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สารบัญ 

           
 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
   
บทท่ี 1 บทนํา  1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงค  2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 ทฤษฎีแนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  4 
 ทฤษฎีและแนวคิด 4 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 12 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 14 
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 สารบัญ (ตอ) 
  

  หนา 
 ตอนท่ี 3 ความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถามตอ 

                สวนประสมการตลาดของหางหุนสวนจํากดั นอรทเทอรนเคมิเคิล  
                 แอนด กลาสแวร 31 

 ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการของหางหุนสวนจํากดั           
              นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร   51 

 ตอนท่ี 5 พฤติกรรมการซ้ือเคมีภัณฑ และ ผลของความคาดหวังและการรับรู     
                ถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมการตลาด 
                ของหางหุนสวนจาํกัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร  
                 จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 77 
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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภท
หนวยงาน 18 

2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม หนวยงานเอกชน จําแนก
ตามประเภทของหนวยงาน 18 

3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม หนวยงานราชการจําแนก
ตามประเภทของหนวยงาน 19 

4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 19 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ  20 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 20 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 21 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได  21 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 22 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการ

ซ้ือสินคาขององคกร 23 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามงบประมาณใน

การซ้ือสินคา 24 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเวลาท่ีจะ

ตัดสินใจส่ังซ้ือสินคา 25 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนแหงท่ี

ผูตอบแบบสอบถามส่ังซ้ือสินคา 26 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่ใช

บริการ     26 
15 แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือก

ซ้ือสินคา 27 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค

ในการส่ังซ้ือสินคา 28 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของ

สินคาท่ีส่ังซ้ือ 29 
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบุคคลที่มี

อิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือ 30 
19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามนโยบายในการ

ตัดสินใจซ้ือ 30 
20 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  31 
21 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  33 
22 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังเปรียบเทียบกับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  35 
23 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอสวนประสมการตลาดดานราคา 36 
24 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานราคา 38 
25 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังเปรียบเทียบกบัการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานราคา 40 
26 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนาย 41 
27 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉล่ียการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานการจดัจําหนาย 43 
28 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังเปรียบเทียบกบัการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถาม ท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานการจดัจําหนาย 45 
29 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

ตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 46 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
30 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 48 
31 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังเปรียบเทียบกบัการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 50 
32 
 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน
ผลิตภัณฑ 51 

33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดาน  
ราคา 52 

34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ 
จัดจําหนาย 53 

35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการ
สงเสริมการตลาด  54 

36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานงบประมาณในการซ้ือ
จําแนกตามประเภทขององคกร 56 

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานความถ่ีในการส่ังซ้ือ
สินคาขององคกร จําแนกตามประเภทขององคกร 57 

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินคา
จําแนกตามประเภทขององคกร 58 

39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานวัตถุประสงคของการ
ส่ังซ้ือสินคา จําแนกตามประเภทขององคกร 59 

40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานประเภทของสินคาท่ี
ส่ังซ้ือ จําแนกตามประเภทขององคกร 60 

41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในการส่ังซ้ือสินคา จําแนกตามประเภทขององคกร 61 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานนโยบายการตัดสินใจ
ซ้ือสินคา จําแนกตามประเภทขององคกร 62 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
43 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ จําแนกตาม
ประเภทของหนวยงาน  63 

44 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานราคา จําแนกตามประเภทของ
หนวยงาน 67 

45 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานการจดัจําหนาย จําแนกตาม
ประเภทของหนวยงาน   70 

46 แสดงคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จาํแนก
ตามประเภทของหนวยงาน  73 

47 แสดงพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาตอสวนประสมการตลาดของหางหุนสวน
จํากัดนอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 81 

48 การวิเคราะหผลของความคาดหวังและการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับของลูกคาตอ
สวนประสมการตลาดของหางหุนสวนจํากดั นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด 
กลาสแวร 82 

49 สรุปความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาด
ของหางหุนสวนจํากัด นอรทเทอรนเคมิเคิล แอนด กลาสแวร 84 

50 แสดงคาเฉล่ียและระดับการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับจากปจจยัยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามไมมีความพึงพอใจเรียงลําดบัคาเฉล่ียการรับรูท่ีมีคานอยท่ีสุด
ไปยังคามากท่ีสุด เปรียบเทียบกับงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 87 

51 แสดงสวนตางระหวางคาเฉล่ียของการรับรูถึงส่ิงท่ีไดรับกับความคาดหวัง
และลําดับความหางของสวนตาง  90 

 


