่อทางอีเมล์ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาของผ่านสื่อต่างๆ  

ท่ีหลากหลาย เช่น  วิทยุ  หนังสือพิมพ์ ป้ายกลางแจ้ง เป็นต้น  ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีบุคลิกความน่าเชื่อถือ อ่อน

นอ้ม ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ คือ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการท่ีทันสมัย และด้านกระบวนการให้บริการ คือ   

มขีั้นตอนการน าเสนอผลงานให้องคก์รอยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐาน  

                                                           
* นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต ส าหรับผู้บริหาร จงัหวดัเชียงใหม่ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT  

The purpose of this independent study was to study the customer satisfaction towards services marketing mix 

of Season Agency Company Limited.  

The study revealed that most of the respondents were women, age between 30-39 years, and worked as 

marketing staff or manager in business regarding furniture and decorating equipment. The respondents knew Season 

Agency Company Limited from the office staff that used to make contact with. The service that the respondents used 

was small poster, which was approximately 100,001 – 300,000 Baht. The frequency for using the service was 2-4 

times per year. The respondents used to use the service from other companies, but used the service from Season 

Agency Company Limited the most, followed by Studio Indeed Creation. Moreover, the respondents would definitely 

use service from Season Agency Company Limited, and suggest to other people. 

Sub-factors that the respondents were satisfied the most 

The product factor was the working proficiency of staff. The price factor was the price that was suitable to 

the quality. The distributing factor was the convenience in telephoning. The marketing factor was interesting 

marketing strategies such as discounting, or giving small poster for free when ordering in the assigned amount. The 

personal factor was the enthusiastic service. The physical presentation was the complete equipment such as 

recording room and studio for production. The service process factor was the solving-problem process for customers. 

Sub-factors that the respondents were satisfied the least 

The product factor was providing various patterns according to customer’s needs. The price factor was the 

suitable portion of earnest money. The distributing factor was the convenience in sending e-mail. The marketing 

factor was providing advertisement through media such as radio, newspaper, and poster. The personal factor was 

the personality of staff that was reliable. The physical presentation factor was the modern equipment. The service 

process factor was the presenting procedures of the organization that were organized and standardized.  

บทน า  

การส่งเสริมการตลาด ถือเป็นปัจจัยส่วนประสมตลาดส าคัญท่ีขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้อย่าง

ราบร่ืน เนื่องจากการประกอบธุรกิจทุกประเภทล้วนมุ่งหวังท่ีจะขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนในรูปของก าไรสูงสุด และการท่ีจะดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการได้นั้น ผู้ประกอบการจ าเป็น

จะต้องให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการของธุรกิจ เกิดความสนใจ เชื่อถือ และต้องการท่ีจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ  

ด้วยเหตุนีเ้อง การโฆษณาจึงเข้ามามบีทบาทในการสง่เสริมการตลาดของธุรกิจเป็นอยา่งมาก เนื่องจากการโฆษณาถือเป็น

เคร่ืองมือชักจูงให้ผู้บริโภคได้มาสนใจและซื้อสินค้าและบริการนั้น ประกอบกับในปัจจุบันท่ีการแข่งขันทางธุรกิจมีความ

รุนแรงยิ่งขึน้ เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ อกีทัง้ยังมีโอกาสรับสื่อต่างๆ ได้อยา่งทั่วถึง ผู้ประกอบธุรกิจจ านวนมาก
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จึงหันมาใช้ธุรกิจโฆษณากันมากขึ้น เพื่อให้สินค้าและบริการของตนเป็นท่ีรู้จัก  และยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของ

ผู้บริโภคอย่างตอ่เนื่อง (องิค์ควติี้, 2553: ออนไลน์) 

ในอดีต การโฆษณามักถูกมองว่าเป็นการลงทุนท่ีสิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่าแก่การลงทุนในเม็ดเงินท่ี

จ่ายลงทุนไป อีกท้ังทัศนคติในทางแง่ลบของผู้บริโภคท่ีมีต่อสื่อโฆษณาว่าหลอกลวง และท าการโฆษณาในลักษณะท่ีชวน

เชื่อเกินไปจากความเป็นจริงท่ีทางสินค้าหรือบริการมีอยูม่าก จึงท าให้เจ้าของธุรกิจหลายรายโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหน้า

ใหมไ่มค่่อยให้ความสนใจกับการท าโฆษณามากนัก ด้วยเหตุผลหลักที่ตอ้งใชเ้ม็ดเงินลงทุนมหาศาล อีกท้ังยังวัดผลส าเร็จท่ี

เกิดจากการโฆษณาได้นอ้ยมาก ในขณะท่ีธุรกิจของตนเองเพิ่งจะเกิดใหม่และยังท าก าไรได้น้อย จึงหาทางหลีกเลี่ยงกันหัน

ไปใชว้ธีิการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น การใช้พนักงานขายโดยตรงกันเสียมากกว่า แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้าน

งานศึกษาวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น ทัศนคติของสังคมท่ีเปลี่ยนไป ท าให้แง่มุมท่ีมีต่อการโฆษณาดีขึ้นตามล าดับ บรรดาผู้ประกอบ

ธุรกิจต่างหันมาใชก้ารโฆษณาเป็นสื่อในการเพิ่มยอดขายท่ีสร้างความส าเร็จได้อย่างงดงาม ท าให้สื่อโฆษณากลายมาเป็น

รากฐานส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจทัง้รายใหญ่และรายยอ่ยตอ้งเร่ิมพจิารณาและจัดท างบประมาณเพื่อการลงทุน (อิงค์ควิตี้ 

คู่มือผู้ประกอบการ, 2553: ออนไลน์)  โดยบริษัท นีลเส็น คอมปะนี จ ากัด รายงานการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อรวม 3  

ไตรมาส (มกราคม – กันยายน 2553) เปรียบเทียบชว่งเดียวกันปี 2552 มอีัตราการเตบิโตขึ้นถึงร้อยละ 12.37 หรือมมีูลค่า 

73,097 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้งบผ่านสื่อโทรทัศน์ มีมูลค่า 44 ,454 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.23 

หนังสือพมิพม์มีูลค่า 10,660 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.64 นิตยสารมีมูลค่า 4,008 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด

เป็นร้อยละ 2.22 โรงภาพยนตร์มีมูลค่า 4,167 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.28 สื่อเคลื่อนท่ี (Transit) มีมูลค่า 

1,564 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.80 สื่อในร้านคา้ (In store) มมีูลค่า 801 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

30.24 อินเทอร์เน็ตมีมูลค่า 206 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 22.62 ในขณะท่ีสื่อวิทยุ มีมูลค่า 4,393 ล้านบาท 

หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.05 และป้ายโฆษณานอกบ้าน (Outdoor) มีมูลค่า 2,844 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 

5.36 นอกจากนั้น บริษัทท่ีใช้งบโฆษณาสูงสุดในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2553 มีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นทุกบริษัทเมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (สมาคมโฆษณาแหง่ประเทศไทย, 2553: ออนไลน์)  

จังหวัดเชียงใหม่  เป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร  

มีสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก ศูนย์ราชการ แหล่งท่องเท่ียว และสถานประกอบธุรกิจจ านวนมาก อีกท้ังยังมี

การเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจของจังหวัดและของ

ประเทศ โดยส่วนมากเป็นธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจการบริการ  

และธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวตามศักยภาพของพืน้ท่ี โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ได้มีการส่งเสริมการตลาดผ่าน

การโฆษณามากขึ้น โดยหันมาใช้บริการของธุรกิจโฆษณาในท้องถิ่นเป็นหลักอีกด้วย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม, 2554: ออนไลน์) และจากการเติบโตของธุรกิจโฆษณาในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ประกอบ

ธุรกิจโฆษณารายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก จากเดิมท่ีเคยมีบริษัทรายใหญ่ประจ าท้องถิ่นไม่กี่บริษัท เช่น บริษัท  

ศรีสมเพชร กรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่มากว่า 50 ปี (ศรีสมเพชร กรุ๊ป, 2556:

ออนไลน์) หรือ บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด ท่ีเข้ามาบุกเบิกวงการธุรกิจโฆษณาระบบดิจิตอลในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 

2545 (วซีายน์ มีเดีย คอร์ปปอเรชั่น, 2556: ออนไลน์) แต่ปัจจุบันถอืเป็นยุคที่สื่อโฆษณาไมไ่ด้จ ากัดการผลติสื่ออยูแ่ค่เพยีง

แบบดั้งเดิม อยา่งสื่อสิ่งพิมพ ์สื่อป้ายโฆษณาบนอาคาร/ข้างยานพาหนะ หรือแม้กระท่ังสื่อวิทยุอีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน
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เป็นยุคของสื่อดิจิตอล ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อดิจิตอล หรือแม้แต่เข้ามาเป็นผู้ผลิตเองได้โดยง่าย และสื่อดังกล่าวยังมี

งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างต่ า และเน้นในเร่ืองของเทคนิคและไอเดียในการผลิตสื่อมากกว่า เช่น การสร้างเว็บไซต ์

ร้านค้าออนไลน์ แบนเนอร์โฆษณา และ สื่อเพื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น LINE, YouTube, Facebook, 

Twitter เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อยุคใหม่ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน และก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง เพื่อให้

สามารถเข้าสูก่ลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2556: ออนไลน์) ยิ่งไปกวา่นั้น จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณารายหนึ่งในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าปัญหาส าคัญท่ีประสบอยู่ใน

ปัจจุบันดา้นการตลาดคือ การหาลูกค้าของธุรกิจเพ่ือมาลงโฆษณาท่ีท าได้ยากมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาด้วยจ านวนคู่แข่งขันท่ี

มจี านวนมากในปัจจุบัน โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2552 – 2555) มีบริษัทท่ีให้บริการด้านสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่า 

30-40 บริษัท หรอืคดิเป็นร้อยละ 10 – 15 ต่อปี ซึ่งบางบริษัทได้เนน้ผลิตสื่อโฆษณาเพียงชนดิเดียว แต่บางบริษัทก็ผลิตสื่อ

โฆษณาครบวงจร จึงท าให้เกิดภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านราคา อีกท้ัง

ลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจจะลงโฆษณาไมเ่กิน 6 เดอืนท าให้จ าเป็นต้องหาลูกค้าใหมอ่ยู่เป็นประจ า (คุณกัญญ์กุลณัช ตรีภพ

พนัสสัก, 2556: สัมภาษณ)์   

บริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด แยกตัวออกจาก บริษัทดนตรีสสีัน จ ากัด ในปี 2550 เพ่ือให้บริการงานด้านสื่อโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ และออแกไนซ์เซอร์โดยเฉพาะ  โดยลูกค้าหลักของกิจการเป็นลูกค้าธุรกิจ หรือคิดเป็นร้อยละ 80  

ของลูกค้าท้ังหมด โดยท่ีผ่านมาบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด ต้องเผชิญกับการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันรายใหญ่ในจังหวัด

เชยีงใหม่ อาทิเชน่ บริษัท ศรีสมเพชร กรุ๊ป บริษัท วีซายน์ มีเดีย จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี โดยจะ

แข่งขันกันในดา้นการให้บริการ ความรวดเร็วของการผลิตสื่อโฆษณา ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารการตลาด 

และการมีส่วนร่วมในการออกแบบเนื้อหางานโฆษณากับลูกค้า รวมถึงด้านราคาหรืออัตราค่าบริการในการผลิตสื่อ

โฆษณาอีกดว้ย อีกท้ังยังมคีู่แขง่รายย่อยท่ีขยายสายธุรกิจจากรา้นรับท าปา้ยอยา่งเดียวมารับเป็นผู้ผลิตสื่อโฆษณาด้านอื่น

เพิ่มขึ้นด้วย อีกประมาณ 20 - 30 ร้าน จึงส่งผลให้จ านวนลูกค้าของกิจการลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารของบริษัท 

สีสันเอเจนซี่ จ ากัด จึงตอ้งปรับกลยุทธ์ภายในองค์กรเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ เช่น มีการเพิ่มบริการ Online Marketing, 

E-Magazine การออกแบบเว็บไซด์ และมีการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของพนักงานมากยิ่งขึ้น เป็นต้น (กัญญ์กุลณัช 

ตรีภพพนัสสัก, 2556: สัมภาษณ)์ และในช่วงระหว่างปี 2553 – 2555 จากสถิตจิ านวนลูกค้าธุรกิจของบริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัด ในปี 2553 เท่ากับ 158 ราย ป ี2554 เท่ากับ 124 ราย และปี 2555 เท่ากับ 90 ราย หรือมีการลดลงคิดเป็นร้อยละ

ต่อปี โดยเทียบกับปี 2553 ได้ดังนี้ ปี 2554 ลดลงร้อยละ 21.5 และปี 2555 ลดลงร้อยละ 43.0 (บริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัด, 2556) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

บริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาจะน ามาปรับปรุง พัฒนาและน ามาเป็นแนวทาง  

ในการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของบริษัท  

สีสันเอเจนซี่ จ ากัด อย่างสูงสุด อกีทัง้ยังสามารถรักษาสว่นครองตลาด และขยายฐานลูกค้า เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความ

ได้เปรียบในการแขง่ขันให้แก่ธุรกิจ และสร้างความยั่งยนืให้กิจการตอ่ไป 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   5 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาใช้แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction) (อุทัยพรรณ 

สุดใจ, 2545: 7) กล่าวถึง ความพงึพอใจว่าหมายถงึความรู้สกึหรอืทัศนคติของบุคคลที่มตีอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไป

ในเชงิประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  และ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 

(2551: 180-181) กล่าววา่“ความพงึพอใจ”ตรงกับภาษาอังกฤษวา่ “Satisfaction” ซึ่งมีความหมายว่า “ระดับความรู้สึกใน

ทางบวกของบุคคลต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่ง” และตามความหมายท่ียึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก และ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศริิวรรณ   เสรีรัตน์ , 2552) ได้อ้างถึงแนวคิด

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ Philip  Kotler  ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ี

ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ ์(Product) ราคา (Price) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร  (People) 

กระบวนการให้บริการ (Process) และ สิ่งน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)   

วิธีการศึกษา  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกค้าธุรกิจท่ีเคยใช้บริการของบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม ่ 

ปี พ.ศ. 2555 มจี านวน 90 ราย โดยได้ท าการศกึษาประชากรท้ังหมด (บริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด, 2556) 

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของลูกคา้ของบริษทั 

จากการศึกษาพบว่าลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.56 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 68.89 ต าแหน่งผู้จัดการหรือพนักงานฝ่ายการตลาด คิดเป็นร้อยละ 45.56 ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 30.00 รู้จักบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด จากพนักงานของบริษัท สีสัน  

เอเจนซี่ จ ากัด เข้ามาตดิตอ่ คิดเป็น ร้อยละ 51.11 เคยใช้บริการงานป้ายขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 68.89 งบประมาณโดย

เฉลี่ย 100,001 – 300,000 บาท ความถี่ในการใช้บริการต่อปี 2- 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 56.67 เคยใช้บริการบริษัทสื่อ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายอื่น คิดเป็นร้อยละ 70.00 เคยใช้บริการ จากบริษัท ดนตรีสีสัน จ ากัด  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 19.05 รองลงมาคือ บริษัท Studio Indeed Creation คิดเป็นร้อยละ 15.87 จะใช้บริการจากบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัด 

ในการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด อย่างแน่นอน คิดเป็น  ร้อยละ 81.11 พร้อมจะแนะน า

อย่างแนน่อน คิดเป็นร้อยละ 95.56  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิผลในระดับ

มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจัยด้านบุคลากร  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด   ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี

อิทธิพลในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ โดยสามารถเรียงล าดับจากปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 

ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้

อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 

ปัจจัยด้านบุคลากร  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีความกระตอื รือร้นในการให้บริการ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ความช านาญของทีมงานในการด าเนนิงาน  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีรายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ 

เชน่ การลดราคา  หรือการแถมป้ายขนาดเล็กเมื่อสั่งท าในปริมาณที่ก าหนด  

ปัจจัยด้านราคา โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ มเีครื่องมือ อุปกรณใ์นการให้บริการ

ท่ีครบวงจร อาทิ ห้องบันทึกเสียง  สตูดโิอส าหรับถ่ายท า และผลิตรายการเป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัด  

1. จ าแนกตามงบประมาณต่อปี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด ไม่เกิน 

100,000 บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 300,000 

บาท  มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจน

ซี่ จ ากัดไมเ่กิน 100,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของงานท่ีได้รับตรงตามท่ีต้องการ  ส่วนลูกค้า

ของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 300,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความช านาญของทีมงานในการด าเนนิงาน 

ปัจจัยด้านราคา ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใชบ้ริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัดไม่เกิน 100,000 

บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 300,000 บาท  มี

ความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใชบ้ริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด

ไมเ่กิน 100,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแจ้ง หรือจัดท าใบเสนอราคาล่วงหน้าอย่างชัดเจน   ส่วน
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ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 300,000 บาท ให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัดไม่

เกิน 100,000 บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 

300,000 บาท  มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความสะดวก

ในการติดตอ่ทางโทรศัพท์ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัดไมเ่กิน 100,000 บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 

300,000 บาท  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ มีรายการ

ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เชน่ การลดราคา  หรือการแถมป้ายขนาดเล็กเมื่อสั่งท าในปริมาณที่ก าหนด  

ปัจจัยด้านบุคลากร  ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัดไม่เกิน 

100,000 บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 300,000 

บาท  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงานมีความ

กระตอืรือร้นในการให้บริการ 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ  ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัดไมเ่กิน 100,000 บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 

300,000 บาท  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ มีเคร่ืองมือ 

อุปกรณใ์นการให้บริการท่ีครบวงจร อาทิ ห้องบันทึกเสียง  สตูดโิอส าหรับถ่ายท า และผลิตรายการเป็นต้น 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ 

จ ากัดไมเ่กิน 100,000 บาท และลูกค้าของบริษัทท่ีมีงบประมาณในการใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด100,001 – 

300,000 บาท  มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ มีกระบวนการ

แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น 

2. จ าแนกตามการใช้บรกิารต่อปี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความช านาญของทีมงานในการด าเนินงาน ส่วนลูกค้า

ของบริษัทใชบ้ริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป มีความพงึพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ชื่อเสียงและความนา่เช่ือถือของบริษัท 

ปัจจัยด้านราคา ลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี และลูกค้าของบริษัทใช้

บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดเหมอืนกัน คือ มกีารแจ้ง หรือจัดท าใบเสนอราคาล่วงหนา้อย่างชัดเจน 
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ลูกค้าของบริษัทใชบ้ริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี และลูกค้าของ

บริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี  

และลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยให้

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ มรีายการสง่เสริมการขายท่ีน่าสนใจ เชน่ การลดราคา  หรือการแถมป้ายขนาด

เล็กเมื่อสั่งท าในปริมาณที่ก าหนด  

ปัจจัยด้านบุคลากร  ลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี และลูกค้าของบริษัท

ใชบ้ริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดเหมอืนกัน คือ พนักงานมีความกระตอืรือร้นในการให้บริการ 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ  ลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี และ

ลูกค้าของบริษัทใชบ้ริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยให้ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการท่ีครบวงจร อาทิ ห้องบันทึกเสียง  สตูดิโอ

ส าหรับถ่ายท า และผลิตรายการเป็นต้น 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด 1 คร้ังต่อปี  

มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก และลูกค้าของบริษัทใช้บริการจากบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  2 คร้ังขึ้นไป  

มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด  โดยให้ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ มกีระบวนการแก้ไขปัญหาให้

ลูกค้าได้อยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการของบริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  

การติดต่อทาง Email ไม่ค่อยมีพนักงานติดต่อกลับ และ ควรมีการแบ่งช าระเงินให้เป็นงวดท่ีเหมาะสม โดยการ

ช าระงวดสุดท้ายต้องรอหลังเสร็จสิ้นงานหรือตดิตัง้งานพร้อมตรวจรับให้เรียบร้อยก่อน  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภปิรายผล 

จากการศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด โดยลูกค้า

ของบริษัท คือ ลูกค้าธุรกิจของบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด  โดยแสดงความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ท้ัง 7 ด้าน และสามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละดา้น ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดับมาก  โดยการศกึษา

ครัง้นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจท่ีมีต่อบริการ

ของบริษัท คิดด ีท าดี แรงด ีออแกไนเซอร์ จ ากัด ของวริณญา ศรีวาลัย (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมลูกค้าธุรกิจในการ

จ้างออแกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ และของศรวัลย์ สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการเลือกใช้ธุรกิจบริการจัดงานของ

ผู้ประกอบการในจังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดับมากเชน่กัน   



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                   ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015)   9 

 

โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอันดับแรกได้แก่ ความช านาญของทีมงานในการ

ด าเนินงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจชนา จังเกษม (2555) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อการ

บริการรับจัดงานของจิตตอ์ารี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดล าปาง พบวา่ ปัจจัยย่อยอันดับแรกท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจ

ได้แก่  มกีารให้บริการแบบครบวงจร   

ปัจจัยด้านราคา ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการศึกษาคร้ังนี้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ของวริณญา ศรีวาลัย (2551) และอัจชนา จังเกษม (2555) 

พบว่าลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ศรวัลย์ สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีพบวา่ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด  

โดยปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอันดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน  ซึ่งไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจชนา จังเกษม (2555) พบว่าปัจจัยย่อยอันดับแรกท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจได้แก่  

ใบเสนอราคาการจัดงานมคีวามชัดเจน 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ของวริณญา ศรีวาลัย (2551) ของศรวัลย์ 

สมสวัสดิ์ (2551) และของอัจชนา จังเกษม (2555) ท่ีพบวา่ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ย โดยรวม

อยู่ในระดับมากเช่นกัน  

โดยปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอันดับแรกได้แก่ มีเว็บไซต์แนะน าบริษัทฯ รวมถึง

แสดงรายละเอยีดบริการท่ีมี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจชนา จังเกษม (2555) พบว่าปัจจัยย่อยอันดับแรกท่ี

ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจได้แก่ มีท่ีจอดรถกว้างขวาง เพยีงพอ   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการศึกษาคร้ังนี้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ของวริณญา ศรีวาลัย (2551) ของศรวัลย์ สมสวัสดิ์ (2551)  

และของอัจชนา จังเกษม (2555)ท่ีพบวา่ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ

มากเช่นกัน 

โดยปัจจัยย่อยดา้นการสง่เสริมการตลาดที่ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจอันดับแรกได้แก่ มีรายการส่งเสริมการขายท่ี

นา่สนใจ เชน่ การลดราคา  หรือการแถมป้ายขนาดเล็กเมื่อสั่งท าในปริมาณที่ก าหนด ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อัจชนา จังเกษม (2555) พบว่าปัจจัยย่อยอันดับแรกท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจได้แก่ มีการแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ 

ผ่านสื่อทางตรง 

ปัจจัยด้านบุคลากร ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยการศึกษาคร้ัง

นี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ของวริณญา ศรีวาลัย (2551) ของศรวัลย์ สมสวัสดิ์ (2551) 

และของอัจชนา จังเกษม (2555) ท่ีพบวา่ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน 
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โดยปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอันดับแรกได้แก่ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจชนา จังเกษม (2555) พบว่า ปัจจัยย่อยอันดับแรกท่ีลูกค้าของบริษัท 

พงึพอใจได้แก่ เจ้าของหรือผู้บริหารใส่ใจดูแลด้วยตนเอง 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ของวริณญา ศรีวาลัย 

(2551) และของศรวัลย์ สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีพบว่า ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพโดย

รวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน 

โดยปัจจัยย่อยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอันดับแรกได้แก่ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน

การให้บริการท่ีครบวงจร อาทิ ห้องบันทึกเสียง  สตูดิโอส าหรับถ่ายท า และผลิตรายการเป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ อัจชนา จังเกษม (2555) พบว่าปัจจัยย่อยอันดับแรกท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจได้แก่ สถานท่ีโปร่ง  

โล่งสบาย บรรยากาศด ีเหมาะแก่การจัดงาน  

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยการศึกษาคร้ังนี้ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิตติ โลจนไพบูลย์ (2552) ของวริณญา ศรีวาลัย 

(2551) และของศรวัลย์ สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีพบว่า ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 

โดยปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอันดับแรกได้แก่ มีกระบวนการแก้ไขปัญหา

ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจชนา จังเกษม (2555) พบว่า ปัจจัยย่อย

อันดับแรกที่ลูกค้าของบริษัทพงึพอใจได้แก่ ขั้นตอนช าระเงนิ การออกเอกสารทางการเงินถูกต้องรวดเร็ว 

ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด ในคร้ังนี้  

มขี้อค้นพบ ดังต่อไปนี้ 

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่รู้จักบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด จากพนักงานของบริษัท สีสัน เอเจนซี่  จ ากัด  

เข้ามาตดิตอ่ 

ลูกค้าของบริษัทพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในภาพรวมในระดับต่ าท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ย

ได้แก่ ด้านสิ่งน าเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยย่อยท่ีลูกค้าของบริษัทพงึพอใจอยูใ่นระดับต่ าที่สุด คือ เงินมัดจ าการด าเนนิงานมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด  

มขี้อเสนอแนะท่ีจะน าไปใชเ้ป็นประโยชนต์อ่บริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด  ดังตอ่ไปน้ี 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

จากการศกึษาพบวา่ ปัจจัยดา้นความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นปัจจัยท่ีลูกค้าของบริษัทพงึพอใจอยูใ่น

ระดับสูงสุด ดังนั้นทางบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกล่าวเอาไว้พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้นและจากการท่ี

ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านความสะดวกในการติดต่อทางอีเมล์ (Email) อยู่ในล าดับสุดท้าย  

(ระดับมาก) ดังนัน้ทางบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด ควรท่ีจะมีระบบแจ้งเตอืนเมื่อมี Email เข้ามา หรือสร้างเป็นกระบวนการ

ท างานมาตรฐาน คือ ต้องเช็ค Email เป็นประจ าสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่น และควรตอบกลับอย่างรวดเร็ว ท้ังนี้

ในดา้นของช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ นั้นควรมชีอ่งทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น โทรศัพท์ Email Face Book เป็นต้น 

ถึงแมว้า่ในเร่ืองท าเลท่ีต้ังจะไมส่ามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ตาม การเข้าถึงง่าย หรือ ความสะดวกใน

การติดต่อนั้นบริษัทควรมีการสื่อสารด้วยป้ายโฆษณาว่า สถานท่ีตั้งของบริษัทอยู่ท่ีใด สามารถเดินทางมาได้อย่างไร  

และควรออกแบบป้ายโฆษณาหน้าบริษัทให้มีความโดนเด่น เห็นได้อยา่งชัดเจน 

ด้านสิ่งน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการให้บริการท่ีครบวงจร อาทิ ห้องบันทึกเสียง  สตูดิโอ

ส าหรับถ่ายท า และผลิตรายการเป็นต้นเป็นปัจจัยท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด ดังนั้นทางบริษัทสีสัน  

เอเจนซี่ จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกลา่วเอาไว้พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้น และสร้างเป็นจุดขายต่อไปในอนาคตและจากการท่ี

ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านการมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการให้บริการท่ีทันสมัย อยู่ในล าดับสุดท้าย 

(ระดับมาก) ดังนั้นทางบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด ควรท่ีจะการแก้ไขโดยการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเคร่ืองมืออุปกรณ์

ต่างๆ ต้องทันสมัย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การเข้าพบลูกค้าต่างๆควรมีอุปกรณ์ในการน าเสนอผลงาน เช่น Tablet   

iPad MAC Book เป็นต้น รวมถึงการให้พนักงานน าเสนอเครื่องมือ การท างานที่ทันสมัย เชน่ ระบบการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี

ตัวใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แกลู่กค้ามากขึ้น 

ด้านราคา 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพของงาน เป็นปัจจัยท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอยู่ใน

ระดับสูงสุด ดังนัน้ทางบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกล่าวเอาไว้พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้น และสร้างเป็นจุด

ขายต่อไปในอนาคตและจากการท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านเงินมัดจ าการด าเนินงานมีสัดส่วนท่ี

เหมาะสม อยู่ในล าดับสุดท้าย (ระดับมาก) ดังนั้นบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด อาจท าการปรับลดเงินมัดจ าให้ลดน้อยลง 

พร้อมท้ังนี้ควรมีการท ารายงานสรุปผลการท างานให้ลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนการช าระเงินงวดสุดท้าย หรืออาจแบ่งการ

ช าระเงนิออกเป็น2งวด – 3 งวดเพื่อความสะดวกของลูกค้าเพิ่มมากขึน้ พร้อมท้ังน้ีทางบริษัทควรมชีอ่งทางการรับช าระเงนิ

ได้หลากหลายวิธี เช่น บัตรเครดิต เช็ค  เงินสด เป็นต้น พร้อมควรให้ส่วนลดพิเศษส าหรับการช าระด้วยเงินสดทันที อาทิ

เชน่ ช าระเงนิสดทันทีลด 5% เป็นต้น 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศกึษาพบว่า ปัจจัยด้านมีรายการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ เช่น การลดราคา  หรือการแถมป้ายขนาด

เล็กเมื่อสั่งท าในปริมาณท่ีก าหนดเป็นปัจจัยท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจอยู่ในระดับสูงสุด ดังนั้นทางบริษัทสีสัน เอเจนซี่ 

จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกล่าวเอาไว้พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้น และสร้างเป็นจุดขายต่อไปในอนาคตและจากการท่ีลูกค้ามี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆท่ีหลากหลาย เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายกลางแจ้ง  

เป็นต้น (ระดับมาก) ดังนั้นทางบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด ควรเน้นปรับปรุงในเร่ืองของสื่อท่ีใช้ในการโฆษณาให้มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึน้ และออกแบบข้อความในการน าเสนอ ให้มีความนา่สนใจ ดึงดูด และสร้างการจดจ าได้ดี รวมถึงการ

ออกแบบ การใชส้ี ให้มีความโดดเด่นท่ีน่าสนใจ  

ท้ังนีบ้ริษัทควรมกีารแจ้งขา่วสารโปรโมช่ันต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับทราบผ่านสื่อทางตรงถึงลูกค้าแต่ละราย  อาทิเช่น 

อเีมล ์โทรศัพท์อยา่งสม่ าเสมอ พร้อมท้ังบริษัทควรมีแฟ้มรายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงเครือข่ายท่ีดี ไว้น าเสนอ

ให้แกลู่กค้าได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชนต์อ่การท างานต่อไป  

ด้านบุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการเป็นปัจจัยท่ีลูกค้าของบริษัท 

พงึพอใจอยูใ่นระดับสูงสุด ดังนัน้ทางบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกลา่วเอาไว้พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้น และ

สร้างเป็นจุดขายต่อไปในอนาคตและจากการท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านพนักงานมีบุคลิกภาพ

น่าเชื่อถือและอ่อนน้อม อยู่ในล าดับสุดท้าย (ระดับมาก) ดังนั้นทางบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด ควรท่ีจะการฝึกอบรม

พนักงาน ในดา้นมารยาทในการให้บริการ ความออ่นนอ้ม การมีบุคลิกภาพท่ีด ีน่าไวว้างใจ จะมผีลดอีย่างกับธุรกิจอย่างไร 

ชี้แนะให้พนักงานได้เห็นถึงความส าคัญของลูกค้า ผลกระทบท่ีลูกค้าพึงพอใจ และหากลูกค้าไม่พึงพอใจ จะเกิดผลเสีย

อย่างไร 

การสร้างบุคลิกภาพน่าเชื่อถือนั้น บริษัทควรให้ความส าคัญตั้งแต่การแต่งกายของพนักงาน การวางตัวท่ี

เหมาะสม ความรูค้วามสามารถการพูดจา ท่ีจะสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้  ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ควรเน้นการอบรมเพิ่ม

มากขึ้น 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความช านาญของทีมงานในการด าเนินงานเป็นปัจจัยท่ีลูกค้าของบริษัทพึงพอใจ

อยู่ในระดับสูงสุด ดังนั้นทางบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกล่าวเอาไว้พร้อมพัฒนาให้ดีขึ้น และและ

สร้างเป็นจุดขายต่อไปในอนาคตจากการท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านบริการหลากหลายรูปแบบให้

ลูกค้าเลือกตามความพอใจและงบประมาณ อยู่ในล าดับสุดท้าย (ระดับมาก) ดังนั้นบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด ควรมีแฟ้ม

น าเสนองานท่ีรวบรวมงานท้ังหมดของบริษัทเอาไว้ หรอื น าเสนอผ่านเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ CD Presentation หรือ

Tablet ให้ลูกค้าได้รับรู้และเกดิความนา่สนใจและการตัดสนิใจได้งา่ยมากขึน้ 

ควรมีการท าเป็น Package แบ่งแยกประเภทงานและงบประมาณของลูกค้า เช่น ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

ส าหรับงานป้าย จะได้อะไรบ้าง วงเงิน 50,000-100,000 บาทจะได้จ านวนป้ายท่ีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงค่าเฉลี่ยส่วนลดจะ

มากกวา่ ในงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อสร้างความนา่สนใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  
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ด้านกระบวนการให้บริการ 

จากการศกึษาพบวา่ ปัจจัยดา้นมกีระบวนการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็นเป็นปัจจัยท่ีลูกค้า

ของบริษัทพงึพอใจอยูใ่นระดับสูงสุด ดังนั้นทางบริษัทสีสัน เอเจนซี่ จ ากัดควรท่ีจะรักษาปัจจัยดังกล่าวเอาไว้พร้อมพัฒนา

ให้ดีขึ้น และสร้างเป็นจุดขายต่อไปในอนาคตและจากการท่ีลูกค้ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในปัจจัยย่อยด้านขั้นตอนการ

น าเสนอผลงานให้องคก์รอยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐานนั้นอยู่ในล าดับสุดท้าย (ระดับมาก) ดังนั้นบริษัท สีสัน เอเจนซี่ จ ากัด 

ควรจะสร้างมาตรฐานการท างาน ท่ีเป็นระบบมากขึ้น โดยเร่ิมตัง้แตเ่อกสารตา่งๆท่ีออกจากบริษัทฯ ควรมีแบบฟอร์มท่ีเป็น

มาตรฐาน และควรก าหนดขั้นตอนการน าเสนองานท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน มีขั้นตอนท่ีชัดเจน โดยแจ้งรายละเอียดให้

ลูกค้าทราบก่อนลว่งหนา้ 

กลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่ม 

ลูกค้าที่มีงบประมาณไม่เกนิ 100,000 บาท 

ในการด าเนินงานอาจมอบส่วนลดให้ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น หากลูกค้าว่าจ้างงานไม่ถึง 100,000 บาท บริษัท

อาจกระตุน้ให้วา่จ้างเพิ่มขึ้น ให้ถงึ 100,000 บาทเนื่องจากจะได้รับส่วนลด 5%-10%  เป็นต้น และควรน าเสนอช่องทางใน

การติดต่อบริษัทฯ ท่ีหลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยบริษัทควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ

อย่างทันที หรือหากฝากข้อความไว้ก็จะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงแน่นอน และส าหรับการมีขั้นตอนการ

น าเสนอผลงานให้องคก์รอยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐานน้ัน ผู้ศึกษาได้เสนอแนะแลว้ในด้านกระบวนการให้บริการ  

ลูกค้าที่มีงบประมาณ 100,001-300,000 บาท 

ควรมีการจัดท าสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าโดยสัญญานั้นควรระบุ วันท่ีแล้วเสร็จ 

การช าระเงิน กระบวนการตรวจสอบ หรอืเงื่อนไขอื่นๆอย่างละเอียด พร้อมท้ังนี้ในการด าเนินงานแค่ละคร้ังบริษัทควรแจ้ง

ให้ลูกค้าทราบถึงช่องทางการติดต่อทางอีเมล์ พร้อมกับรับประกันว่า สามารถติดต่อทาง อีเมล์ได้ทุกเวลา และจะได้รับ

การตดิตอ่กลับหรือได้รับค าตอบไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือหากติดต่อในเวลาท างานจะมีพนักงานติดต่อกลับไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

ท้ังนีใ้นเงินมัดจ าการด าเนนิงานมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมนัน้ศึกษาได้เสนอแนะแลว้ในด้านราคา 

ลูกค้าที่มีการใช้บริการ 1 ครั้งต่อปี  

ทางบริษัทฯอาจมีข้อเสนอพิเศษส าหรับการช าระเงิน สามารถช าระได้ 2  - 3 งวด  ท้ังนี้ ควรท าการประกาศ

เงื่ อนไขการช าระเงินดังกล่าวให้ลูกค้าได้ รับทราบด้วย รวมถึงควรน า เสนอช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ  

ท่ีหลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยบริษัทควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าจะมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างทันที หรือหาก

ฝากข้อความไว้ก็จะได้รับการตดิตอ่กลับภายใน 24 ชั่วโมงแนน่อนท้ังน้ีในดา้นบริการหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกตาม

ความพอใจและงบประมาณ นัน้ทางผู้ศึกษาได้เสนอแนะแลว้ในด้านผลิตภัณฑ์ 

ลูกค้าที่มีการใช้บริการ 2 ครั้งต่อปีขึ้นไป 

บริษัทควรท่ีจะรับสมัครพนักงานในต าแหน่ง Creative หรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานโดยเฉพาะเข้ามา

รับผิดชอบ เพื่อสร้างแนวคิดและผลงานใหม่ๆ  เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า รวมถึงมีการน าเสนองานท่ีแปลกใหม่

เพิ่มมากขึ้นโดยการท าเป็นสมุดน าเสนองาน หรือ ท าเป็นในรูปแบบของ CD Presentation เพื่อความน่าสนใจและการ

ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น พร้อมท้ังนี้บริษัทฯ ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการช าระเงินสามารถช าระได้หลากหลายวิธี อาทิ
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เช่น บัตรเครดิต เช็ค เงินสด เป็นต้น ท้ังนี้ในด้านความสะดวกในการติดต่อทางอีเมล์ (Email) นั้นทางผู้ศึกษาได้เสนอแนะ

แลว้ในด้านผลิตภัณฑ ์

จากวัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังนี้ คือ การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

บริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด และผลของการศึกษาท าให้ทราบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน

ใดบ้าง หรอืไม่พึงพอใจในปัจจัยย่อยดา้นใดบ้าง ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นอย่างดี โดยประโยชน์ท่ีได้

จากการศกึษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงกับ บริษัท สีสันเอเจนซี่ จ ากัด  ท่ีจะได้น าผลการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าต่อไป พร้อมท้ังยังเป็นประโยชน์แก่ตัว  

ผู้ศึกษาเองและผู้ท่ีมีความสนใจในธุรกิจที่มคีวามคล้ายคลงึ หรอืเป็นธุรกิจเดียวกัน เพ่ือท่ีจะได้ทราบแนวทางในการพัฒนา

ความพงึพอใจให้แกลู่กค้า  
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