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แบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาชีพ 

100 

ตารางท่ี 52 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาชีพ 

102 

ตารางท่ี 53 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามปัญหา ท่ีพบเห็นในโรงอาหารคณะ
บริหารธุรกิจของผูต้อบถาม 

104 

ตารางท่ี 54 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

110 

ตารางท่ี 55 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามเพศ 

113 

ตารางท่ี 56 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามอายุ 

116 

ตารางท่ี 57 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 

121 

ตารางท่ี 58 สรุปปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามล าดบัแรก จ าแนกตามอาชีพ 

124 

ตารางท่ี 59 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 10 อนัดบัแรก 

132 

ตารางท่ี 60 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสม
การตลาด10 อนัดบัแรก 

133 

 


