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สารบัญ 
 

 หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 3 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 5 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 8 
 ขอบเขตการศึกษา  8 
 วิธีการศึกษา 8 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 9 
 การวิเคราะหขอมูล 9 
 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 10 
 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษา 10 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 11 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 12 
 สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี  

              แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 18 

 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
              

      หนา 
  สวนท่ี 3  ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี  

              แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด    จําแนกตาม เพศ  งบประมาณใน 
              การสงเสริมการตลาด และบริการที่ใช 30 

  สวนท่ี 4  ปญหาและ ขอเสนอแนะ  68 
   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 71 
 สรุปผลการศึกษา 71 
 อภิปรายผล 84 
 ขอคนพบ 86 
 ขอเสนอแนะ 98 
  

บรรณานุกรม 100 

ภาคผนวก 101 
 แบบสอบถาม 102 
  
ประวัติผูเขียน 108 
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สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 12 
2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 12 
3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

การศึกษา 13 
4 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงในองคกร 13 
5 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของลูกคา

ธุรกิจ 14 
6 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามงบประมาณในการ

สงเสริมการตลาด 15 
7 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเลือกใช

บริการ บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 15 
8 
 

แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการทราบ
แหลงขอมูลของบริษัท คิดด ีทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 16 

9 
 

แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามบริการกิจกรรม
ทางการตลาดท่ีใชบริการจากบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด  17 

10 
 

แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนก ตามปจจัยดานผลิตภณัฑ/บริการ 18 

11 
 

แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานราคา 21 

12 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย 22 

13 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 23 

14 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยดานบุคลากร 24 

   



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

15 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 25 

16 แสดงจํานวน รอยละ  คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางภายภาพ   27 

17 สรุปคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
ผูตอบแบบสอบถาม 29 

18 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ จําแนกตามเพศ 30 

19 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย
ดานราคาจําแนกตามเพศ 32 

20 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ีจัดจําหนาย  จําแนกตามเพศ 33 

21 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด จาํแนกตามเพศ 35 

22 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร  จําแนกตามเพศ 37 

23 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน 
กระบวนการใหบริการ  จําแนกตามเพศ  38 

24 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  จําแนกตามเพศ 40 

25 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 41 

26 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานราคา จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 42 

27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 44 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริม
การตลาด 46 

29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานบุคลากร จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 48 

30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริม 49 

31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จาํแนกตามงบประมาณ
ในการสงเสริมการตลาด 51 

32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานผลิตภัณฑ/บริการ  จําแนกตามบริการทีใ่ช 53 

33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานราคา จําแนกตามบริการท่ีใช 56 

34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานสถานท่ีจดัจําหนาย จําแนกตามบริการท่ีใช 58 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานการสงเสริมการตลาด จาํแนกตามบริการท่ีใช 60 

36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานบุคลากร   จําแนกตามบริการที่ใช 62 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานกระบวนการใหบริการ จําแนกตามบริการที่ใช 64 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย 
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามบริการที่ใช 66 

39 แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจยัสวนประสมการตลาดบริการสูงสุด
ลําดับแรก  จําแนกตามเพศ 88 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

40 แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสูงสุด
ลําดับแรก  จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 89 

41 แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจยัสวนประสมการตลาดบริการสูงสุด
ลําดับแรก  จําแนกตามบรกิารท่ีใช 91 

42 สรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จากนอยไป
หามาก 94 

43 แสดงปญหาท่ีพบตามกิจกรรมบริการที่ใช 97 

 
 


