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1 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถาม                  20

2 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามฝายท่ีสังกัดของผูตอบ
แบบสอบถาม 20

3 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทุนจดทะเบียนของ
กิจการท่ีทํางานอยู 21

4 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 22

5 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 24

6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 25

7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 27

8 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัย
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดาน
การสงเสริมการตลาด 28

9 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัย
สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 29

10 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาจําแนกตามตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถาม 32

11 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายจําแนกตามตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถาม 34
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12 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ

ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามตําแหนง
ของผูตอบแบบสอบถาม 37

13 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ จําแนกตามฝายท่ีสังกัดของผูตอบ
แบบสอบถาม 40

14 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา จําแนกตามฝายท่ีสังกัดของผูตอบ
แบบสอบถาม 42

15 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามฝายท่ี
สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 44

16 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามฝายท่ี
สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 47

17 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ จําแนกตามทุนจดทะเบียนของ
กิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 50

18 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาจําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการท่ี
ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 52

19 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามทุนจด
ทะเบียนของกิจการ ท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 54

20 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนกทุนจดทะเบียน
ของกิจการอยูท่ี ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 57
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21 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรุนแรงของปญหาท่ีลูกคาพบ
ของตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 60

22 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรุนแรงของปญหาท่ีลูกคาพบ
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 61

23 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรุนแรงของปญหาท่ีลูกคาพบ
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 62

24 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรุนแรง ของปญหาท่ีลูกคาพบ
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 63

25 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด 64

26 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ จําแนกตามตําแหนงของผูตอบ
แบบสอบถาม          65

27 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา จําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม   67

28 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามตําแหนงของ
ผูตอบแบบสอบถาม           69

29 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามตําแหนงของ
ผูตอบแบบสอบถาม           71

30 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ จําแนกตามฝายท่ีสังกัดของผูตอบ
แบบสอบถาม  73

31 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของปญหา
ตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาจําแนกตามฝายท่ีสังกัดของผูตอบ
แบบสอบถาม 75
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32 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของ
ปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามฝายท่ี
สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 75

33 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของ
ปญหาตอปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามฝายท่ี
สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม   79

34 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรง ของ
ปญหาตอปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ จําแนกตามทนุจดทะเบียนของ
กิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 81

35 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของ
ปญหาตอปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคา จําแนกตามทุนจดทะเบียนของ
กิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 83

36 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรง ของ
ปญหาตอปจจยัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจดัจําหนาย จําแนกตามทุน
จดทะเบียนของกิจการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 85

37 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลูกคาตามระดับความรุนแรงของ
ปญหาตอปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด จําแนกตามทุนจด
ทะเบียนของกจิการท่ีผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 87

38 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ                  89
39 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 89
40 แสดงปจจัยยอยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด                      91
41 แสดงปจจยัยอยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด     91
42 แสดงปจจยัยอยท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของปญหา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด               99
43 แสดงปจจยัยอยท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของปญหา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด       99
44 แสดงปจจยัยอยท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจ ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 10 อันดับแรก 107
45 แสดงปจจยัยอยท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของปญหา ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 

10 อันดับแรก        107



ฑ  

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี                  หนา 

46 แสดงสรุปความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามตําแหนง 108

47 แสดงสรุปความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบ

แบบสอบถาม  จําแนกตามฝายที่สังกัด 109
49 แสดงสรุปความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบ

แบบสอบถาม  จําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 110
50 แสดงสรุปปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม  

จําแนกตามฝายที่สังกัด 112
51 แสดงสรุปปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดลําดับแรกของผูตอบแบบสอบถาม  

จําแนกตามทุนจดทะเบียนของกิจการ 113
52 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 126
53 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 126
54 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 127
55 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 

การศึกษาสูงสุด 127
56 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลา 

ท่ีทํางานในสถานประกอบการนี้ 128
57 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทําเลที่ต้ัง 

ของกิจการลูกคา 128
58 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของกิจการ 129
59 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทธุรกิจ 129
60 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามยอดขายของกิจการ 130
61 แสดงจํานวน และรอยละ ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขนาดของกิจการ 130
  
  
  

 


