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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทัแดง
กลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกงในคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษา ออกเป็น 7 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายไดต่้อเดือน อาชีพ ประเภทของรถยนตท่ี์ครอบครอง จ านวนคร้ังในการใช้
บริการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู และบริการท่ีเคยใชท่ี้บริษทัแดงกลอนประตู (ตารางท่ี 1 – 9) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทั 
แดงกลอนประตู (ตารางท่ี 10 – 20) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทั
แดงกลอนประตู  จ  าแนกตามอาย ุ(ตารางท่ี 21 – 27) 

ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ของบริษทั
แดงกลอนประตู  จ  าแนกตามรายได ้(ตารางท่ี 28 – 34) 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 206 81.42 
หญิง  47 18.58 

รวม 253 100.00 
  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 206 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.42 และเป็นเพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.58 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน  30 ปี   89  35.18 
31 – 40 ปี   69  27.27 
41 – 50 ปี   58  22.92 
อาย ุ50 ปีข้ึนไป   37  14.62 

รวม 253         100.00 
  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุไม่เกิน 30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.18 รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 อายุ 41 – 50 ปี 
จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 และอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62 
ตามล าดบั  
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา  27  10.67 
มธัยมศึกษา  59  23.32 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  44  17.39 
ปริญญาตรี 102  40.32 
สูงกวา่ปริญญาตรี  21   8.30 

รวม 253 100.00 
  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.32 รองลงมา มธัยมศึกษา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 23.32 อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ประถมศึกษา จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 
และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 103  40.71 
สมรส 139  54.94 
หยา่ร้าง/หมา้ย  11   4.35 

รวม 253 100.00 
  

จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.94 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 40.71 และ
สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามล าดบั 
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ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท  71  28.06 
10,001 – 20,000 บาท  77  30.43 
20,001 – 30,000 บาท  24   9.49 
30,001 – 40,000 บาท  15   5.93 
40,001 – 50,000 บาท  17   6.72 
มากกวา่ 50,000 บาท  49  19.37 

รวม 253         100.00 
  

จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท มาก
ท่ีสุด จ านวน 77 คิดเป็นร้อยละ 30.43 รองลงมา มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.06 มีรายได ้มากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.37 มีรายได ้20,001-
30,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 มีรายได ้40,001-50,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.72 และมีรายได ้30,001-40,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 ตามล าดบั 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  35  13.83 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน  78  30.83 
ผูป้ระกอบการ  87  34.39 
พอ่บา้น-แม่บา้น/ขา้ราชการบ านาญ  28   11.06 
นกัศึกษา  19    7.51 
อ่ืนๆ   6    2.37 

รวม 253 100.00 
หมายเหตุ : อ่ืนๆ หมายถึง วา่งงาน 4  ราย นกัวจิยัอิสระ 2 ราย   

จากตารางท่ี 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอาชีพผูป้ระกอบการมากท่ีสุด จ านวน 87 
ราย คิดเป็นร้อยละ 34.39 รองลงมา อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 78 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 30.83 อาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.83 อาชีพ
พอ่บา้น-แม่บา้น/ขา้ราชการบ านาญ จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.06 อาชีพนกัศึกษา จ านวน 19 
ราย คิดเป็นร้อยละ 7.51 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.37 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของรถยนต์ท่ี
ครอบครอง 
 

ประเภทของรถยนต์ จ านวน ร้อยละ 
รถยนตน์ัง่ (รถเก๋ง) 135  53.36 
รถยนตเ์อนกประสงค ์(SUV)  35  13.83 
รถกระบะ 109  43.08 
รถบรรทุก  12   4.74 

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
จากตารางท่ี 7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ครอบครองรถยนต์ประเภท

รถยนตน์ัง่ (รถเก๋ง) จ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.36 รองลงมา รถยนตเ์อนกประสงค ์(SUV) 
จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.83 รถกระบะ จ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.08 และ
รถบรรทุก จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.74 ตามล าดบั 
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