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พอใจสูงสุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี 

89 

5.7 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึง
พอใจสูงสุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 

91 

 
 
 
 



 ฑ 

สารบัญภาพ 
 

รูป   หน้า 
4.1 กราฟสองมิติแสดงผลการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IPA 72 

 


