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80 

ตารางท่ี 4.47 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามกลุ่มลูกคา้ 

82 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย (ความคาดหวงั – การรับรู้) และระดบัความพึงพอใจ
ของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ี
สัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตามกลุ่มลูกคา้ 

84 

ตารางท่ี 4.49 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

86 
 

ตารางท่ี 4.50 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

89 

   



 

ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หนา้ 
ตารางท่ี 4.51 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน

สถานท่ี จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 
91 

ตารางท่ี 4.52 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

92 

ตารางท่ี 4.53 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

94 

ตารางท่ี 4.54 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

97 

ตารางท่ี 4.55 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

99 

ตารางท่ี 4.56 แสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย (ความคาดหวงั – การรับรู้) และระดบัความพึงพอใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์
การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

102 

ตารางท่ี 4.57 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

104 

ตารางท่ี 4.58 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

106 

ตารางท่ี 4.59 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
สถานท่ี จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

108 

ตารางท่ี 4.60 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

110 

ตารางท่ี 4.61 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
บุคลากร จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

112 

ตารางท่ี 4.62 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดับความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

115 

ตารางท่ี 4.63 การทดสอบค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั และการรับรู้ ต่อปัจจยัด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามค่าใช่จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

117 



 

ฒ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หนา้ 
ตารางท่ี 4.64 แสดงผลต่างของค่าเฉล่ีย (ความคาดหวงั – การรับรู้) และระดบัความพึงพอใจ

ของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์
การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก จ าแนกตามอายุแสดงจ านวนและร้อยละเหตุผลใน
การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

120 

ตารางท่ี 5.1 แสดงล าดบั ระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ และผลจากสถิติ Paired t-test 
ของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพันธ์การช่าง 
จงัหวดัพิษณุโลก  
 

144 

ตารางท่ี 5.2 แสดงล าดบั ระดบัการรับรู้ของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในปัจจยั
ดา้นราคาของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก 

145 

ตารางท่ี 5.3 แสดงล าดบั ระดบัการรับรู้ของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาด ของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก 

146 

ตารางท่ี 5.4 แสดงล าดบั ระดบัการรับรู้ของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ในปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง 
จงัหวดัพิษณุโลก 

146 

ตารางท่ี 5.5 แสดงล าดบัผลต่างของค่าเฉล่ีย (ความคาดหวงั – การรับรู้) และระดบัความพึง
พอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ี
สัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก  

147 

ตารางท่ี 5.6 แสดงผลสรุป 5 ล าดบัความประทบัใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก 

148 

ตารางท่ี 5.7 แสดงผลสรุปล าดบัความไม่พึงพอใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก 

149 

ตารางท่ี 5.8 แสดงผลสรุป 5 ล าดบัความประทบัใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดย
จ าแนกตามกลุ่มลูกคา้ 

150 



 

ณ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หนา้ 
ตารางท่ี 5.9 แสดงผลสรุปล าดบัความไม่พึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม

การตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดยจ าแนก
ตามกลุ่มลูกคา้ 

152 

ตารางท่ี 5.10 แสดงผลสรุป 5 ล าดบัความประทบัใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดย
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

154 

ตารางท่ี 5.11 แสดงสรุปผลล าดบัความไม่พึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดยจ าแนก
ตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ 

156 

ตารางท่ี 5.12 แสดงผลสรุป 5 ล าดบัความประทบัใจสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดย
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

158 

ตารางท่ี 5.13 แสดงล าดับความไม่พึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดยจ าแนก
ตามค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 

161 

ตารางท่ี 5.14 แสดงแผนปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงการบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง 
เพื่อแกไ้ขในปัจจยัยอ่ยท่ีลูกคา้ไม่พึงพอใจ 

174 

ตารางท่ี 5.15 แสดงแผนปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงการบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง 
เพื่อแกไ้ขในปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นราคาท่ีลูกคา้มีระดบัความรับรู้ปานกลาง 

175 

ตารางท่ี 5.16 แสดงแผนปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงการบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง 
เพื่อแก้ไขในปัจจยัย่อยของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีลูกคา้มีระดับ
ความรับรู้ปานกลาง 

175 

ตารางท่ี 5.17 แสดงแผนปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงการบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง 
เพื่อแก้ไขในปัจจัยย่อยของปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพท่ีลูกคา้มีระดบัความรับรู้ปานกลางและนอ้ย 
 

176 



 

ด 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หนา้ 
ตารางท่ี 5.18 แสดงแผนปฏิบัติการส าหรับปรับปรุงเพื่อแก้ไขในปัจจัยย่อยท่ีลูกค้ามี

ความรู้สึกพึงพอใจ เพื่อยกระดบัใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 

176 

   
   
   
   
   

   
   
   

 
 


