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บทคัดยอ 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของ หาง

หุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมืองเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล 
แอนด กลาสแวร อําเภอเมืองเชียงใหม  ประชากรท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือลูกคาของหาง
หุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน  280 ราย โดย
การใชแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหโดยใช สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถ่ี คารอยละ 
และคาเฉล่ีย ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
  ลูกคาสวนใหญเปนหนวยงานราชการอยูในภาคสถาบันการศึกษา มีความถ่ีในการซ้ือสินคา
เดือนละ 2 คร้ังโดยมีงบประมาณในการซ้ือสินคาเฉล่ียคร้ังละ 5,000-10,000 บาท ตัดสินใจส่ังซ้ือ
สินคาเม่ือสินคา/วัตถุดิบใกลหมด เหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคาคือ มีความเปนกันเองระหวางพนักงาน
ขายกับลูกคา วัตถุประสงคในการส่ังซ้ือสินคาเพื่อนําไปใชทดลองในงานวิจัย โดยซ้ือสารเคมีมาก
ท่ีสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือสินคาคือ ตัวผูซ้ือเอง หรือผูใชงาน    

เม่ือเปรียบเทียบระหวางการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับกับความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา ในสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมในทุกปจจัย โดยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับมาก และ การรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับในระดับมากเชนกัน  
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สวนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจ คือ สินคามีใหเลือก
หลายยี่หอ สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน และความครบถวนของสินคา โดยมีความคาดหวังในระดับ
มากท่ีสุด แตมีการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับในระดับ “มาก” เทานั้น 

ปจจัยยอยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจ คือ สงสินคาได
ครบถวนตามคําส่ังซ้ือ และ ความถูกตองในการจัดสงสินคา โดยมีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 
แตมีการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับในระดับ “มาก” เทานั้น 

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความไมพึงพอใจ คือ การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ และ การสงเสริมการขาย สวนลด โปรโมช่ัน โดยมีความคาดหวัง
ในระดับมาก แตมีการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับในระดับ “ปานกลาง” เทานั้น 
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Abstract 
 

The independent study “Customer Satisfaction Towards Marketing Mix Factors of 
Northern Chemicals and Glasswares Limited Partnership, Mueang Chiangmai District” aimed to 
investigate the satisfaction of customers towards marketing mix factors of Northern Chemicals 
and Glasswares Limited Partnership, Mueang Chiangmai District. The population for this study 
was 280 customers. The data was analyzed by using descriptive statistics consisting of frequency, 
percentage, and mean. The results were summarized as follows. 

The majority of the customers were government educational institutions, and an average 
frequency of buying goods was twice a month, with an average budget between 5,000-10,000 
baht per purchase.  They decided to buy when they ran out of goods or materials and the reason 
for buying was because of good relationship between sale persons and customer.  The purpose for 
buying was for research experiments and the most bought materials were chemicals.  The person 
who had the most influence in buying decision was the buyer or lab staff who used the chemicals. 

When compared between actual perceived performance and the respondent’s expectation, 
it was found that the customers were satisfied with all 4 factors.  Their expectation and their 
actual perceived performance were both at the high level.  
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In terms of product, the respondents were not satisfied with the following factors: several 
brands of product to choose from, standard quality, and complete product selection, as their 
expectation was at the highest level, while their actual perceived performance was at the high 
level. 

In terms of place, the respondents were not satisfied with the following factors: complete 
delivery according to the order and the correction of delivered products, as their expectation was 
at the highest level while their actual perceived performance was at the high level. 

 In terms of promotion, the respondents were not satisfied with the following factors: 
advertising and discount, as their expectation was at the high level while their actual perceived 
performance was at the medium level.  

 
 

 
 


