บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความพึงพอใจต่อการรั บสื่ อของลูกค้าบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด มีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ของลูกค้าบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด และเพื่อศึกษา
การรับสื่ อของลูกค้าบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด จานวน
200 คน ซึ่งสามารถสรุ ปผล และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด จานวน 200 คน มีสัดส่ วนของผูท้ ี่พกั อาศัยใน
กรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัดจานวนใกล้เคียงกัน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีจานวนเพศหญิงร้อย
ละ 51.5 มีอายุ 21 – 30 ปี มีจานวนร้อยละ 47.5 ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจานวน
ร้อยละ 47.5 มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีจานวนร้อยละ 80.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 25,000 บาท มีจานวนร้อยละ 27.0 และมีสถานภาพสมรส มีจานวนร้อยละ 48.0
กลุ่มตัวอย่างของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด จานวน 200 คน ส่ วนใหญ่มีเหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อตกแต่งบ้านหรื อห้องใหม่ มีจานวนร้อยละ 51.5 โดยมีเหตุจูงใจที่ทาให้ตดั สิ นใจซื้ อ
เฟอร์ นิเจอร์ คือ มีความจาเป็ นต้องใช้งาน มีจานวนร้ อยละ 41.5 มีความถี่ ในการซื้ อเฟอร์ นิเจอร์
มากกว่าปี ละ 1 ครั้ง มีจานวนร้อยละ 40.5 ส่ วนใหญ่คน้ หาข้อมูลเฟอร์ นิเจอร์ จากเวปไซต์ หรื อ
อินเตอร์ เนต มีจานวนร้อยละ 43.0 ตัดสิ นใจซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ดว้ ยตนเอง มีจานวนร้อยละ 56.5 ส่ วน
ใหญ่ซ้ื อเฟอร์นิเจอร์ จากร้านเฟอร์ นิเจอร์ มีจานวนร้อยละ 112 ชาระเงินค่าเฟอร์ นิเจอร์ ดว้ ยเงินสด มี
จานวนร้อยละ 89.5 และส่ วนใหญ่ซ้ื อ Place All เป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ที่ซ้ื อล่าสุ ดจาก Mobel Thailand มี
จานวนร้อยละ 52.5
กลุ่มตัวอย่างของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด มีความพึงพอใจการรับสื่ อของบริ ษทั ไอดีโมเบล
จากัด อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยช่ องทางงานแสดงสิ นค้ามีความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องพนักงานที่
ให้บริ การมีความรู ้ เกี่ ยวกับรายละเอียดสิ นค้าเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ ย 4.83 ด้านช่ องทางป้ ายโฆษณา
ขนาดใหญ่มีความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องขนาดและความเหมาะสมของภาพต่อเนื้ อหา มีค่าเฉลี่ย4.79
และด้านช่องทางสื่ อโฆษณาออนไลน์ (Line/ Facebook/ เวปไซต์) มีความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องมี
รายละเอียดของสิ นค้า และแจ้งราคาสิ นค้าที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ย 4.95
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5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาในการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั พบข้อจากัดหรื อปั ญหาในการวิจยั คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเก็บจากลูกค้าที่เคยซื้ อสิ นค้า และเข้าชมสิ นค้าของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด ซึ่ งถือว่า
เป็ นกลุ่มที่มีการรับรู ้ ในตัวบริ ษทั และสิ นค้าอยู่แล้ว จึงทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมและ
การรับรู ้การรับสื่ อของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด จากประชากรที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ทา
ให้ขาดข้อมูลที่จะนามาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าใหม่
5.1.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะต่อบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด ดังนี้
1. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างของบริ ษทั ไอดีโมเบล จากัด มีสัดส่ วนของผูท้ ี่พกั
อาศัยในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัดจานวนใกล้เคียงกัน ซึ่ งสอดคล้องรายงานการแสดงมูลค่า
การจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ระหว่างกรุ งเทพมหานคร กับต่างจังหวัด ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 ของ
ศูนย์วิจยั เศรษฐกิ จ ธนาคารออมสิ น ที่ สะท้อนให้เห็ นว่าผูบ้ ริ โภคเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ในต่างจังหวัดมี
แนวโน้ม ที่ จะซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ไ ม้เ พิ่ ม ขึ้ นสู ง กว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร ดัง นั้นกลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมายใหม่ของบริ ษทั ฯ คือ กลุ่มลูกค้าที่พกั อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นบริ ษทั ควรนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความนิ ยมได้แก่ Place All ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่กลุ่มตัวอย่างซื้ อมากที่สุดมาทาการตลาดกับลูกค้า
ใหม่ โดยการนาสิ นค้ามาทาการสื่ อสารผ่านทางออนไลน์ทุกประเภท ได้แก่ เวปไซต์, Facebook,
Line, Instagram และ Youtube เพื่อเป็ นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ น
สิ นค้าใหม่ การจัดโปรโมชัน่ วันและเวลาในการออกบูธตามงานแสดงสิ นค้า รวมไปถึงการนาเสนอ
กิจกรรมทางสังคม (CSR) ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมร่ วมกับชุมชน เพื่อเป็ นการนาเสนอภาพลักษณ์ที่
ดีต่อผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ ซึ่ งการสื่ อสารออนไลน์เป็ นช่องทางที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด
2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าบริ ษทั ไอดี โมเบล จากัด ที่มีต่อสื่ อที่บริ ษทั
นาเสนอ บริ ษทั ฯ สามารถนามาวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สามารถเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่พกั
อาศัยอยูต่ ่างจังหวัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
- ด้านงานแสดงสิ นค้า บริ ษทั ฯ ควรมีการนาสิ นค้าไปงานแสดงสิ นค้าในจังหวัด
ต่า งๆ ทัว่ ประเทศไทย โดยผลการศึ กษา พบว่า ลู กค้ามีความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องพนัก งานที่
ให้บริ การมีความรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดสิ นค้าเป็ นอย่างดี ดังนั้น บริ ษทั ฯ ควรมีการฝึ กอบรมพนักงาน
ขายให้มีความรู ้ ความเข้าใจในรายละเอียดสิ นค้าของบริ ษทั ฯ อย่างละเอียด พร้อมทั้งทาการทดสอบ
การขายโดยการจาลองเหตุการณ์จริ ง เพื่อให้พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วน สามารถแนะนาสิ นค้าที่มีความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้ รวมไปถึงการ
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แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งความเป็ นมืออาชี พของ
พนักงานขายจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างสู งสุ ด
- ด้า นป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ บริ ษ ทั ฯ ควรมี ก ารนาป้ ายโฆษณาไปติ ดตั้ง ยัง
เส้นทางออกจากกรุ งเทพมหานครไปยังภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามี
ความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องขนาดและความเหมาะสมของภาพต่อเนื้ อหา ดังนั้น บริ ษทั ฯ ควรมีการ
ออกแบบป้ ายโฆษณาให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น ป้ ายโฆษณาที่ติดบริ เวณริ มถนนใหญ่
ควรมี ขนาดที่ ใหญ่ และเน้นที่ ภาพของสิ นค้ามากกว่าตัวหนังสื อ เนื่ องจากกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายที่
ต้องการสื่ อสารอยูใ่ นรถที่เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว ดังนั้น ภาพของสิ นค้าจึงต้องมีความโดดเด่น สะดุด
ตา ทาให้ง่ายต่อการจดจาในระยะเวลาที่ส้ ัน ส่ วนป้ ายโฆษณาที่ติดอยู่ภายในห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
ตามสถานที่ ชุ มชนต่างๆ เนื้ อหาในการโฆษณาอาจจะมี การใส่ รายละเอี ยดของสิ นค้าเข้าไปด้วย
เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมีเวลาอ่านรายละเอียดในป้ ายโฆษณาที่นานกว่า ดังนั้นการใส่ ขอ้ มูล
รายละเอียดสิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ นราคา ส่ วนลดพิเศษ หรื อช่องทางในการจัดจาหน่าย จะช่วยให้ลูกค้ามี
ข้อมูลในการตัดสิ นใจเพิ่มมากขึ้น
- ด้านสื่ อโฆษณาออนไลน์ (Line/ Facebook/ เวปไซต์) ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้า
มีความพึงพอใจสู งสุ ดในเรื่ องมีรายละเอียดของสิ นค้า และแจ้งราคาสิ นค้าที่ชดั เจน ดังนั้น บริ ษทั ฯ
ควรมีการนารายละเอี ยดของสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ นรู ปภาพ ราคา และช่ วงเวลาที่ จดั โปรโมชัน่ คอย
อัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลงในช่องทางออนไลน์ตลอดเวลา รวมไปถึงช่องทางในการที่ลูกค้าจะ
สามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว เพื่อให้สามารถบริ การลูกค้าได้อย่างทันถ่วงที
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู้การทางานจริ งนอกเหนือจากการเรี ยนรู้จากในห้องเรี ยน
- ได้เรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
- เรี ยนรู้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- มีความรับผิดชอบ และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น
- ได้เรี ยนรู ้ภาษาธุ รกิจที่นอกเหนือจากในห้องเรี ยน
- ได้ทราบถึงการตลาดในหลายๆช่องทาง
- ทาให้รอบคอบในการสั่งงานมากขึ้น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ลูกค้ายกเลิกนัดกะทันหัน
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- ไปไม่ทนั ตามเวลาที่ลูกค้านัดไว้
- ลู กค้ามาจากหลายประเทศอาจใช้หลากหลายภาษา บางครั้ งอาจสื่ อสารกันไม่
เข้าใจ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ทุกอย่างโดยรวมคือดีมาก มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี พี่เลี้ ยงที่ดูแลสอนงานได้ดีมาก ได้
ความรู ้ และประสบการณ์ ค่อนข้า งมากจากที่ นี่ และได้ล งมื อปฏิ บ ตั ิ จริ ง ในทุ ก ขั้นตอน และทุ ก
ช่องทางการตลาด

