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1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ      16 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ      16 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา           17 
4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามสถานภาพการสมรส          17 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน             18 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามอาชีพ              19 
7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามประเภทของรถยนตท่ี์ครอบครอง            19 
8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู      20 
9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามบริการท่ีเคยใชท่ี้บริษทัแดงกลอนประตู        21 
10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์       22 
11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา 23 
12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย       24 
13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด      25 
14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร 26 
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15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ      27 
16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจ 
 ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 29 
17 แสดงค่าเฉล่ีย ความหมายและล าดบัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ของบริษทั แดงกลอนประตู จ ากดั             30 
18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามภาพรวมความพึงพอใจบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั       31 
19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการบอกต่อ 
 หรือชกัชวนใหร้ายรู้จกัมาใชบ้ริการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั      31 
20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ขอ้เสนอแนะ         32 
21 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามจ านวนอายุ         33 
22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามจ านวนอาย ุ         35 
23 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวนอาย ุ        37 
24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามจ านวนอายุ       39 
25 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามจ านวนอายุ           41 
26 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ จ าแนกตามจ านวนอาย ุ       43 
27 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ จ าแนกตามจ านวนอาย ุ       45 
28 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามจ านวนรายได ้        47 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 
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29 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามจ านวนรายได ้           49 
30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวนรายได ้       50 
31 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามจ านวนรายได ้       53 
32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามจ านวนรายได ้        55 
33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ จ าแนกตามจ านวนรายได ้       57 
34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ จ าแนกตามจ านวนรายได ้       59 
35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ จ  าแนกตามจ านวนจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ      61 
36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ        63 
37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ       64 
38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ      66 
39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ       67 
40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ 69 
41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัของความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการ      70 
42 แสดงค่าเฉล่ียและปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจ 5 อนัดบัแรก 87 
43 แสดงค่าเฉล่ียและปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจ 10 อนัดบัสุดทา้ย     88 
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