
 
บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 218 ชุด จากกลุมลูกคาตามประเภทธุรกิจตาง ๆ  ในชวงเดือนเมษายน  – พฤษภาคม 2552 
และไดดําเนินการวิเคราะห รวมท้ังนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในลักษณะคําอธิบายประกอบ
ตาราง และ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน   5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงาน 
ลักษณะงาน ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 
 สวนท่ี 2   ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นท่ีลูกคามีตอการดําเนินงานจริง
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด 
 สวนท่ี 3   ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นท่ีลูกคามีตอการดําเนินงานจริง
ดานปจจัยยอยในสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัด  

สวนที่ 4  ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นท่ีลูกคามีตอการดําเนินงานจริง
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตาม ตําแหนงงาน  ลักษณะงาน  ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ  ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาท่ีซ้ือ 
เฉล่ีย/เดือน 
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สวนท่ี 1     ขอมูลท่ัวไปของบริษัทผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน 
  

ตําแหนงงาน จํานวน (คน) รอยละ 
จัดซ้ือ 74 33.9 
ผูจัดการฝาย / ผูบริหาร 64 29.4 
เจาของกิจการ 76 34.9 
อ่ืน ๆ 4 1.8 

รวม 218 100.0 
อ่ืน ๆ ไดแกเลขานุการ  จํานวน 1 คน ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ จํานวน 2 คน และวิศวกรโรงงาน 
จํานวน 1 คน 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ จํานวน 
76 คน คิดเปนรอยละ 34  รองลงมาเปนจัดซ้ือ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 33.9  รองลงมาเปน
ผูจัดการฝาย / ผูบริหาร จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 29.4 และอ่ืน ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
1.8 
 
ตารางท่ี  2   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะงาน 
 

ลักษณะงาน จํานวน (คน) รอยละ 
ผูมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ 135 61.9 
ผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจซ้ือ 

83 38.1 

รวม 218 100.0 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ จํานวน 135 
คน คิดเปนรอยละ 61.9 และมีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ จํานวน 83 
คน คิดเปนรอยละ 38.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีเคยใช
ผลิตภัณฑของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด 
 

ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 6 เดือน และ  6 เดอืน ถึง 1 ป 53 24.3 
1-3 ป 42 19.3 
มากกวา 3 ป 123 56.4 

รวม 218 100.0 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ มากกวา 3 ปมากท่ีสุด จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 56.4   รองลงมาเปน นอยกวา 6 เดือน 
และ 6 เดือนถึง 1 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และ 1-3 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
19.3 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  4   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ
ผลิตภัณฑของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด 
 

ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ จํานวน (คน) รอยละ 
อาทิตยละคร้ัง 8 3.7 
2-3 คร้ัง/เดือน 70 32.1 
เดือนละคร้ัง 24 11.0 
ทุก 2-3 เดือน 116 53.2 

รวม 218 100.0 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ทุก 2-3 เดือนมากที่สุด จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมาเปน 2-3 คร้ัง/เดือน 
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาเปนเดือนละครั้ง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
และอาทิตยละคร้ัง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  5   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ประเภทธุรกิจ จํานวน (คน) รอยละ 
ผูผลิตปุย 70 32.1 
ผูผลิตขาวบรรจุถุง 35 16.1 
ผูผลิตอาหารสัตว 22 10.1 
อุตสาหกรรมเคมี 5 2.3 
ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช 11 5.0 
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 22 10.1 
ผูผลิตปูนซีเมนต 2 0.9 
ผูผลิตยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและ
พืช รวมถึงยาฆาแมลง 37 17.0 
อ่ืน ๆ* 14 6.4 

รวม 218 100.0 
*  อ่ืนๆไดแก  ผูผลิตสารกรองน้ํา จํานวน 3 คน รอยละ 1.4    ผูผลิตกลองกระดาษ จํานวน 6 ราย 
รอยละ 2.7  และ ผูผลิตสี จํานวน 5 คน รอยละ 2.3 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูผลิตปุย จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 32.1 รองลงมาผูผลิตยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและพืช รวมถึงยาฆาแมลง จํานวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 17.0 รองลงมาเปนผูผลิตขาวบรรจุถุง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 16.1 รองลงมา
เปนผูผลิตอาหารสัตวและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก จํานวนอยางละ 22 คน คิดเปนรอยละ 10.1  
รองลงมาเปนผูผลิตเมล็ดพันธุพืช จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.0  รองลงมาเปนประเภทผูผลิต
กลองกระดาษ จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 2.7  รองลงมาเปนอุตสาหกรรมเคมีและผูผลิตสี  
จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 2.3  รองลงมาเปนประเภทผูผลิตสารกรองน้ํา จํานวน 3 ราย คิด
เปนรอยละ  1.4  และ ผูผลิตปูนซีเมนต จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.9 เปน ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน
  

มูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน จํานวน (คน) รอยละ 
 ตํ่ากวา 30,000 บาท 3 1.4 
 30,001 - 50,000 บาท 4 1.8 
 50,001 - 70,000 บาท 0 0.0 
 70,001 - 100,000 บาท 6 2.8 
100,001 - 150,000 บาท 5 2.3 
150,001 - 200,000 บาท 80 36.7 
 200,001 - 250,000 บาท 54 24.8 
 250,001 บาทข้ึนไป 66 30.3 

รวม 218 100.0 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 150,001-
200,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมามีมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 250,001 บาท
ข้ึนไป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมามีมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 200,001-250,000 บาท 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 24.8 รองลงมามีมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 70,001-100,000 บาท จํานวน 
6 คน คิดเปนรอยละ 2.8 รองลงมามีมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 100,001-150,000 บาท จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 2.3 รองลงมามูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 30,001-50,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
1.8  และมีมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือนตํ่ากวา  30,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  7    แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมการใชบริการ
ตอไป  

แนวโนมการใชบริการตอไป จํานวน (คน) รอยละ 
ใชตอไป 172 78.9 
ไมใช 3 1.4 
ไมแนใจ 43 19.7 

รวม 218 100.0 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมการใชบริการตอไป จํานวน 
172 คน คิดเปนรอยละ 78.9 รองลงมาตอบวาไมแนใจ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.7 และตอบ
วาไมใช จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 
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สวนท่ี 2   ขอมูลเก่ียวกับผลการศึกษาความคาดหวังและความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดอันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ตารางท่ี  8    แสดงคาเฉล่ีย ระดับความคาดหวังและความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด  
 

สวนประสมทาง
การตลาดดานตาง ๆ 

ความคาดหวัง ความคิดเห็น ความ
แตกตาง 

ความ 
หมาย คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ดานผลิตภัณฑ 3.77 มาก 3.86 เห็นดวย 0.09 พึงพอใจ 
ดานราคา 3.75 มาก 3.36 เฉย ๆ -0.38 ไมพึงพอใจ 
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

3.85 มาก 3.80 เห็นดวย -0.05 ไมพึงพอใจ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.70 มาก 3.46 เห็นดวย -0.24 ไมพึงพอใจ 

ท่ีมา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ 
 
จากตารางท่ี 8 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง

การตลาดดานตาง ๆ ในระดับ มาก ทุกดาน  
และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ในระดับ เห็นดวย 

ทุกดาน ยกเวนดานราคา อยูในระดับเฉย ๆ 
ระดับความคิดเห็นและระดับความคาดหวังของทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจเม่ือพิจารณาจากคาความแตกตาง ไดแก ดานผลิตภัณฑ (0.09) สวน
ประเด็นท่ีไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานราคา (-0.38)   ดานการสงเสริม
การตลาด (-0.24)   และ ดานชองทางการจัดจําหนาย (-0.05)   ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3   ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอปจจัยยอยในสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักก้ีสตารการทอ จํากัด  
 

1)  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑบริการ แบงเปน 8 ประเด็นไดแก (1) ความหลากหลายของชนิด

สินคา (2) คุณภาพของสินคา (3) เทคโนโลยีการผลิตสินคา (4) ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตรา
สินคา (5) การใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ (6) เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานท่ีไดรับ 
(7) เง่ือนไขการรับประกันสินคา (8) บริการหลังการขายท่ีประทับใจ 
 
ตารางท่ี 9   แสดงคาเฉล่ีย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนก
ตามปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ และบริการ 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑและ บริการ 

ความควาดหวัง ความคิดเห็น ความ
แตกตาง 

 

ความ 
หมาย 

คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ความหลากหลายของชนิด
สินคา   

3.08 ปานกลาง 3.61 เห็นดวย 0.53 พึงพอใจ 

คุณภาพของสินคา 3.68 มาก 3.82 เห็นดวย 0.14 พึงพอใจ 
เทคโนโลยีการผลิตสินคา 3.39 ปานกลาง 3.78 เห็นดวย 0.39 พึงพอใจ 
ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ
ของตราสินคา 

4.19 มาก 3.81 เห็นดวย -0.38 ไมพึงพอใจ 

การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตาง ๆ 

3.89 มาก 3.96 เห็นดวย 0.07 พึงพอใจ 

เอกสารประกอบสินคาหรือ
มาตรฐานท่ีไดรับ 

3.89 มาก 3.93 เห็นดวย 0.04 พึงพอใจ 

เง่ือนไขการรับประกัน
สินคา 

4.25 มากท่ีสุด 4.05 เห็นดวย -0.20 ไมพึงพอใจ 

บริการหลังการขายท่ี
ประทับใจ 

3.79 มาก 3.95 เห็นดวย 0.16 พึงพอใจ 

เฉล่ียรวม 3.77 มาก 3.86 เห็นดวย 0.09 พึงพอใจ 
ท่ีมา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 9 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑและบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.77)   และเม่ือพิจารณาตามปจจัย
ยอยพบวา เง่ือนไขการรับประกันสินคา (4.25) ลูกคามีความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด   และ
คุณภาพสินคา (3.68) ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา (4.19) การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตางๆ (3.89) เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานท่ีไดรับ (3.89) และบริการหลังการขายท่ี
ประทับใจ (3.79) ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมาก   และความหลากหลายของสินคา (3.08) 
และเทคโนโลยีการผลิตสินคา (3.39)   ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 

และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย (3.86)  และเม่ือพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา ความหลากหลายของ
สินคา (3.61) คุณภาพของสินคา (3.82) เทคโนโลยีการผลิตสินคา (3.78) ช่ือเสียงและความ
นาเช่ือถือของตราสินคา (3.81)   การใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ   (3.96) เอกสารประกอบ
สินคาหรือมาตรฐานท่ีไดรับ (3.93) เง่ือนไขการรับประกันสินคา (4.05) การบริการหลังการขายท่ี
ประทับใจ (3.95) ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑและบริการในภาพรวม อยูในระดับพึงพอใจ (0.09)  และเม่ือ
พิจารณาตามปจจัยยอยพบวา   ลูกคามีความพึงพอใจในดาน ความหลากหลายของชนิดสินคา (0.53)    
เทคโนโลยีการผลิตสินคา (0.39)   บริการหลังการขายที่ประทับใจ (0.16)    คุณภาพของสินคา 
(0.14)   การใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ (0.07) และ เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานท่ี
ไดรับ (0.04)    และไมพึงพอใจในดาน   ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา (-0.38) และ 
เง่ือนไขการรับประกันสินคา (-0.20)   
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2)   ปจจัยยอยดานราคา 
ปจจัยยอยดานราคา แบงเปน 5 ประเด็นไดแก (1) ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขง (2) ระยะการ

ยืนสินคาท่ีนานกวา (3) สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ (4) เครดิตเทอมท่ีนานกวา และ (5) วิธีการ
ชําระเงินท่ีสะดวก และยืดหยุน 
 
ตารางท่ี 10   แสดงคาเฉล่ีย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยยอยดานราคา 
 

สวนประสมทาง 
การตลาดดานราคา 

ความควาดหวัง ความคิดเห็น ความ
แตกตาง 

ความ 
หมาย คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวา
คูแขง 

3.67 มาก 2.89 เฉย ๆ -0.78 ไมพึงพอใจ 

ระยะการยนืราคาสินคา
ท่ีนานกวา 

4.10 มาก 3.82 เห็นดวย -0.28 ไมพึงพอใจ 

สวนลดตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือ 

3.86 มาก 3.41 เห็นดวย -0.45 ไมพึงพอใจ 

เครดิตเทอมท่ีนานกวา 3.67 มาก 3.29 เฉย ๆ -0.38 ไมพึงพอใจ 

วิธีการชําระเงินท่ีสะดวก 
และยดืหยุน 

3.44 มาก 3.39 เฉย ๆ -0.04 ไมพึงพอใจ 

เฉล่ียรวม 3.75 มาก 3.36 เฉย ๆ -0.38 ไมพึงพอใจ 

ท่ีมา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ 
 

จากตารางท่ี 10 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.75)   และเม่ือพิจารณาตามปจจัยยอยพบวา    
ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมาก ในดาน ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขง (3.67)   ระยะการยืนราคา
สินคาท่ีนานกวา (4.10) สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ (3.86) เครดิตเทอมที่นานกวา (3.67) วิธีการ
ชําระเงินท่ีสะดวกและยืดหยุน (3.44)  
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และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาในภาพรวมอยูใน
ระดับเฉย ๆ  (3.36)  และเม่ือพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา ระยะการยืนราคาสินคาท่ีนานกวา (3.82) 
สวนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ (3.41) ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย และราคาจําหนายท่ี
ตํ่ากวาคูแขง (2.89) เครดิตเทอมท่ีนานกวา (3.29) วิธีการชําระเงินท่ีสะดวกและยืดหยุน (3.39) ลูกคา
มีความคิดเห็นอยูในระดับเฉย ๆ  

ปจจัยยอยดานราคาในภาพรวม อยูในระดับไมพึงพอใจ (-0.38) และเม่ือพิจารณาตามปจจัย
ยอยพบวา   ลูกคามีความไมพึงพอใจในดาน ราคาจําหนายท่ีตํ่ากวาคูแขง (-0.78)   สวนลดตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือ (-0.45) เครดิตเทอมท่ีนานกวา (-0.38)    ระยะเวลาการยืนราคาสินคาท่ีนานกวา (-
0.28) และ วิธีการชําระเงินท่ีสะดวก และยืดหยุน (-0.04) 
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3)   ปจจัยยอยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย 
ปจจัยยอยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย แบงเปน 8 ประเด็นไดแก (1) ทําเลที่ต้ัง

มีความสะดวกและงายตอการเขาถึง (2) ความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ (3) ความพรอมดานสตอ
กสินคา (4) ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (5) ความถูกตองในการจัดสงสินคา (6) ไมมี
ความเสียหายระหวางการขนสง (7) มารยาทของพนักงานจัดสง และ (8) ความถูกตองของเอกสาร
ประกอบสินคา  
 
ตารางท่ี 11   แสดงคาเฉล่ีย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยยอยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย 
สวนประสมทางการตลาด 
ดานสถานท่ีและชองทางการ

จัดจําหนาย 

ความควาดหวัง ความคิดเห็น 
ความ
แตกตาง 

ความ 
หมาย คาเฉล่ีย ระดับ คาเฉล่ีย ระดับ 

ทําเลที่ต้ังมีความสะดวกและ
งายตอการเขาถึง 

3.10 มาก 3.50 เห็นดวย 0.40 พึงพอใจ 

ความสะดวกในการติดตอ
ส่ังซ้ือ 

3.00 
ปาน
กลาง 

3.76 เห็นดวย 0.76 พึงพอใจ 

ความพรอมดานสตอกสินคา 3.61 มาก 3.62 เห็นดวย 0.01 พึงพอใจ 
ระยะเวลาการสงมอบ
ทันเวลา ไมลาชา 

4.56 มากท่ีสุด 3.92 เห็นดวย -0.64 ไมพึงพอใจ 

ความถูกตองในการจัดสง
สินคา 

4.25 มากท่ีสุด 3.84 เห็นดวย -0.41 ไมพึงพอใจ 

ไมมีความเสียหายระหวาง
การขนสง 

4.15 มาก 4.03 เห็นดวย -0.12 ไมพึงพอใจ 

มารยาทของพนักงานจดัสง 3.96 มาก 3.89 เห็นดวย -0.07 ไมพึงพอใจ 
ความถูกตองของเอกสาร
ประกอบสินคา 

4.15 มาก 3.85 เห็นดวย -0.30 ไมพึงพอใจ 

เฉล่ียรวม 3.85 มาก 3.80 เห็นดวย -0.05 ไมพึงพอใจ 
ท่ีมา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี  11 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.85)   และเม่ือ
พิจารณาตามปจจัยยอยพบวา    ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ในดาน ระยะเวลาการสง
มอบทันเวลาไมลาชา (4.56)  ความถูกตองในการจัดสงสินคา (4.25)   และลูกคามีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก  ในดาน   ทําเลที่ต้ังมีความสะดวกและงายตอการเขาถึง   (3.10)  ความพรอมดานสตอ
กสินคา (3.61)   ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง (4.15)  มารยาทของพนักงานจัดสง (3.96)  
ความถูกตองของเอกสารประกอบสินคา (4.15) และลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับปานกลางใน
ดาน  ความสะดวกในการติดตอในการส่ังซ้ือ (3.00)    

และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีและชองทางการ
จัดจํานาย ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย   (3.80)  และเม่ือพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา ทําเลที่ต้ัง
มีความสะดวกและงายตอการเขาถึง (3.50) ความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ (3.76) ความพรอมดาน
สตอกสินคา (3.62) ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (3.92) ความถูกตองในการจัดสงสินคา 
(3.84) ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง (4.03) มารยาทของพนักงานจัดสง (3.89) ความถูกตอง
ของเอกสารประกอบสินคา (3.85)   ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 

ปจจัยยอยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวม     อยูในระดับไมพึงพอใจ 
(-0.05) และเม่ือพิจารณาตามปจจัยยอยพบวา   ลูกคามีความพึงพอใจในดาน ทําเลที่ต้ังมีความ
สะดวก และงายตอการเขาถึง (0.40) ความสะดวกในการติดตอส่ังซ้ือ (0.76) ความพรอมไดสตอก
สินคา (0.01)   และลูกคามีความไมพึงพอใจในดาน ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (-0.64) 
ความถูกตองในการจัดสงสินคา (-0.41) ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง (-0.12) มารยาทของ
พนักงานจัดสง (-0.07) ความถูกตองของเอกสารประกอบสินคา (-0.30)  
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4) ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด แบงเปน 8 ประเด็นไดแก (1) การสงเสริมการขาย เชน 

ลดราคา แจก แถมสินคา (2) การโฆษณา/ประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ (3) การพัฒนาความรู/ 
ความสามารถของฝายขาย (4) บุคลิกภาพ และมารยาทของฝายขาย (5) ความสะดวกในการเขาถึง
และติดตอฝายขาย (6) ความเอาใจใสติดตามงานของฝายขาย (7) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของ
ฝายขาย และ (8) การจัดสัมนาหรือฝกอบรมใหลูกคา  
 
ตารางท่ี 12   แสดงคาเฉล่ีย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ความควาดหวัง ความคิดเห็น ความ
แตกตาง 

ความ 
หมาย คาเฉลีย่ ระดับ คาเฉลีย่ ระดับ 

การสงเสริมการขาย เชน ลด
ราคา แจก แถมสินคา 

3.68 มาก 2.83 เฉย ๆ -0.85 ไมพึงพอใจ 

การโฆษณา/ประชาสัมพันธใน
สื่อตาง ๆ 

3.37 ปานกลาง 3.19 เฉย ๆ -0.18 ไมพึงพอใจ 

การพัฒนาความรู/ 
ความสามารถของฝายขาย 

3.56 มาก 3.34 เฉย ๆ -0.22 ไมพึงพอใจ 

บุคลิกภาพ และมารยาทของฝาย
ขาย 

3.52 มาก 3.68 เห็นดวย 0.16 พึงพอใจ 

ความสะดวกในการเขาถึงและ
ติดตอฝายขาย 

3.84 มาก 3.88 เห็นดวย 0.04 พึงพอใจ 

ความเอาใจใสติดตามงานของ
ฝายขาย 

3.87 มาก 3.86 เห็นดวย -0.01 ไมพึงพอใจ 

การแกไขปญหาเฉพาะหนาของ
ฝายขาย 

4.34 มากท่ีสุด 3.82 เห็นดวย -0.52 ไมพึงพอใจ 

การจัดสัมนาหรือฝกอบรมให
ลูกคา 

3.46 มาก 3.10 เฉย ๆ -0.36 ไมพึงพอใจ 

เฉลีย่รวม 3.70 มาก 3.46 เห็นดวย -0.24 ไมพึงพอใจ 

ท่ีมา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี 12 พบวา   ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.70)   และเม่ือพิจารณาตามปจจัย
ยอยพบวา    ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมากท่ีสุด ในดาน การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝาย
ขาย (4.34)    และลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมาก  ในดาน  การสงเสริมการขาย เชน ลดราคา 
แจก แถมสินคา (3.68)  การพัฒนาความรู / ความสามารถของฝายขาย (3.56)  บุคลิกภาพและ
มารยาทของฝายขาย (3.52)  ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย (3.84)  ความเอาใจใส
ติดตามงานของฝายขาย (3.87)  การจัดสัมนาหรือฝกอบรมใหลูกคา (3.46)  และลูกคามีความ
คาดหวังอยูในระดับปานกลาง ในดาน  การโฆษณา / ประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ (3.37)    

และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย   (3.46)   และเม่ือพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา บุคลิกภาพและ
มารยาทของฝายขาย (3.68) ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย (3.88) ความเอาใจใส
ติดตามงานของฝายขาย (3.86) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย (3.82)  ลูกคามีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวย และการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจก แถมสินคา (2.83)  การโฆษณา / 
ประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ (3.19)  การพัฒนาความรู / ความสามารถของฝายขาย (3.34)  การจัด
สัมนาหรือฝกอบรมใหลูกคา (3.10)   ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเฉย ๆ  

ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวม   อยูในระดับไมพึงพอใจ (-0.24)  และเม่ือ
พิจารณาตามปจจัยยอยพบวา   ลูกคามีความพึงพอใจในดาน  บุคลิกภาพ และมารยาทของฝายขาย  
(0.16)     ความสะดวกในการเขาถึงและติดตอฝายขาย  (0.04) และลูกคาไมพึงพอใจในดาน  การ
สงเสริมการขาย เชน ลดราคา แจก แถมสินคา  (-0.85)  การแกไขปญหาเฉพาะหนาของฝายขาย      
(-0.52)   การจัดสัมนาหรือฝกอบรมใหลูกคา (-0.36)  การพัฒนาความรู / ความสามารถของฝายขาย 
(-0.22)   การโฆษณา/ประชาสัมพันธในส่ือตาง ๆ (-0.18)  และ การเอาใจใสติดตามงานของฝายขาย 
(-0.01)   
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สวนท่ี 4  ขอมูลดานความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของ บริษัท โรงงานลักก้ีสตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด จําแนกตาม ตําแหนงงาน  ลักษณะงาน  ระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ความถ่ี
ในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาท่ีซ้ือ เฉล่ีย/เดือน 
 
ตารางท่ี  13   แสดงคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ตําแหนงงาน 

จัดซื้อ 
(n=74) 

ผูจัดการ/ผูบริหาร 
(n=64) 

เจาของกิจการ 
 (n=76) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ 
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.77 (มาก) 3.74 (มาก)  3.85 (มาก) 
3.86 (เห็นดวย) 
0.09 (พึงพอใจ) 

3.32 (เฉย ๆ) 
-0.42 (ไมพึงพอใจ) 

4.02 (เห็นดวย) 
0.17 (พึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานราคา 
ความคิดเห็นดานราคา 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.75 (มาก) 3.70 (มาก) 3.81 (มาก) 
3.32 (เฉย ๆ) 

-0.43 (ไมพึงพอใจ) 
3.33 (เฉย ๆ) 

-0.37 (ไมพึงพอใจ) 
3.49 (เห็นดวย) 

-0.32 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสถานท่ี 
ความคิดเห็นดานสถานท่ี 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.84 (มาก) 3.67 (มาก) 3.85 (มาก) 
3.78 (เห็นดวย) 

-0.06 (ไมพึงพอใจ) 
3.75 (เห็นดวย) 
0.08 (พึงพอใจ) 

3.83 (เห็นดวย) 
-0.02 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด 
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.71 (มาก) 3.82 (มาก) 3.78 (มาก) 
3.46 (เห็นดวย) 

-0.25 (ไมพึงพอใจ) 
3.42 (เห็นดวย) 

-0.40 (ไมพึงพอใจ) 
3.61 (เห็นดวย) 

-0.17 (ไมพึงพอใจ) 

 คะแนนเฉล่ียความคาดหวังรวม 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นรวม 
ความแตกตางของคาเฉล่ียรวม 

3.77(มาก) 
3.61 (เห็นดวย) 

-0.16 (ไมพึงพอใจ) 

3.73 (มาก) 
3.46 (เห็นดวย) 

-0.27 (ไมพึงพอใจ) 

3.78 (มาก) 
3.65 (เห็นดวย) 

-0.13 (ไมพึงพอใจ) 
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จากตารางท่ี 13 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงงานตางกัน ใหคะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนจัดซ้ือ ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดานราคาท่ีอยูระดับ
ปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูจัดการ/ ผูบริหาร ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดาน
ผลิตภัณฑและราคาท่ีอยูระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการและตํ่าแหนงงานอ่ืน ๆ  ใหคะแนนความคาดหวัง
และความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก ทุกดาน  

สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามตําแหนงงานไดดังนี้ (โดยผลตางท่ีเปนบวกแสดงวา มีความพึงพอใจ และ
ผลตางท่ีเปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ) 

ผูท่ีมีตําแหนงงานเปนจัดซ้ือ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.09) เทานั้น และไมพึง
พอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.43) 2.ดานการสงเสริมตลาด (-0.25) และ 
3.ดานสถานท่ี (-0.06) 

ผูท่ีมีตําแหนงงานเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีความพึงพอใจในดานสถานท่ี (0.08) เทานั้น และ
ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก  1.ดานผลิตภัณฑ (-0.42)  2.ดานการสงเสริมตลาด 
(-0.40) และ 3.ดานราคา (-0.37) 

ผูท่ีมีตําแหนงงานเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.17) เทานั้น และ
ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.32) 2.ดานการสงเสริมตลาด (-0.17) 
และ 3.ดานสถานท่ี (-0.02) 
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ตารางท่ี  14 แสดงคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามลักษณะงาน 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ลักษณะงาน 

ผูมีหนาท่ีติดตอหรือจัดซ้ือ 
(n=135) 

ผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือ
มีสวนเกีย่วของในการ

ตัดสินใจซ้ือ 
(n=83) 

คาเฉล่ีย  
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
(แปลผล) 

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ 
ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.76 (มาก) 3.78 (มาก) 
3.85 (เห็นดวย) 
0.09 (พึงพอใจ) 

 3.89 (เห็นดวย) 
0.11 (พึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานราคา 
ความคิดเหน็ดานราคา 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.61 (มาก) 3.75 (มาก) 
3.37 (เฉย ๆ) 

-0.24 (ไมพึงพอใจ) 
3.35 (ปานกลาง) 

-0.40 (ไมพึงพอใจ) 
ความคาดหวังดานสถานท่ี 
ความคิดเหน็ดานสถานท่ี 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.83 (มาก) 3.88 (มาก) 
3.81 (เห็นดวย) 

-0.02 (ไมพึงพอใจ) 
3.80 (เห็นดวย) 

-0.08 (ไมพึงพอใจ) 
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด 
ความคิดเหน็ดานสงเสริมตลาด 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.69 (มาก) 3.73 (มาก) 
3.47 (เห็นดวย) 

-0.22 (ไมพึงพอใจ) 
3.45 (เห็นดวย) 

-0.28 (ไมพึงพอใจ) 
คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัรวม 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นรวม 
ความแตกตางของคาเฉล่ียรวม 

3.72 (มาก) 
3.63 (เห็นดวย) 

-0.09 (ไมพึงพอใจ) 

3.79 (มาก) 
3.62 (เห็นดวย) 

-0.17 (ไมพึงพอใจ) 
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จากตารางท่ี 14 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะงานตางกัน ใหคะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามผูมีหนาท่ีติดตอหรือเปนผูจัดซ้ือ ใหคะแนนความคาดหวังและความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความ
คิดเห็นดานราคาท่ีอยูระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ  ให
คะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนน
ความคิดเห็นดานราคาท่ีอยูระดับปานกลาง 

สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามลักษณะงานไดดังนี้ (โดยผลตางท่ีเปนบวกแสดงวา มีความพึงพอใจ และ
ผลตางท่ีเปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีหนาท่ีติดตอหรือเปนผูจัดซ้ือ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ 
(0.09) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.24) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.22) 3.ดานสถานท่ี (-0.02) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือมีความพึง
พอใจในดานผลิตภัณฑ (0.11) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดาน
ราคา (-0.40) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.28) 3.ดานสถานท่ี (-0.08) 
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ตารางท่ี  15    แสดงคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

ไมถึง 1 ป 
(n=53) 

1-3 ป 
(n=42) 

มากวา 3 ปขึ้น 
(n=123) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ 
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.84 (มาก) 3.71 (มาก)  3.76 (มาก) 
3.93 (เห็นดวย) 
0.09 (พึงพอใจ) 

3.79 (เห็นดวย) 
0.08 (พึงพอใจ) 

3.86 (เห็นดวย) 
0.10 (พึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานราคา 
ความคิดเห็นดานราคา 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.82 (มาก) 3.72 (มาก) 3.72 (มาก) 
3.44 (เห็นดวย) 

-0.38 (ไมพึงพอใจ) 
3.30 (เฉย ๆ) 

-0.42 (ไมพึงพอใจ) 
3.35 (เฉย ๆ) 

-0.37 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสถานที่ 
ความคิดเห็นดานสถานที่ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.91 (มาก) 3.79 (มาก) 3.84 (มาก) 
3.86 (เห็นดวย) 

-0.05 (ไมพึงพอใจ) 
3.72 (เห็นดวย) 

-0.07 (ไมพึงพอใจ) 
3.81 (เห็นดวย) 

-0.03 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด 
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.76 (มาก) 3.68 (มาก) 3.69 (มาก) 
3.53 (เห็นดวย) 

-0.23 (ไมพึงพอใจ) 
3.38 (เห็นดวย)-

0.30 (ไมพึงพอใจ) 
3.46 (เห็นดวย) 

-0.23 (ไมพึงพอใจ) 

 คะแนนเฉล่ียความคาดหวังรวม 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นรวม 
ความแตกตางของคาเฉล่ียรวม 

3.83 (มาก) 
3.69 (เห็นดวย) 

-0.14 (ไมพึงพอใจ) 

3.73 (มาก) 
3.55 (เห็นดวย) 

-0.18 (ไมพึงพอใจ) 

3.75 (มาก) 
3.62 (เห็นดวย) 

-0.13 (ไมพึงพอใจ) 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ

ตางกัน ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการใชสินคาของบริษัทฯ ไมถึง 1 ป ใหคะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานอยูในระดับมาก  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการใชสินคาของบริษัทฯ 1-3 ป ใหคะแนนความคาดหวัง
และความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนน
ความคิดเห็นดานราคาท่ีอยูระดับปานกลาง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการใชสินคาของบริษัทฯ มากกวา 3 ปข้ึนไป  ใหคะแนน
ความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความ
คิดเห็นดานราคาท่ีอยูระดับปานกลาง 

สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามระยะเวลาท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯไดดังนี้ (โดยผลตางท่ีเปนบวก
แสดงวา มีความพึงพอใจ และผลตางท่ีเปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทไมถึง 1 ป มีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑ (0.09) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.38) 2.
ดานการสงเสริมการตลาด (-0.23) 3.ดานสถานที่ (-0.05) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ 1-3 ป มีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑ (0.08) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.42) 2.
ดานการสงเสริมการตลาด (-0.30) 3.ดานสถานท่ี (-0.07) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯมากกวา 3 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจใน
ดานผลิตภัณฑ (0.10) เทานั้น   และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-
0.37) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.23) 3.ดานสถานท่ี (-0.03) 
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ตารางท่ี  16    แสดงคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

อยางนอยเดือนละครั้ง  
(n=102) 

ทุก 2-3 เดือนหรือหาง
กวา (n=116) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

คาเฉล่ีย  
 (แปลผล) 

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ 
ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.63 (มาก) 4.01 (มาก) 
3.71 (เห็นดวย) 
0.08 (พึงพอใจ) 

4.11 (เห็นดวย) 
0.10 (พึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานราคา 
ความคิดเหน็ดานราคา 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.61 (มาก) 3.98 (มาก) 
3.22 (เฉย ๆ) 

-0.39 (ไมพึงพอใจ) 
3.59 (เห็นดวย) 

-0.39 (ไมพึงพอใจ) 
ความคาดหวังดานสถานท่ี 
ความคิดเหน็ดานสถานท่ี 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.71 (มาก) 4.08 (มาก) 
3.64 (เห็นดวย) 

-0.07 (ไมพึงพอใจ) 
4.07 (เห็นดวย) 

-0.01 (ไมพึงพอใจ) 
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด 
ความคิดเหน็ดานสงเสริมตลาด 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.56 (มาก) 3.94 (มาก) 
3.31 (เฉย ๆ) 

-0.25 (ไมพึงพอใจ) 
3.72 (เห็นดวย) 

-0.22 (ไมพึงพอใจ) 
คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัรวม 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นรวม 
ความแตกตางของคาเฉล่ียรวม 

3.63 (มาก) 
3.47 (เห็นดวย) 

-0.16 (ไมพงึพอใจ) 

4.00 (มาก) 
3.87 (เห็นดวย) 

-0.13 (ไมพงึพอใจ) 
 
จากตารางท่ี 16 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ

ตางกัน ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางนอยเดือนละคร้ัง ให

คะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูใน
ระดบัมาก  มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดานราคาและการสงเสริมการตลาดท่ีอยูระดับปานกลาง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทุก 2-3 เดือนหรือหางกวา ให
คะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูใน
ระดับมาก   

สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯไดดังนี้ (โดยผลตางท่ีเปนบวก
แสดงวา มีความพึงพอใจ และผลตางท่ีเปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯอยางนอยเดือนละคร้ัง มีความ
พึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.08) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดาน
ราคา (-0.39) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.25) 3.ดานสถานท่ี (-0.07) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความถ่ีการซ้ือผลิตภัณฑของบริษัทฯทุก 2-3 เดือนหรือหางกวา มี
ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.10) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 
1.ดานราคา (-0.39) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.22) 3.ดานสถานท่ี (-0.01) 
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ตารางท่ี  17 แสดงคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกคา 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

ประเภทธุรกิจของลูกคา 

ผูผลิตปุย 
(n=70) 

ผูผลิตขาวบรรจุถุง 
(n=35) 

ผูผลิต 
อาหารสัตว 
ยาฆาแมลง 

(n=59) 

อื่น ๆ 
(n=54) 

คาเฉลี่ย   
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย   
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย   
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย   
(แปลผล) 

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ 
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.73 (มาก) 3.77 (มาก) 3.77 (มาก) 3.83 (มาก) 
3.86 (เห็นดวย) 
0.13 (พึงพอใจ) 

3.88 (เห็นดวย) 
0.11 (พึงพอใจ) 

3.87 (เห็นดวย) 
0.10 (พึงพอใจ) 

3.86 (เห็นดวย) 
0.03 (พึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานราคา 
ความคิดเห็นดานราคา 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.75 (มาก) 3.72 (มาก) 3.66 (มาก) 3.85 (มาก) 
3.31 (เฉย ๆ) 

-0.44 (ไมพึงพอใจ) 
3.33 (เฉย ๆ) 

-0.39 (ไมพึงพอใจ) 
3.44 (เห็นดวย) 

-0.22 (ไมพึงพอใจ) 
3.37 (เฉย ๆ ) 

-0.48 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสถานท่ี 
ความคิดเห็นดานสถานท่ี 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.88 (มาก) 3.83 (มาก) 3.87 (มาก) 3.81 (มาก) 
3.86 (เห็นดวย) 

-0.02 (ไมพึงพอใจ) 
3.87 (เห็นดวย) 
0.04 (พึงพอใจ) 

3.79 (เห็นดวย) 
-0.08 (ไมพึงพอใจ) 

3.71 (เห็นดวย) 
-0.10 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด 
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.69 (มาก) 3.63 (มาก) 3.69 (มาก) 3.79 (มาก) 
3.47 (เห็นดวย)-

0.22 (ไมพึงพอใจ) 
3.49 (เห็นดวย) 

-0.14 (ไมพึงพอใจ) 
3.51 (เห็นดวย) 

-0.18 (ไมพึงพอใจ) 
3.39 (เฉย ๆ) 

-0.40 (ไมพึงพอใจ) 

คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม 
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 
ความแตกตางของคาเฉลี่ยรวม 

3.76 (มาก) 
3.63 (เห็นดวย) 

-0.13 (ไมพึงพอใจ) 

3.74 (มาก) 
3.64 (เห็นดวย) 

-0.10 (ไมพึงพอใจ) 

3.75 (มาก) 
3.65 (เห็นดวย) 

-0.10 (ไมพึงพอใจ) 

3.82 (มาก) 
3.58 (เห็นดวย) 

-0.24 (ไมพึงพอใจ) 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทธุรกิจตางกัน ใหคะแนนความ

คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูผลิตปุย ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวน

ประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก  มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดานราคาท่ี
อยูระดับปานกลาง 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูผลิตขาวบรรจุถุง ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก  มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดาน
ราคาท่ีอยูระดับปานกลาง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูผลิตยา อาหารสัตว ยาฆาแมลง ใหคะแนนความคาดหวังและ
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานอยูในระดับมาก   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนประเภทธุรกิจอ่ืน ๆ ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก  มีเพียงคะแนนความคิดเห็น
ดานราคาและการสงเสริมการตลาดท่ีอยูระดับปานกลาง 

สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกคาไดดังนี้ (โดยผลตางท่ีเปนบวกแสดงวา มีความพึง
พอใจ และผลตางท่ีเปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูผลิตปุย มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.13) เทานั้น และ
ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.44) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-
0.22) 3.ดานสถานท่ี (-0.02) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูผลิตขาวบรรจุถุง มีความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ (0.11) 2.ดานสถานท่ี (0.04) และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1.ดานราคา (-0.39) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.14) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูผลิตอาหารสัตว ยาฆาแมลง มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ 
(0.10) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.22) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.18) 3.ดานสถานท่ี (-0.08) 

ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.03) เทานั้น 
และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.48) 2.ดานการสงเสริมการตลาด 
(-0.40) 3.ดานสถานท่ี (-0.10) 
 



 50

ตารางท่ี  18   แสดงคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ียตอเดือน 
 

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 

มูลคาท่ีซื้อเฉล่ียตอเดือน 

ไมเกิน 1 แสนบาท 
(n=13) 

1-2.5 แสน 
(n=139) 

2.5 แสนขึ้นไป 
(n=66) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ 
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.81 (มาก) 3.76 (มาก) 3.78 (มาก) 
3.90 (เห็นดวย) 
0.09 (พึงพอใจ) 

3.84 (เห็นดวย) 
0.08 (พึงพอใจ) 

3.91 (เห็นดวย) 
0.13 (พึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานราคา 
ความคิดเห็นดานราคา 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.80 (มาก) 3.74 (มาก) 3.75 (มาก) 
3.46 (เห็นดวย) 

-0.34 (ไมพึงพอใจ) 
3.36 (ปานกลาง) 

-0.38 (ไมพึงพอใจ) 
3.34 (เฉย ๆ) 

-0.41 (ไมพึงพอใจ) 

ความคาดหวังดานสถานท่ี 
ความคิดเห็นดานสถานท่ี 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.89 (มาก) 3.83 (มาก) 3.88 (มาก) 
3.87 (เห็นดวย) 

-0.02 (ไมพึงพอใจ) 
3.79 (เห็นดวย) 

-0.04 (ไมพึงพอใจ) 
3.83 (เห็นดวย) 

-0.05 (ไมพึงพอใจ) 
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด 
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด 
ความแตกตางของคาเฉล่ีย 

3.79 (มาก) 3.73 (มาก) 3.70 (มาก) 
3.55 (เห็นดวย) 

-0.24 (ไมพึงพอใจ) 
3.46 (เห็นดวย) 

-0.27 (ไมพึงพอใจ) 
3.46  (เห็นดวย) 

-0.24 (ไมพึงพอใจ) 

 คะแนนเฉล่ียความคาดหวังรวม 
คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นรวม 
ความแตกตางของคาเฉล่ียรวม 

3.82 (มาก) 
3.70 (เห็นดวย) 

-0.12 (ไมพึงพอใจ) 

3.77 (มาก) 
3.61 (เห็นดวย) 

-0.16 (ไมพึงพอใจ) 

3.78 (มาก) 
3.64 (เห็นดวย) 

-0.14 (ไมพึงพอใจ) 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาท่ีซ้ือเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ใหคะแนน

ความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ียไมเกิน 1 แสนบาท ใหคะแนนความคาดหวังและ

ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานอยูในระดับมาก    
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ีย 1-2.5 แสนบาท ใหคะแนนความคาดหวังและความ

คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก  มีเพียงความคิดเห็นดาน
ราคา ท่ีอยูในระดับปานกลาง 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ียต้ังแต 2.5 แสนบาทข้ึนไป ใหคะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก  มี
เพียงความคิดเห็นดานราคา ท่ีอยูในระดับปานกลาง 

สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ียตอเดือนไดดังนี้ (โดยผลตางท่ีเปนบวกแสดงวา มีความ
พึงพอใจ และผลตางท่ีเปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ีย 1-2.5 แสนบาท มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ 
(0.09) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.34) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.24) 3.ดานสถานที่ (-0.02) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ีย 1-2.5 แสนบาท มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ 
(0.08) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.38) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.27) 3.ดานสถานท่ี (-0.04) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาท่ีซ้ือเฉล่ียต้ังแต 2.5 แสนบาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑ (0.13) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.41) 2.
ดานการสงเสริมการตลาด (-0.24) 3.ดานสถานท่ี (-0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


