
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาเร่ืองความความพึงพอใจของรานคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ของบริษัทเดอเบล จํากัด สาขาอุดรธานี ผูศึกษาไดคนควาเอกสาร รายงาน การวิจัย รวมทั้งรวบรวม
แนวความคิดและทฤษฎีตางๆ ดังตอไปน้ี

แนวความคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจ ดังน้ี
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546: 226) ไดอธิบายถึงความพึงพอใจของลูกคา

(Customer Satisfaction) วา เกิดจากมูลคาและความมีประโยชนที่ลูกคาไดรับจากสินคาและบริการ
ความพึงพอใจเปนระดับความรูสึกของลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจาก
คุณสมบัติผลิตภัณฑหรือการทํางานของผลิตภัณฑกับการคาดหวังของลูกคา ดังน้ันระดับความ
พอใจของลูกคาจะพิจารณาจากความแตกตางระหวางผลประโยชนจากผลิตภัณฑและความคาดหวัง
ของลูกคา (Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของลูกคา เชน เกิดจากเพื่อน
นักการตลาด ขอมูลจากคูแขงขัน หลักสําคัญที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จคือการเสนอ
ผลิตภัณฑที่มีมูลคาในสายตาของลูกคา ที่สอดคลองกับความคาดหวังของลูกคา

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 31-37) ไดอธิบายถึงความพึงพอใจของลูกคาวา เกิดจากการ
เปรียบเทียบผลหรือการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑกับความคาดหมายของลูกคา ซึ่งมีทั้งความรูสึกพึง
พอใจและผิดหวัง น้ันคือการปฏิบัติงานไมถึงความคาดหมาย ลูกคาก็จะไมพอใจ แตถาการ
ปฏิบัติงานสูงเกินกวาความคาดหมาย ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจมากขึ้นตามไปดวย ความ
คาดหมายของลูกคาไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณในการซื้อจากเพื่อน คําแนะนําของนักการ
ตลาดและสถาบันตางๆ ตลอดจนขาวสารและสัญญาจากคูแขง การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
น้ันควรมุงเนนไปที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูง เพราะถาเพียงแตพอใจแลวลูกคาอาจจะ
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เปลี่ยนใจไปสิ่งเสนอขายที่ดีกวาโดยงาย ความพึงพอใจสูงทําใหไมเกิดการเปลี่ยนตรายี่หอจนทําให
ลูกคาเกิดความซื่อสัตยตอตรายี่หอ

สจวต  ออสแคมป (อางใน พีระศักด์ิ  ยงกิตติกุล, 2537: 14) ใหความหมายของความ
พึงพอใจไวใน 3 นัย คือ

1. ความพึงพอใจ หมายถึง สถานการณที่ผลจากการปฏิบัติจริงไดเปนไป
ตามที่บุคคล คาดหวังไว

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนไปตามหรือตอบสนองตอคุณคา

ของบุคคล
บังอร  ผงผาน (2538: 29) กลาวสรุปไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคลที่มี

ตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงประเมินคา ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจน้ีเกี่ยวของสัมพันธ
กับทัศนคติอยางแยกกันไมออก ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึก (Reactionary Feeling)
ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน (Stimulant) ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของ
กระบวนการประเมิน โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในทิศทางบวกหรือ
ทิศทางลบ หรือไมมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนน้ันก็ได

ทฤษฎสีวนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix)
ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ (2546 : 434) กลาวไววา ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps เชนเดียวกับสินคาซึ่งประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ
(Product) 2) ราคา (Price) 3) การจัดจําหนาย (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และ
นอกจากน้ันยังตองอาศัยเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพิ่มเติม ประกอบดวย 5) บุคคล (People) หรือพนักงาน
(Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation)
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถ
มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามรถในการแกปญหาและ
สามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท 6) การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) หรือการบริการ (Services) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม [Total
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Quality Management (TQM)] ตัวอยาง โรงแรมตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการ
ใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะดวก
รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ 7) กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับ
ลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)

สวนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7Ps) อธิบายไดดังน้ี
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ

จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัส
ไมได เชน บรรจุภัณฑ  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะ
เปนสินคา บริการ สถานที่  บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ
ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑหรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ

3. การจัดจําหนายหรือสถานที่ (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการ
ไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ ชวย
ในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึง
พอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ
ตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความ
เชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ หรือเปน
การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
ติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal  Selling) ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใช
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คน (Nonperson  Selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหน่ึง
หรือหลายเคร่ืองมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสา รการตลาดแบบประสม
ประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได

5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection)
การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา
มีความคิดริเร่ิม มีความสามรถในการแกปญหาและสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท

6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
หรือการบริการ (Services) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)]
ตัวอยาง โรงแรมตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา (Customer-Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะดวก รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ

7. กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
นภสร  คชสาร (2547) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาติอการใชบริการ บริษัทออฟฟศ

เมท จํากัด โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลจากลูกคา จํานวน 392 ตัวอยาง ใชวิธีการเก็บ
ขอมูลแบบโควตาจําแนกตามพื้นที่การขาย โดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ไดแก ระดับความพึงพอใจ หรือระดับของปญหา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
หรือไมมีปญหา ขอมูลที่ได นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ๆดแก คาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวาลูกคากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชบริการบริษัทออฟฟศ
เมท จํากัด โดยรวมในระดับมาก โดยดานสถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ มีความพึงพอใจในระดับมากตามลําดับ
แตดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

นายอภิพงศ บุญธรานุรักษ (2548) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการของ
หางหุนสวนจํากัดเชียงใหมยนตกิจ การเก็บรวมขอมูลใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมลูกคาที่มา
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ใชบริการ จํานวน 120 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และ คาเฉลี่ย

ผลการศึกษามีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวน
จํากัดเชียงใหมยนตกิจ เรียงลําดับ คือ ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ/บริการ
ดานกระบวนการ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย มีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยมี
ความพึงพอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ การติดตอทางโทรศัพท รองลงมาคือ ต้ังอยูในทําเลที่
สะดวกตอการเดินทางและการขนสง และ ที่จอดรถไวสําหรับบริการลูกคาอยางเพียงพอ

ปจจัยดานบุคลากร พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ ประสบการณของพนักงาน รองลงมาคือ ฝมือในการ
ทํางานของพนักงาน และมีการใหบริการที่นาเชื่อถือและไวใจได

ปจจัยดานดานผลิตภัณฑ/บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ บริการครบวงจร รองลงมาคือ การบริการหลัง
การขาย และดูแลลูกคาอยางใกลชิดและประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรของโรงกลึงเชียงใหมยนตกิจ

ปจจัยดานกระบวนการบริการ พบวามีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ ทํางานตรงเวลาที่นัดหมาย รองลงมาคือ
บริการรวดเร็ว ตรงเวลา และมีการคิดเงินที่ ถูกตองและรวดเร็ว

ปจจัยดานราคา มีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ รูปแบบการชําระดวยเงินสด รองลงมาคือ ราคาการใชบริการแต
ละรายการ และวงเงินการใหสินเชื่อ

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ ชื่อเสียง รองลงมาคือ ที่จอดรถกวางขวาง
สะดวกและปลอดภัย และมีการแบงพื้นที่การใหบริการออกเปนสัดสวน ชัดเจน และสะดวกตอการ
ติดตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจตอปจจัยยอย 3 ลําดับแรก คือ การใหสวนลดกับลูกคาประจํารองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ และการโฆษณา

ผลการศึกษาปญหาที่พบในการใชบริการของหางหุนสวนจํากัดเชียงใหมยนตกิจ
เรียงลําดับ คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานกระบวนการดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานบุคลากรผูใหบริการ สําหรับปญหาที่พบในการใช
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บริการ ที่มีคาเฉลี่ยอันดับแรก ดานการสงเสริมการตลาดไดแก การโฆษณามีนอย/ไมมี ดานราคา
ไดแก ราคาไมคงที่ ดานผลิตภัณฑ/บริการไดแก การทํางานของโรงกลึงเชียงใหมยนตกิจไมมี
มาตรฐาน ดานกระบวนการ ไดแก ทํางานไมเสร็จตามที่นัดหมาย ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก
หองพักรับรองลูกคาคับแคบ ดานการจัดจําหนายไดแก ไมสะดวกตอการเดินทาง ดานบุคลากรผู
ใหบริการ ไดแก พนักงานไมมีมนุษยสัมพันธ

นิรันดร  สีแสง (2552) ศึกษาถึงความพึงพอใจของรานขายสงตอสวนประสม
การตลาดบริการของบริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด สาขาเชียงใหม และศึกษาปญหาลูกคารานดังก ลาว
ในเขตจังหวัดเชียงใหม การศึกษาน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน
ผูจัดการหรือเจาของรานขายสง จํานวน 167 ราย จากน้ันนําขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย

จากผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวน
ประสมการตลาดบริการของ บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด สาขาเชียงใหมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานหลักฐานทางกายภาพ ปจจัย
ดานคน และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ที่ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมาก
สวนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานราคา

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก
ไดแก ชื่อเสียงของนํ้าอัดลมของบริษัท คุณภาพของนํ้าอัดลมของบริษัท ปจจัยความหลากหลายของ
สินคาของบริษัท

ดานราคา ปจจัยยอยดานราคาที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
ราคาขายของผลิตภัณฑ กําไรตอขวด ราคามัดจําขวด-ลัง

ดานการจัดจําหนาย ปจจัยยอยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3
อันดับแรก ไดแก มาตรฐานสินคาคงกลังของบริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด โดยใหมีสินคาคงคลัง 1.5
เทาของยอดขาย ความถี่ในการสงนํ้าอัดลม ชวงเวลาในการสงนํ้าอัดลม

ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดที่มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก บริษัทมีการประชาสัมพันธผลิตภัณฑตามสื่อโฆษณาตางๆ เชน
โทรทัศน หนังสือพิมพ เว็ปไซต ปายโปสเตอร การที่บริษัทเปนผูสนับสนุนกิจกรรมกีฬาตางๆ การ
ใหสวนลดเมื่อมียอดซื้อตามที่กําหนดไว
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ดานคน ปจจัยยอยดานคนที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก
พนักงานแตงกายในชุดเคร่ืองแบบของบริษัท พนักงานแตงกายสะอาดและเรียบรอย พนักงานของ
บริษัทมีความรูความชํานาญในตัวผลิตภัณฑเปนอยางดี

ดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการที่มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ความถูกตองในการใหบริการทางการเงิน ความรวดเร็วในการ
ใหบริการทางการเงิน เชน การคิดเงิน/ทอนเงิน เปนตน ความถี่ในการเยี่ยมรานคาการเยี่ยมรานคา
สัปดาหละหน่ึงคร้ัง

ดานลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏที่มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก รูปแบบเคร่ืองแบบพนักงานของบริษัท รูปลักษณ
สีสันของรถสงสินคา รูปลักษณของอุปกรณตางๆ เชน ตูแชสินคา

ดรุณี  วงศปง (2553) ศึกษาถึงความพึงพอใจของผูประกอบการรานคาที่มีตอสวน
ประสมการตลาดของบริษัท จักราชมารเก็ตต้ิง จํากัด ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก
รานคาที่เปนลูกคาปจจุบัน ที่ซื้อผลิตภัณฑของบริษัทยูนิลอเวอร ไทย เทรดด้ิง จํากัด ผานตัวแทน
จําหนายบริษัท จักราชมารเก็ตต้ิง จํากัด จํานวน 265 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง เปนเจาของกิจการ/ลูก
เจาของกิจการ มีอายุระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รูปแบบรานคาเปนรานคา
ปลีกในหมูบาน/รานโชวหวย มียอดสั่งซื้อสินคาจากบริษัท จักราชมารเก็ตต้ิง จํากัด โดยเฉลี่ยตอ
เดือน นอยกวา 10,000 บาท มีเงื่อนไขการชําระเงินเปนเงินสด โดยไดติดตอซื้อสินคากับบรัทจักราช
มารเก็ตต้ิง จํากัดมาแลว 1-5 ป

จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูประกอบการรานคาที่มีตอสวนประสมทาง
การตลาด ของบริษัท จัหราชมารเก็ตต้ิง จํากัด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอสวน
ประสมการตลาดของผูจัดจําหนาย บริษัท จักราชมารเก็ตต้ิง จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก
เรียงลําดับไดดังน้ี  ดานบุคลากร (พนักงานขาย) โดยในปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ระดับพึง
พอใจมากในวาจาสุภาพ ภาษาคําพูดเหมาะสม เขาใจงา ย ดานผลิตภัณฑ โดยในปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระดับพึงพอใจมากใน ความทันสมัยของสินคา ความเรียบรอย ความสะอาดของ
บรรจุภัณฑ ดานบุคลากร (พนักงานสงของและพนักงานจัดเรียงสินคา) โดยในปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ระดับพึงพอใจมากใน มารยาทในการขาย ความสุภาพออนนอม ดานลักษณะทางกายภาพ
ทั่วไป โดยในปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือระดับพึงพอใจมากใน แบบฟอรมของพนักงานขาย
จดจํางานและนาเชื่อถือ ดานกระบวนการใหบริการ โดยในปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระดับ
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พึงพอใจมากในความเรียบรอยในการลงสินคาและจัดเรียง ดานราคา โดยในปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ราคาสอดคลองกับความตองการของผูซื้อ ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยในปจจัยยอยที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พึงพอใจมากในบริการสงสินคา ดานการสงเสริมการขาย โดยในปจจัยยอยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือระดับพึงพอใจมากในโฆษณาผานสิ่งพิมพ เชน แบรนเนอร ปอบอัพ โปสเตอร มี
ความทันสมัยอยูเสมอ ตามลําดับ และมีความพึงพอใจปานกลางในความมีนํ้าใจและการชวยเหลือ
ทงดานการคา


