บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษา เรื่ อง ความพึงพอใจของลูก คาตอสวนประสมทางการตลาดสํา หรับ
ผลิตภัณฑของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัดไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 218 ชุด จากกลุมลูกคาตามประเภทธุรกิจตาง ๆ ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552
และไดดําเนินการวิเคราะห รวมทั้งนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในลักษณะคําอธิบายประกอบ
ตาราง และ แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงาน
ลักษณะงาน ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน
สวนที่ 2 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นที่ลูกคามีตอการดําเนินงานจริง
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาด
สวนที่ 3 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นที่ลูกคามีตอการดําเนินงานจริง
ดานปจจัยยอยในสวนประสมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้
สตารการทอ จํากัด
สวนที่ 4 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นที่ลูกคามีตอการดําเนินงานจริง
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย
และดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตาม ตําแหนงงาน ลักษณะงาน ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑ
ของบริษัทฯ ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาที่ซื้อ
เฉลี่ย/เดือน
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงงาน
ตําแหนงงาน

จํานวน (คน)
รอยละ
จัดซื้อ
74
33.9
ผูจัดการฝาย / ผูบริหาร
64
29.4
เจาของกิจการ
76
34.9
อื่น ๆ
4
1.8
รวม
218
100.0
อื่น ๆ ไดแกเลขานุการ จํานวน 1 คน ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ จํานวน 2 คน และวิศวกรโรงงาน
จํานวน 1 คน
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนเจาของกิจการ จํานวน
76 คน คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาเปนจัดซื้อ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาเปน
ผูจัดการฝาย / ผูบริหาร จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 29.4 และอื่น ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
1.8
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะงาน
ลักษณะงาน
ผูมีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ
ผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของ
ในการตัดสินใจซื้อ
รวม

จํานวน (คน)
135

รอยละ
61.9

83

38.1

218

100.0

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ จํานวน 135
คน คิดเปนรอยละ 61.9 และมีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ จํานวน 83
คน คิดเปนรอยละ 38.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่เคยใช
ผลิตภัณฑของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
นอยกวา 6 เดือน และ 6 เดือน ถึง 1 ป
1-3 ป
มากกวา 3 ป
รวม

จํานวน (คน)
53
42
123
218

รอยละ
24.3
19.3
56.4
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ มากกวา 3 ปมากที่สุด 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
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑของบริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
อาทิตยละครั้ง
2-3 ครั้ง/เดือน
เดือนละครั้ง
ทุก 2-3 เดือน
รวม

จํานวน (คน)
8
70
24
116
218

รอยละ
3.7
32.1
11.0
53.2
100.0

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ ทุก 2-3 เดือนมากที่สุด จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 53.2 รองลงมาเปน 2-3 ครั้ง/เดือน
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 32.1 รองลงมาเปนเดือนละครั้ง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 11.0
และอาทิตยละครั้ง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.7 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

จํานวน (คน)
70
35
22
5
11
22
2

รอยละ
32.1
16.1
10.1
2.3
5.0
10.1
0.9

ผูผลิตปุย
ผูผลิตขาวบรรจุถุง
ผูผลิตอาหารสัตว
อุตสาหกรรมเคมี
ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก
ผูผลิตปูนซีเมนต
ผูผลิตยา อาหารเสริมสําหรับสัตวและ
พืช รวมถึงยาฆาแมลง
37
17.0
อื่น ๆ*
14
6.4
รวม
218
100.0
* อื่นๆไดแก ผูผลิตสารกรองน้ํา จํานวน 3 คน รอยละ 1.4 ผูผลิตกลองกระดาษ จํานวน 6 ราย
รอยละ 2.7 และ ผูผลิตสี จํานวน 5 คน รอยละ 2.3
จากตารางที่ 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
กล อ งกระดาษ จํ า นวน 6 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 2.7 รองลงมาเป น อุ ต สาหกรรมเคมี แ ละผู ผ ลิ ต สี
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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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน
มูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน
ต่ํากวา 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
50,001 - 70,000 บาท
70,001 - 100,000 บาท
100,001 - 150,000 บาท
150,001 - 200,000 บาท
200,001 - 250,000 บาท
250,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
3
4
0
6
5
80
54
66
218

รอยละ
1.4
1.8
0.0
2.8
2.3
36.7
24.8
30.3
100.0

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน 150,001200,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมามีมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน 250,001 บาท
ขึ้นไป จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมามีมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน 200,001-250,000 บาท
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 24.8 รองลงมามีมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน 70,001-100,000 บาท จํานวน
6 คน คิดเปนรอยละ 2.8 รองลงมามีมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน 100,001-150,000 บาท จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 2.3 รองลงมามูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน 30,001-50,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
1.8 และมีมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือนต่ํากวา 30,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมการใชบริการ
ตอไป
แนวโนมการใชบริการตอไป
ใชตอไป
ไมใช
ไมแนใจ
รวม

จํานวน (คน)
172
3
43
218

รอยละ
78.9
1.4
19.7
100.0

จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมแี นวโนมการใชบริการตอไป จํานวน
172 คน คิดเปนรอยละ 78.9 รองลงมาตอบวาไมแนใจ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 19.7 และตอบ
วาไมใช จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.4

31
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาความคาดหวังและความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดอันประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความคาดหวังและความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด
ความคาดหวัง
สวนประสมทาง
การตลาดดานตาง ๆ คาเฉลี่ย ระดับ
ดานผลิตภัณฑ
3.77
มาก
ดานราคา
3.75
มาก
ดานชองทางการจัด
3.85
มาก
จําหนาย
ดานการสงเสริม
3.70
มาก
การตลาด
ที่มา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ

ความคิดเห็น
คาเฉลี่ย ระดับ
3.86 เห็นดวย
3.36
เฉย ๆ

ความ
แตกตาง
0.09
-0.38

ความ
หมาย
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ

3.80

เห็นดวย

-0.05

ไมพึงพอใจ

3.46

เห็นดวย

-0.24

ไมพึงพอใจ

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานตาง ๆ ในระดับ มาก ทุกดาน
และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ในระดับ เห็นดวย
ทุกดาน ยกเวนดานราคา อยูในระดับเฉย ๆ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น และระดั บ ความคาดหวั ง ของทุ ก ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด
ประเด็นที่มีความพึงพอใจเมื่อพิจารณาจากคาความแตกตาง ไดแก ดานผลิตภัณฑ (0.09) สวน
ประเด็นที่ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานราคา (-0.38) ดานการสงเสริม
การตลาด (-0.24) และ ดานชองทางการจัดจําหนาย (-0.05) ตามลําดับ
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สวนที่ 3 ขอมูลดานความคาดหวังและความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอปจจัยยอยในสวนประสมทาง
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด
1) ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑบริการ แบงเปน 8 ประเด็นไดแก (1) ความหลากหลายของชนิด
สินคา (2) คุณภาพของสินคา (3) เทคโนโลยีการผลิตสินคา (4) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตรา
สินคา (5) การใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ (6) เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานที่ไดรับ
(7) เงื่อนไขการรับประกันสินคา (8) บริการหลังการขายที่ประทับใจ
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางจําแนก
ตามปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ และบริการ
ความควาดหวัง
ความคิดเห็น
ความ
ความ
สวนประสมทางการตลาด
แตกตาง
หมาย
ดานผลิตภัณฑและ บริการ คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ
ความหลากหลายของชนิด
3.08 ปานกลาง
สินคา
คุณภาพของสินคา
3.68
มาก
เทคโนโลยีการผลิตสินคา
3.39 ปานกลาง
ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
4.19
มาก
ของตราสินคา
การใหบริการขอมูลทาง
3.89
มาก
เทคนิคตาง ๆ
เอกสารประกอบสินคาหรือ
3.89
มาก
มาตรฐานที่ไดรับ
เงื่อนไขการรับประกัน
4.25 มากที่สุด
สินคา
บริการหลังการขายที่
3.79
มาก
ประทับใจ
เฉลี่ยรวม 3.77
มาก
ที่มา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ

3.61

เห็นดวย

0.53

พึงพอใจ

3.82
3.78

เห็นดวย
เห็นดวย

0.14
0.39

พึงพอใจ
พึงพอใจ

3.81

เห็นดวย

-0.38

ไมพึงพอใจ

3.96

เห็นดวย

0.07

พึงพอใจ

3.93

เห็นดวย

0.04

พึงพอใจ

4.05

เห็นดวย

-0.20

ไมพึงพอใจ

3.95

เห็นดวย

0.16

พึงพอใจ

3.86

เห็นดวย

0.09

พึงพอใจ
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จากตารางที่ 9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑและบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.77) และเมื่อพิจารณาตามปจจัย
ยอยพบวา เงื่อนไขการรับประกันสินคา (4.25) ลูกคามีความคาดหวังในระดับมากที่สุด
และ
คุณภาพสินคา (3.68) ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคา (4.19) การใหบริการขอมูลทาง
เทคนิคตางๆ (3.89) เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานที่ไดรับ (3.89) และบริการหลังการขายที่
ประทับใจ (3.79) ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมาก และความหลากหลายของสินคา (3.08)
และเทคโนโลยีการผลิตสินคา (3.39) ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง
และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและบริการใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย (3.86) และเมื่อพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา ความหลากหลายของ
สินคา (3.61) คุณภาพของสินคา (3.82) เทคโนโลยีการผลิตสินคา (3.78) ชื่อเสียงและความ
นาเชื่อถือของตราสินคา (3.81) การใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ (3.96) เอกสารประกอบ
สินคาหรือมาตรฐานที่ไดรับ (3.93) เงื่อนไขการรับประกันสินคา (4.05) การบริการหลังการขายที่
ประทับใจ (3.95) ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑและบริการในภาพรวม อยูในระดับพึงพอใจ (0.09) และเมื่อ
พิจารณาตามปจจัยยอยพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดาน ความหลากหลายของชนิดสินคา (0.53)
เทคโนโลยีการผลิตสินคา (0.39) บริการหลังการขายที่ประทับใจ (0.16) คุณภาพของสินคา
(0.14) การใหบริการขอมูลทางเทคนิคตาง ๆ (0.07) และ เอกสารประกอบสินคาหรือมาตรฐานที่
ไดรับ (0.04) และไมพึงพอใจในดาน ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของตราสินคา (-0.38) และ
เงื่อนไขการรับประกันสินคา (-0.20)
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2) ปจจัยยอยดานราคา
ปจจัยยอยดานราคา แบงเปน 5 ประเด็นไดแก (1) ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขง (2) ระยะการ
ยืนสินคาที่นานกวา (3) สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (4) เครดิตเทอมที่นานกวา และ (5) วิธีการ
ชําระเงินที่สะดวก และยืดหยุน
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยยอยดานราคา
ความควาดหวัง
สวนประสมทาง
การตลาดดานราคา คาเฉลี่ย ระดับ
ราคาจําหนายที่ต่ํากวา
3.67
มาก
คูแขง
ระยะการยืนราคาสินคา
4.10
มาก
ที่นานกวา
สวนลดตามปริมาณการ
3.86
มาก
สั่งซื้อ
เครดิตเทอมที่นานกวา
3.67
มาก
วิธีการชําระเงินที่สะดวก
3.44
มาก
และยืดหยุน
เฉลี่ยรวม 3.75
มาก
ที่มา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ

ความคิดเห็น
คาเฉลี่ย ระดับ

ความ
แตกตาง

ความ
หมาย

2.89

เฉย ๆ

-0.78

ไมพึงพอใจ

3.82

เห็นดวย

-0.28

ไมพึงพอใจ

3.41

เห็นดวย

-0.45

ไมพึงพอใจ

3.29

เฉย ๆ

-0.38

ไมพึงพอใจ

3.39

เฉย ๆ

-0.04

ไมพึงพอใจ

3.36

เฉย ๆ

-0.38

ไมพึงพอใจ

จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดด า นราคาในภาพรวมอยู ใ นระดับ มาก (3.75) และเมื่ อพิ จ ารณาตามป จ จั ย ยอ ยพบว า
ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมาก ในดาน ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขง (3.67) ระยะการยืนราคา
สินคาที่นานกวา (4.10) สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (3.86) เครดิตเทอมที่นานกวา (3.67) วิธีการ
ชําระเงินที่สะดวกและยืดหยุน (3.44)
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และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาในภาพรวมอยูใน
ระดับเฉย ๆ (3.36) และเมื่อพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา ระยะการยืนราคาสินคาที่นานกวา (3.82)
สวนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (3.41) ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย และราคาจําหนายที่
ต่ํากวาคูแขง (2.89) เครดิตเทอมที่นานกวา (3.29) วิธีการชําระเงินที่สะดวกและยืดหยุน (3.39) ลูกคา
มีความคิดเห็นอยูในระดับเฉย ๆ
ปจจัยยอยดานราคาในภาพรวม อยูในระดับไมพึงพอใจ (-0.38) และเมื่อพิจารณาตามปจจัย
ยอยพบวา ลูกคามีความไมพึงพอใจในดาน ราคาจําหนายที่ต่ํากวาคูแขง (-0.78) สวนลดตาม
ปริมาณการสั่งซื้อ (-0.45) เครดิตเทอมที่นานกวา (-0.38) ระยะเวลาการยืนราคาสินคาที่นานกวา (0.28) และ วิธีการชําระเงินที่สะดวก และยืดหยุน (-0.04)
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3) ปจจัยยอยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยยอยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย แบงเปน 8 ประเด็นไดแก (1) ทําเลที่ตั้ง
มีความสะดวกและงายตอการเขาถึง (2) ความสะดวกในการติดตอสั่งซื้อ (3) ความพรอมดานสตอ
กสินคา (4) ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (5) ความถูกตองในการจัดสงสินคา (6) ไมมี
ความเสียหายระหวางการขนสง (7) มารยาทของพนักงานจัดสง และ (8) ความถูกตองของเอกสาร
ประกอบสินคา
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยยอยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย
สวนประสมทางการตลาด
ความควาดหวัง
ความคิดเห็น
ความ
ความ
ดานสถานที่และชองทางการ
แตกตาง
หมาย
คาเฉลี่ย ระดับ คาเฉลี่ย ระดับ
จัดจําหนาย
ทําเลที่ตั้งมีความสะดวกและ
3.10
มาก
3.50 เห็นดวย
0.40
พึงพอใจ
งายตอการเขาถึง
ความสะดวกในการติดตอ
ปาน
3.00
3.76 เห็นดวย
0.76
พึงพอใจ
สั่งซื้อ
กลาง
ความพรอมดานสตอกสินคา 3.61
มาก
3.62 เห็นดวย
0.01
พึงพอใจ
ระยะเวลาการสงมอบ
4.56 มากที่สุด 3.92 เห็นดวย
-0.64
ไมพึงพอใจ
ทันเวลา ไมลาชา
ความถูกตองในการจัดสง
4.25 มากที่สุด 3.84 เห็นดวย
-0.41
ไมพึงพอใจ
สินคา
ไมมีความเสียหายระหวาง
4.15
มาก
4.03 เห็นดวย
-0.12
ไมพึงพอใจ
การขนสง
มารยาทของพนักงานจัดสง 3.96
มาก
3.89 เห็นดวย
-0.07
ไมพึงพอใจ
ความถูกตองของเอกสาร
4.15
มาก
3.85 เห็นดวย
-0.30
ไมพึงพอใจ
ประกอบสินคา
เฉลี่ยรวม 3.85
มาก
3.80 เห็นดวย
-0.05
ไมพึงพอใจ
ที่มา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ
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จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.85) และเมื่อ
พิจารณาตามปจจัยยอยพบวา ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ในดาน ระยะเวลาการสง
มอบทันเวลาไมลาชา (4.56) ความถูกตองในการจัดสงสินคา (4.25) และลูกคามีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก ในดาน ทําเลที่ตั้งมีความสะดวกและงายตอการเขาถึง (3.10) ความพรอมดานสตอ
กสินคา (3.61) ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง (4.15) มารยาทของพนักงานจัดสง (3.96)
ความถูกตองของเอกสารประกอบสินคา (4.15) และลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับปานกลางใน
ดาน ความสะดวกในการติดตอในการสั่งซื้อ (3.00)
และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่และชองทางการ
จัดจํานาย ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย (3.80) และเมื่อพิจารณาตามปจจัยยอย พบวา ทําเลที่ตั้ง
มีความสะดวกและงายตอการเขาถึง (3.50) ความสะดวกในการติดตอสั่งซื้อ (3.76) ความพรอมดาน
สตอกสินคา (3.62) ระยะเวลาการสงมอบทันเวลา ไมลาชา (3.92) ความถูกตองในการจัดสงสินคา
(3.84) ไมมีความเสียหายระหวางการขนสง (4.03) มารยาทของพนักงานจัดสง (3.89) ความถูกตอง
ของเอกสารประกอบสินคา (3.85) ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
ปจจัยยอยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวม อยูในระดับไมพึงพอใจ
(-0.05) และเมื่อพิจารณาตามปจจัยยอยพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในดาน ทําเลที่ตั้งมีความ
สะดวก และงายตอการเขาถึง (0.40) ความสะดวกในการติดตอสั่งซื้อ (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/ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ (3) การพัฒนาความรู/
ความสามารถของฝายขาย (4) บุคลิกภาพ และมารยาทของฝายขาย (5) ความสะดวกในการเขาถึง
และติดตอฝายขาย (6) ความเอาใจใสติดตามงานของฝายขาย (7) การแกไขปญหาเฉพาะหนาของ
ฝายขาย และ (8) การจัดสัมนาหรือฝกอบรมใหลูกคา
ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย ของคะแนนระดับความคาดหวังและความคิดเห็นของกลุม ตัวอยาง
จําแนกตามปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด
ความควาดหวัง
ความคิดเห็น
สวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลีย่
ระดับ คาเฉลีย่
ระดับ
การสงเสริมการขาย เชน ลด
3.68
มาก
2.83
เฉย ๆ
ราคา แจก แถมสินคา
การโฆษณา/ประชาสัมพันธใน
3.37 ปานกลาง 3.19
เฉย ๆ
สื่อตาง ๆ
การพัฒนาความรู/
3.56
มาก
3.34
เฉย ๆ
ความสามารถของฝายขาย
บุคลิกภาพ และมารยาทของฝาย
3.52
มาก
3.68
เห็นดวย
ขาย
ความสะดวกในการเขาถึงและ
3.84
มาก
3.88
เห็นดวย
ติดตอฝายขาย
ความเอาใจใสติดตามงานของ
3.87
มาก
3.86
เห็นดวย
ฝายขาย
การแกไขปญหาเฉพาะหนาของ
4.34 มากที่สุด 3.82
เห็นดวย
ฝายขาย
การจัดสัมนาหรือฝกอบรมให
3.46
มาก
3.10
เฉย ๆ
ลูกคา
เฉลีย่ รวม 3.70
มาก
3.46
เห็นดวย

ที่มา: จากการสํารวจป 2552 และจากการคํานวณ

ความ
แตกตาง

ความ
หมาย

-0.85

ไมพึงพอใจ

-0.18

ไมพึงพอใจ

-0.22

ไมพึงพอใจ

0.16

พึงพอใจ

0.04

พึงพอใจ

-0.01

ไมพึงพอใจ

-0.52

ไมพึงพอใจ

-0.36

ไมพึงพอใจ

-0.24

ไมพึงพอใจ
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จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความคาดหวังตอสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก (3.70) และเมื่อพิจารณาตามปจจัย
ยอยพบวา ลูกคามีความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด 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 / ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ (3.37)
และไดแสดงระดับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย (3.46)
และเมื่อพิจารณาตามปจจัยยอย 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 /
ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ (3.19) การพัฒนาความรู / ความสามารถของฝายขาย (3.34) การจัด
สัมนาหรือฝกอบรมใหลูกคา (3.10) ลูกคามีความคิดเห็นอยูในระดับเฉย ๆ
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวม อยูในระดับไมพึงพอใจ (-0.24) และเมื่อ
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/ประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ (-0.18) และ การเอาใจใสติดตามงานของฝายขาย
(-0.01)
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สว นที่ 4 ข อมู ลดา นความคาดหวั ง และความพึง พอใจของลูกค า ที่ มีต อปจจั ย สว นประสมทาง
การตลาดของ บริษัท โรงงานลักกี้สตารการทอ จํากัด ประกอบดวยปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด จําแนกตาม ตําแหนงงาน ลักษณะงาน ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ความถี่
ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประเภทธุรกิจของลูกคา รวมถึงมูลคาที่ซื้อ เฉลี่ย/เดือน
ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามตําแหนงงาน

สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความคาดหวังดานราคา
ความคิดเห็นดานราคา
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความคาดหวังดานสถานที่
ความคิดเห็นดานสถานที่
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม
ความแตกตางของคาเฉลี่ยรวม

จัดซื้อ
(n=74)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.77 (มาก)
3.86 (เห็นดวย)
0.09 (พึงพอใจ)
3.75 (มาก)
3.32 (เฉย ๆ)
-0.43 (ไมพึงพอใจ)
3.84 (มาก)
3.78 (เห็นดวย)
-0.06 (ไมพึงพอใจ)
3.71 (มาก)
3.46 (เห็นดวย)
-0.25 (ไมพึงพอใจ)
3.77(มาก)
3.61 (เห็นดวย)
-0.16 (ไมพึงพอใจ)

ตําแหนงงาน
ผูจัดการ/ผูบริหาร
(n=64)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.74 (มาก)
3.32 (เฉย ๆ)
-0.42 (ไมพึงพอใจ)
3.70 (มาก)
3.33 (เฉย ๆ)
-0.37 (ไมพึงพอใจ)
3.67 (มาก)
3.75 (เห็นดวย)
0.08 (พึงพอใจ)
3.82 (มาก)
3.42 (เห็นดวย)
-0.40 (ไมพึงพอใจ)
3.73 (มาก)
3.46 (เห็นดวย)
-0.27 (ไมพึงพอใจ)

เจาของกิจการ
(n=76)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.85 (มาก)
4.02 (เห็นดวย)
0.17 (พึงพอใจ)
3.81 (มาก)
3.49 (เห็นดวย)
-0.32 (ไมพึงพอใจ)
3.85 (มาก)
3.83 (เห็นดวย)
-0.02 (ไมพึงพอใจ)
3.78 (มาก)
3.61 (เห็นดวย)
-0.17 (ไมพึงพอใจ)
3.78 (มาก)
3.65 (เห็นดวย)
-0.13 (ไมพึงพอใจ)
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จากตารางที่ 13 พบวา ผูต อบแบบสอบถามที่มี ตํา แหนง งานต า งกัน ใหค ะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนจัดซื้อ ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดานราคาที่อยูระดับ
ปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูจัดการ/ ผูบริหาร ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดาน
ผลิตภัณฑและราคาที่อยูระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาของกิจการและต่ําแหนงงานอื่น ๆ ใหคะแนนความคาดหวัง
และความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก ทุกดาน
สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามตําแหนงงานไดดังนี้ (โดยผลตางที่เปนบวกแสดงวา มีความพึงพอใจ และ
ผลตางที่เปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ)
ผูที่มีตําแหนงงานเปนจัดซื้อ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.09) เทานั้น และไมพึง
พอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.43) 2.ดานการสงเสริมตลาด (-0.25) และ
3.ดานสถานที่ (-0.06)
ผูที่มีตําแหนงงานเปนผูจัดการ/ผูบริหาร มีความพึงพอใจในดานสถานที่ (0.08) เทานั้น และ
ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ (-0.42) 2.ดานการสงเสริมตลาด
(-0.40) และ 3.ดานราคา (-0.37)
ผูที่มีตําแหนงงานเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.17) เทานั้น และ
ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.32) 2.ดานการสงเสริมตลาด (-0.17)
และ 3.ดานสถานที่ (-0.02)
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ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามลักษณะงาน
ลักษณะงาน
ผูมีอํานาจตัดสินใจ หรือ
ผูมีหนาที่ติดตอหรือจัดซื้อ มีสวนเกีย่ วของในการ
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ
ตัดสินใจซื้อ
(n=135)
(n=83)
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
3.76 (มาก)
3.78 (มาก)
ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
3.85 (เห็นดวย)
3.89 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
0.09 (พึงพอใจ)
0.11 (พึงพอใจ)
3.61 (มาก)
3.75 (มาก)
ความคาดหวังดานราคา
ความคิดเห็นดานราคา
3.37 (เฉย ๆ)
3.35 (ปานกลาง)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.24 (ไมพึงพอใจ)
-0.40 (ไมพึงพอใจ)
3.83 (มาก)
3.88 (มาก)
ความคาดหวังดานสถานที่
ความคิดเห็นดานสถานที่
3.81 (เห็นดวย)
3.80 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.02 (ไมพึงพอใจ)
-0.08 (ไมพึงพอใจ)
3.69 (มาก)
3.73 (มาก)
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด
3.47 (เห็นดวย)
3.45 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.22 (ไมพึงพอใจ)
-0.28 (ไมพึงพอใจ)
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม
3.72 (มาก)
3.79 (มาก)
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม
3.63 (เห็นดวย)
3.62 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลีย่ รวม
-0.09 (ไมพึงพอใจ)
-0.17 (ไมพึงพอใจ)
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จากตารางที่ 14 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ลั ก ษณะงานต า งกั น ให ค ะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามผูมีหนาที่ติดตอหรือเปนผูจัดซื้อ ใหคะแนนความคาดหวังและความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความ
คิดเห็นดานราคาที่อยูระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามผูที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อ ให
คะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนน
ความคิดเห็นดานราคาที่อยูระดับปานกลาง
สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามลักษณะงานไดดังนี้ (โดยผลตางที่เปนบวกแสดงวา มีความพึงพอใจ และ
ผลตางที่เปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีหนาที่ติดตอหรือเปนผูจัดซื้อ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
(0.09) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.24) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.22) 3.ดานสถานที่ (-0.02)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอํานาจตัดสินใจ หรือมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อมีความพึง
พอใจในดานผลิตภัณฑ (0.11) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดาน
ราคา (-0.40) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.28) 3.ดานสถานที่ (-0.08)
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ไมถึง 1 ป
1-3 ป
มากวา 3 ปขึ้น
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ
(n=53)
(n=42)
(n=123)
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.84 (มาก)
3.71 (มาก)
3.76 (มาก)
ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
3.93 (เห็นดวย)
3.79 (เห็นดวย)
3.86 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
0.09 (พึงพอใจ)
0.08 (พึงพอใจ)
0.10 (พึงพอใจ)
3.82 (มาก)
3.72 (มาก)
3.72 (มาก)
ความคาดหวังดานราคา
ความคิดเห็นดานราคา
3.44 (เห็นดวย)
3.30 (เฉย ๆ)
3.35 (เฉย ๆ)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.38 (ไมพึงพอใจ) -0.42 (ไมพึงพอใจ) -0.37 (ไมพึงพอใจ)
3.91 (มาก)
3.79 (มาก)
3.84 (มาก)
ความคาดหวังดานสถานที่
ความคิดเห็นดานสถานที่
3.86 (เห็นดวย)
3.72 (เห็นดวย)
3.81 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.05 (ไมพึงพอใจ) -0.07 (ไมพึงพอใจ) -0.03 (ไมพึงพอใจ)
3.76 (มาก)
3.68 (มาก)
3.69 (มาก)
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด
3.53 (เห็นดวย)
3.38 (เห็นดวย)3.46 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.23 (ไมพึงพอใจ) 0.30 (ไมพึงพอใจ) -0.23 (ไมพึงพอใจ)
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม
3.83 (มาก)
3.73 (มาก)
3.75 (มาก)
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.69 (เห็นดวย)
3.55 (เห็นดวย)
3.62 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ยรวม -0.14 (ไมพึงพอใจ) -0.18 (ไมพึงพอใจ) -0.13 (ไมพึงพอใจ)

จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ตางกัน ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการใชสินคาของบริษัทฯ ไมถึง 1 ป ใหคะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานอยูในระดับมาก
ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการใชสินคาของบริษัทฯ 1-3 ป ใหคะแนนความคาดหวัง
และความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนน
ความคิดเห็นดานราคาที่อยูระดับปานกลาง
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการใชสินคาของบริษัทฯ มากกวา 3 ปขึ้นไป ใหคะแนน
ความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความ
คิดเห็นดานราคาที่อยูระดับปานกลาง
สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามระยะเวลาที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯไดดังนี้ (โดยผลตางที่เปนบวก
แสดงวา มีความพึงพอใจ และผลตางที่เปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ)
ผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทไมถึง 1 ป มีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑ (0.09) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.38) 2.
ดานการสงเสริมการตลาด (-0.23) 3.ดานสถานที่ (-0.05)
ผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชผลิตภัณฑ ของบริ ษัทฯ 1-3 ป มีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑ (0.08) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.42) 2.
ดานการสงเสริมการตลาด (-0.30) 3.ดานสถานที่ (-0.07)
ผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯมากกวา 3 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจใน
ดานผลิตภัณฑ (0.10) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (0.37) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.23) 3.ดานสถานที่ (-0.03)
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ตารางที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ

ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความคาดหวังดานราคา
ความคิดเห็นดานราคา
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความคาดหวังดานสถานที่
ความคิดเห็นดานสถานที่
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม
ความแตกตางของคาเฉลีย่ รวม

อยางนอยเดือนละครั้ง
(n=102)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.63 (มาก)
3.71 (เห็นดวย)
0.08 (พึงพอใจ)
3.61 (มาก)
3.22 (เฉย ๆ)
-0.39 (ไมพึงพอใจ)
3.71 (มาก)
3.64 (เห็นดวย)
-0.07 (ไมพึงพอใจ)
3.56 (มาก)
3.31 (เฉย ๆ)
-0.25 (ไมพึงพอใจ)
3.63 (มาก)
3.47 (เห็นดวย)
-0.16 (ไมพงึ พอใจ)

ทุก 2-3 เดือนหรือหาง
กวา (n=116)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
4.01 (มาก)
4.11 (เห็นดวย)
0.10 (พึงพอใจ)
3.98 (มาก)
3.59 (เห็นดวย)
-0.39 (ไมพึงพอใจ)
4.08 (มาก)
4.07 (เห็นดวย)
-0.01 (ไมพึงพอใจ)
3.94 (มาก)
3.72 (เห็นดวย)
-0.22 (ไมพึงพอใจ)
4.00 (มาก)
3.87 (เห็นดวย)
-0.13 (ไมพงึ พอใจ)

จากตารางที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ตางกัน ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามที่มีความถี่การซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางนอยเดือนละครั้ง ให
คะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูใน
ระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดานราคาและการสงเสริมการตลาดที่อยูระดับปานกลาง
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีความถี่การซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทุก 2-3 เดือนหรือหางกวา ให
คะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูใน
ระดับมาก
สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯไดดังนี้ (โดยผลตางที่เปนบวก
แสดงวา มีความพึงพอใจ และผลตางที่เปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีความถี่การซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯอยางนอยเดือนละครั้ง มีความ
พึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.08) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดาน
ราคา (-0.39) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.25) 3.ดานสถานที่ (-0.07)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีความถี่การซื้อผลิตภัณฑของบริษัทฯทุก 2-3 เดือนหรือหางกวา มี
ความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.10) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก
1.ดานราคา (-0.39) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.22) 3.ดานสถานที่ (-0.01)
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกคา
ประเภทธุรกิจของลูกคา
ผูผลิต
ผูผลิตปุย
ผูผลิตขาวบรรจุถุง
อาหารสัตว
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ
(n=70)
(n=35)
ยาฆาแมลง
(n=59)
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.73 (มาก)
3.77 (มาก)
3.77 (มาก)
ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
3.86 (เห็นดวย)
3.88 (เห็นดวย)
3.87 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลีย่
0.13 (พึงพอใจ)
0.11 (พึงพอใจ)
0.10 (พึงพอใจ)
3.75 (มาก)
3.72 (มาก)
3.66 (มาก)
ความคาดหวังดานราคา
ความคิดเห็นดานราคา
3.31 (เฉย ๆ)
3.33 (เฉย ๆ)
3.44 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลีย่
-0.44 (ไมพึงพอใจ) -0.39 (ไมพึงพอใจ) -0.22 (ไมพึงพอใจ)
3.88 (มาก)
3.83 (มาก)
3.87 (มาก)
ความคาดหวังดานสถานที่
ความคิดเห็นดานสถานที่
3.86 (เห็นดวย)
3.87 (เห็นดวย)
3.79 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลีย่
-0.02 (ไมพึงพอใจ) 0.04 (พึงพอใจ) -0.08 (ไมพึงพอใจ)
3.69 (มาก)
3.63 (มาก)
3.69 (มาก)
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด
3.47 (เห็นดวย)3.49 (เห็นดวย)
3.51 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลีย่
0.22 (ไมพึงพอใจ) -0.14 (ไมพึงพอใจ) -0.18 (ไมพึงพอใจ)
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม
3.76 (มาก)
3.74 (มาก)
3.75 (มาก)
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.63 (เห็นดวย)
3.64 (เห็นดวย)
3.65 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ยรวม -0.13 (ไมพึงพอใจ) -0.10 (ไมพึงพอใจ) -0.10 (ไมพึงพอใจ)

อื่น ๆ
(n=54)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.83 (มาก)
3.86 (เห็นดวย)
0.03 (พึงพอใจ)
3.85 (มาก)
3.37 (เฉย ๆ )
-0.48 (ไมพึงพอใจ)
3.81 (มาก)
3.71 (เห็นดวย)
-0.10 (ไมพึงพอใจ)
3.79 (มาก)
3.39 (เฉย ๆ)
-0.40 (ไมพึงพอใจ)
3.82 (มาก)
3.58 (เห็นดวย)
-0.24 (ไมพึงพอใจ)

จากตารางที่ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประเภทธุรกิจตางกัน ใหคะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูผลิตปุย ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดานราคาที่
อยูระดับปานกลาง
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูผลิตขาวบรรจุถุง ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็นตอ
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็นดาน
ราคาที่อยูระดับปานกลาง
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ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูผลิตยา อาหารสัตว ยาฆาแมลง ใหคะแนนความคาดหวังและ
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานอยูในระดับมาก
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนประเภทธุรกิจอื่น ๆ ใหคะแนนความคาดหวังและความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงคะแนนความคิดเห็น
ดานราคาและการสงเสริมการตลาดที่อยูระดับปานกลาง
สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกคาไดดังนี้ (โดยผลตางที่เปนบวกแสดงวา มีความพึง
พอใจ และผลตางที่เปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ)
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูผลิตปุย มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.13) เทานั้น และ
ไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.44) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (0.22) 3.ดานสถานที่ (-0.02)
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูผลิตขาวบรรจุถุง มีความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1.ดานผลิตภัณฑ (0.11) 2.ดานสถานที่ (0.04) และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดแก 1.ดานราคา (-0.39) 2.ดานการสงเสริมการตลาด (-0.14)
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูผลิตอาหารสัตว ยาฆาแมลง มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
(0.10) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.22) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.18) 3.ดานสถานที่ (-0.08)
ผูตอบแบบสอบถามประเภทธุรกิจอื่นๆ มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ (0.03) เทานั้น
และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.48) 2.ดานการสงเสริมการตลาด
(-0.40) 3.ดานสถานที่ (-0.10)
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ตารางที่ 18 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคาดหวัง และความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตามมูลคาที่ซื้อเฉลี่ยตอเดือน

ไมเกิน 1 แสนบาท
สวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ
(n=13)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.81 (มาก)
ความคาดหวังดานผลิตภัณฑ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ
3.90 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
0.09 (พึงพอใจ)
3.80 (มาก)
ความคาดหวังดานราคา
ความคิดเห็นดานราคา
3.46 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.34 (ไมพึงพอใจ)
3.89 (มาก)
ความคาดหวังดานสถานที่
ความคิดเห็นดานสถานที่
3.87 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.02 (ไมพึงพอใจ)
3.79 (มาก)
ความคาดหวังดานสงเสริมตลาด
ความคิดเห็นดานสงเสริมตลาด
3.55 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ย
-0.24 (ไมพึงพอใจ)
คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังรวม
3.82 (มาก)
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.70 (เห็นดวย)
ความแตกตางของคาเฉลี่ยรวม -0.12 (ไมพึงพอใจ)

มูลคาที่ซื้อเฉลี่ยตอเดือน
1-2.5 แสน
(n=139)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.76 (มาก)
3.84 (เห็นดวย)
0.08 (พึงพอใจ)
3.74 (มาก)
3.36 (ปานกลาง)
-0.38 (ไมพึงพอใจ)
3.83 (มาก)
3.79 (เห็นดวย)
-0.04 (ไมพึงพอใจ)
3.73 (มาก)
3.46 (เห็นดวย)
-0.27 (ไมพึงพอใจ)
3.77 (มาก)
3.61 (เห็นดวย)
-0.16 (ไมพึงพอใจ)

2.5 แสนขึ้นไป
(n=66)
คาเฉลี่ย
(แปลผล)
3.78 (มาก)
3.91 (เห็นดวย)
0.13 (พึงพอใจ)
3.75 (มาก)
3.34 (เฉย ๆ)
-0.41 (ไมพึงพอใจ)
3.88 (มาก)
3.83 (เห็นดวย)
-0.05 (ไมพึงพอใจ)
3.70 (มาก)
3.46 (เห็นดวย)
-0.24 (ไมพึงพอใจ)
3.78 (มาก)
3.64 (เห็นดวย)
-0.14 (ไมพึงพอใจ)

จากตารางที่ 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ใหคะแนน
ความคาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ยไมเกิน 1 แสนบาท ใหคะแนนความคาดหวังและ
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในแตละดานอยูในระดับมาก
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ย 1-2.5 แสนบาท ใหคะแนนความคาดหวังและความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มีเพียงความคิดเห็นดาน
ราคา ที่อยูในระดับปานกลาง
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ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี มู ล ค า ที่ ซื้ อ เฉลี่ ย ตั้ ง แต 2.5 แสนบาทขึ้ น ไป ให ค ะแนนความ
คาดหวังและความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในแตละดานอยูในระดับมาก มี
เพียงความคิดเห็นดานราคา ที่อยูในระดับปานกลาง
สามารถสรุปผลความพึงพอใจจากความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางความคิดเห็นและ
ความคาดหวัง จําแนกตามมูลคาที่ซื้อเฉลี่ยตอเดือนไดดังนี้ (โดยผลตางที่เปนบวกแสดงวา มีความ
พึงพอใจ และผลตางที่เปนลบ แสดงวาไมพึงพอใจ)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ย 1-2.5 แสนบาท มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
(0.09) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.34) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.24) 3.ดานสถานที่ (-0.02)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ย 1-2.5 แสนบาท มีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ
(0.08) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.38) 2.ดานการ
สงเสริมการตลาด (-0.27) 3.ดานสถานที่ (-0.04)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีมูลคาที่ซื้อเฉลี่ยตั้งแต 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑ (0.13) เทานั้น และไมพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก 1.ดานราคา (-0.41) 2.
ดานการสงเสริมการตลาด (-0.24) 3.ดานสถานที่ (-0.05)

