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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี มี ต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ 
 
ผู้เขียน  นางจิราวร  ค าวงคษ์า 
 
ปริญญา  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 
อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ อาจารย ์ดร.อดิศกัด์ิ  ธีรานุพฒันา 
 

บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศกัด์ิ  โดยใช้แนวความคิดความพึงพอใจของลูกค้าและ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด   

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากลูกคา้ขายส่งปัจจุบนัของเกรียงศกัด์ิฟาร์มจ านวนทั้งส้ิน 
170 ราย และน าขอ้มูลมาประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษา  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่มาเป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี มีปริมาณในการซ้ือไข่ไก่
คร้ังละ 11 – 50 ถาด มีวธีิการช าระเงินเป็นเงินสดทนัที   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดฟาร์มไก่ไข่
เกรียงศกัด์ิ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
เรียงตามล าดับ คือ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัด้านผลิตภัณฑ ์
ตามล าดบั 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยล าดบัแรก  คือ  
ความสดใหม่ของไข่ไก่ 
 ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยล าดบัแรก  คือ สามารถ
ต่อรองราคาได ้



  
จ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยล าดบั
แรก  คือ บริการขนส่งฟรี 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยล าดบัแรก  
คือ ความง่ายของกระบวนการสั่งซ้ือ 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at studying customers’ satisfaction towards marketing mix 
factors of Kriengsak Layer Chicken Farm, in which the concept of customer satisfaction and the 
theory of marketing mix factors were applied.  

In this study, data were collected from 170 wholesaler customers of the studied farm. All 
data obtained were assessed by using descriptive statistics, including percentage and mean. 

The findings presented that most respondents were 31-40 years old married female, who 
graduated at the high school/diploma/high vocational certificate level. They earned monthly 
income at the amount of 10,001-20,000 Baht and had been engaged in the egg selling business for 
1-2 years. In each time, the purchasing volume was 11 – 15 trays and the payment was done in 
cash on delivery.  

The results of the study on customers’ satisfaction towards marketing mix factors of 
Kriengsak Layer Chicken Farm showed that the respondents ranked their highest satisfaction to 
place factor and high satisfaction to price, promotion and product factors, respectively. 

In product factor, the first sub-factor that the respondents satisfied with was the 
freshness of egg. 

In price factor, the first sub-factor that the respondents satisfied with was the 
negotiable price.  
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In promotion factor, the first sub-factor that the respondents satisfied with was the free-
of-charge delivery service. 

In promotion factor, the first sub-factor that the respondents satisfied with was the 
simplicity of ordering process.  
  

  

 


