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         การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจและเพื่อคน้หาองคป์ระกอบ

ย่อยของความพงึพอใจในด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑ์แผ่นพื้นสําเรจ็รูปของ 

หจก.สมอเพชรบงึสามพนั โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรทัง้หมด

ซึง่เป็นลูกคา้ประจําของหา้งฯจํานวน 80 คน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห์

โดยใชเ้ครื่องมอื Factor Analysis ควบคู่กบัการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัจาํนวน 6 

คน โดยวเิคราะหเ์น้ือหาดว้ยวธิ ีContent Analysis ผลการวจิยัพบว่า ดา้นผลติภณัฑผ์ูต้อบ

แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในอนัดบัแรก คอื หจก.สมอเพชรฯผลติแผน่พืน้ฯตามสเปคทีท่่าน

สัง่ไดถู้กต้อง ด้านราคาอนัดบัแรก คอื ราคาแผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯมคีวามสอดคล้อง

เหมาะสมกบัคุณภาพ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายอนัดบัแรก คอื จํานวนแผ่นพืน้ฯของ หจก.

สมอเพชรฯพรอ้มต่อการจดัส่งไดท้นัทโีดยไม่ต้องรอผลติ ดา้นการส่งเสรมิการตลาดอนัดบัแรก 

คอื พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯเอาใจใส่ลูกคา้อย่างเสมอต้นเสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซื้อ

จาํนวนน้อย และสามารถจาํแนกกลุ่มคาํถามไดเ้ป็น 6 กลุ่ม คอื 1) พนกังานและการสง่เสรมิการ

ขาย 2) ดา้นราคา 3) ดา้นการจดัส่ง 4) ดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์5) การอํานวยความ

สะดวกใหก้บัลกูคา้ 6) ดา้นความโดดเดน่ของหา้งฯ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

แผน่พืน้สาํเรจ็รปู เป็นวสัดุก่อสรา้งทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในปจัจุบนั เน่ืองจาก

เป็นสว่นหน่ึงของโครงสรา้งอาคารทีม่คีวามสาํคญัและเป็นนวตักรรมใหมใ่นอุตสาหกรรมก่อสรา้ง

ทีม่ลีกัษณะพเิศษคอืเป็นแผน่คอนกรตีสาํเรจ็รปูพรอ้มใชจ้ากโรงงานผลติ โดยการนํามาวางเรยีง

ชดิตดิกนัแล้วเทคอนกรตีทบัหน้า ซึ่งเป็นกรรมวธิทีี่ช่วยใหล้ดความยุ่งยากในการเทคอนกรตี

หล่อกบัทีแ่บบเดมิ ทาํใหง้านก่อสรา้งเสรจ็รวดเรว็ทนัเวลา ลดค่าใชจ้่ายในสว่นของแรงงาน และ

วสัดุร่วมอื่นๆ เช่น ไมแ้บบ ดว้ยเหตุน้ีผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สาํเรจ็รปูจงึไดร้บัการตอบรบัอยา่งดใีน

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง   

งานก่อสร้างทุกประเภทนัน้มกีารใช้ปูนซเีมนต์เป็นโครงสรา้งพื้นฐานตัง้แต่เสาเขม็ พื้น 

ผนัง คาน และส่วนอื่นๆ ซึ่งในปจัจุบนัความนิยมใช้ปูนซเีมนต์แบบผสมเสรจ็จากโรงงานหรอื

เรยีกว่าคอนกรตีผสมเสรจ็เพิม่ขึน้มาก เน่ืองจากช่วยประหยดัระยะเวลาในการก่อสรา้ง เพิม่

ความสะดวกสบาย และประหยดัแรงงานลงไดม้าก จากนโยบายการเพิม่อตัราค่าแรงงานขัน้ตํ่า

ขึน้สูงถงึ 300 บาทต่อวนัของรฐับาลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร โดยเริม่ทัว่ประเทศตัง้แต่ 01 มกราคม 

2556 ยิง่ส่งผลใหค้วามตอ้งการผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ และผลติภณัฑค์อนกรตีสาํเรจ็รูป

ต่างๆเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูป ซึ่งเป็นผลติภณัฑค์อนกรตี

สาํเรจ็รปูทีเ่ขา้มามบีทบาทในงานก่อสรา้งในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ดว้ยคุณสมบตัทิีส่ามารถ

ทดแทนการเทคอนกรีตหล่อในที่แบบเดิมที่สิ้นเปลืองทัง้วตัถุดิบอย่างไม้แบบ แรงงานและ

ระยะเวลา แผน่พืน้สาํเรจ็รปูนัน้ช่วยใหง้านก่อสรา้งเสรจ็รวดเรว็ ประหยดัเวลาและค่าก่อสรา้งลง

ไดม้ากจงึไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

เน่ืองจากผลติภณัฑค์อนกรตีนัน้เป็นส่วนสาํคญัของโครงสรา้งอาคาร ซึ่งต้องมคีุณสมบตัิ

ในการรับน้ําหนักอันเป็นข้อกําหนดในทางวิศวกรรม มีผลต่อความแข็งแรงทนทานของ

โครงสรา้งอาคาร ดงันัน้ ในการพจิารณาซื้อวสัดุก่อสรา้งประเภทชิ้นส่วนโครงสรา้งอาคาร อนั

เป็นส่วนสําคญัจําเป็นต้องพจิารณาจากคุณสมบตัิรวมถึงคุณภาพที่ดขีองผลติภณัฑ์เป็นหลกั 
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ไดแ้ก่ ความแกร่ง ค่าการรบัแรงต่างๆ ขนาดและน้ําหนักทีเ่หมาะสม สามารถรบัน้ําหนักไดต้าม

ขอ้กาํหนดทางวศิวกรรม ตลอดจนความน่าเชื่อถอื และการรบัประกนัคุณภาพของผลติภณัฑ ์

ในด้านราคา ย่อมคํานึงถึงการตัง้ราคาที่สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค การให้

เครดติการคา้ ระยะเวลาการชําระเงนิ รวมถงึช่องทางการชําระเงนิทีห่ลากหลาย เน่ืองจากงาน

ก่อสรา้งเป็นลกัษณะงานที่ไม่ได้อยู่กบัที่ มกีารเคลื่อนยา้ยสถานที่ตลอดตามแต่จะมโีครงการ

ก่อสรา้งเกดิขึน้ ในกรณทีีล่กูคา้เป็นผูร้บัเหมา ซึง่จะชว่ยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินงาน 

ในด้านการจดัจําหน่าย พจิารณาจากช่องทางการติดต่อซื้อสนิค้าที่หลากหลาย ทัง้ทาง

โทรศพัทแ์ละช่องทางสื่อสารอื่นๆ และตดิต่อหน้ารา้นซึง่ตัง้อยู่หน้าโรงงานผลติสนิคา้ การจดัส่ง

สนิคา้ทีร่วดเรว็ ตรงเวลา มกีารอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆใหแ้ก่ลกูคา้ 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มกีารโฆษณาสนิคา้ผา่นสื่อต่างๆ การจดัโปรโมชัน่สง่เสรมิการ

ขาย มพีนักงานขายทีต่อบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้การแนะนําสนิคา้ 

ใหข้อ้มลูสนิคา้ การเอาใจใสด่แูลลกูคา้  

ลกัษณะลูกคา้ในอุตสาหกรรมน้ี ส่วนใหญ่มลีกัษณะของการซื้อเพื่อไปใชใ้นการประกอบ

ธุรกจิของตน เช่น ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ซื้อผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูปเพื่อไปใชใ้นงานก่อสรา้ง 

ร้านวสัดุก่อสร้างซื้อเพื่อไปจําหน่าย เป็นต้น ทัง้น้ีในการซื้อสนิค้าประเภทวสัดุก่อสร้างนัน้มี

ความเกี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัเป็นสําคญั จงึพจิารณาเลอืกซื้อดว้ยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ 

เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีแ่ขง็แรงทนทาน มคีวามปลอดภยัและมอีายกุารใชง้านทีย่าวนาน 

หา้งหุน้ส่วนจํากดัสมอเพชรบงึสามพนั เป็นหน่ึงในผูผ้ลติแผ่นพืน้สําเรจ็รูปและจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์คอนกรีตรายหน่ึงในจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยสินค้าของทางห้างฯประกอบไปด้วย 

คอนกรตีผสมเสรจ็ แผ่นพืน้สําเรจ็รปู เสาเขม็อดัแรง และคอนกรตีมวลเบาหรอือฐิมวลเบา โดย

เริ่มก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ.2537 เริ่มแรกเป็นโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น

สําเร็จรูป และเสาเข็มอัดแรง ก่อตัง้ขึ้นในพื้นที่อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และ

ออกจาํหน่ายยงัพืน้ทีใ่กลเ้คยีงประกอบดว้ย จงัหวดัลพบุร ีชยัภูม ิพจิติร และนครสวรรค ์ภายใต้

ชื่อ หา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรคอนกรตี กระทัง่ปี พ.ศ.2553 ไดเ้ปลีย่นชื่อใหมเ่ป็น หา้งหุน้สว่น

จาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั และดว้ยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารทีเ่ลง็เหน็ถงึโอกาสทางธุรกจิภาคการ

ก่อสร้างที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิของประเทศ จงึได้มุ่งมัน่

พฒันาคุณภาพและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑค์อนกรตีรูปแบบใหม่ๆเพื่อใหก้า้วทนัววิฒันาการของ

เทคโนโลยกีารก่อสรา้งที่ไม่หยุดน่ิง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และทางหา้งฯได้

เริม่ต้นผลติผลติภณัฑค์อนกรตีมวลเบาหรอือฐิมวลเบาขึน้ในปี พ.ศ. 2556 ดว้ยศกัยภาพของ
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โรงงานที่มคีวามเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรตีอยู่เดิม และเล็งเห็นว่าผลิตภณัฑ์

คอนกรตีมวลเบาหรอือฐิมวลเบาน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้มาแทนทีอ่ฐิแดงหรอือฐิมอญทีใ่ชใ้นการก่อ

ผนงักนัมาอยา่งยาวนาน อกีทัง้เพือ่เป็นการขยายฐานลกูคา้ของทางหา้งฯใหก้วา้งขึน้  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ผงัโครงสร้างองคก์ร ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สมอเพชรบงึสามพนั 

 

ผลิตภณัฑ์หลกัของทางห้างฯ คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสําเร็จรูป ที่ผลิตด้วยระบบที่ได้

มาตรฐานและมคีุณภาพ ซึง่เป็นแผ่นพืน้คอนกรตีอดัแรงชนิดทอ้งเรยีบในขนาดมาตรฐานสากล

นิยมใช ้โดยไดร้บัความไวว้างใจในงานก่อสรา้งอาคารต่างๆมากมาย ทัง้บ้านพกั อาคารเรยีน 

อาคารพาณิชย ์โครงการหมู่บา้นจดัสรร และอื่นๆ ผ่านการตดิต่อโดยตรงกบัผูร้บัเหมา เจา้ของ

โครงการและรา้นคา้วสัดุซึ่งมคีวามสมัพนัธ์อนัดมีาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ตลอดจนถงึลูกคา้

รายย่อยที่ตดิต่อโดยตรงกบัทางหา้งฯ ดว้ยพนัธกจิที่ใหค้วามสําคญักบัความซื่อสตัย์ต่อลูกค้า

โดยการผลติและจําหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ มกีารรกัษาระดบั

มาตรฐานคุณภาพและมุง่สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้เป็นสาํคญั 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ฝ่ายซ่อมบาํรงุ ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต 

ชา่งยนต ์ฝา่ยจดัซือ้วตัถุดบิ พนกังานขาย แรงงานผลติ 

ชา่งไฟฟ้า แผนกคลงัสนิคา้ 
คนขบัรถจดัสง่สนิคา้ 
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ภาพท่ี 2 ตารางแสดงสดัส่วนยอดขายผลิตภณัฑข์อง หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

(ฝา่ยขาย หจก.สมอเพชรบงึสามพนั,2556) 

ทางห้างฯมีกําลงัการผลิตแผ่นพื้นสําเร็จรูปถึงวนัละ  360-480 ตารางเมตรต่อวนั ซึ่ง

มากกว่าคู่แข่งกว่าเท่าตวัที่มกีําลงัการผลิต 80-100 ตารางเมตรต่อวนั และคู่แข่งที่มโีรงงาน

ขนาดเลก็ซึง่มกีําลงัการผลติเพยีง 60-80 ตารางเมตรต่อวนั นอกจากนัน้ยงัมรีถจดัส่งสนิคา้เอง 

และมแีรงงานที่มคีวามเชี่ยวชาญ ทําให้ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั มขีอ้ได้เปรยีบเหนือกว่า

คู่แข่ง ด้วยเหตุต่างๆเหล่าน้ีจงึทําใหท้างหา้งฯมสี่วนแบ่งทางการตลาดถึง 50% ขณะที่คู่แข่ง

หลักอีก 2 รายมีสดัส่วนอยู่ที่ 20% และ 10% ตามลําดับ และคู่แข่งรายย่อยอื่นๆอีก 20%    

(ฝา่ยขาย หจก.สมอเพชรบงึสามพนั) 

 

ภาพท่ี 3 แผนภมิูแสดงส่วนแบง่การตลาดของผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู 

 (ฝา่ยขาย หจก.สมอเพชรบงึสามพนั,2556) 

หจก.สมอเพชรฯ 

50% 

คูแ่ขง่ 1 

20% 

คูแ่ขง่ 2 

10% 

รายยอ่ยอื่นๆ 

20% 

ส่วนแบง่การตลาดแผน่พืน้สาํเรจ็รปู(%) 

ผลติภณัฑ ์ สดัสว่นยอดขาย (%) 

แผน่พืน้สาํเรจ็รปู 70% 

เสาเขม็อดัแรง 15% 

คอนกรตีผสมเสรจ็ 10% 

อฐิมวลเบา 5% 
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ลกัษณะของลูกคา้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑข์องหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั ไดแ้ก่ ลูกคา้

ทีเ่ป็นรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งซึ่งทําหน้าทีเ่ป็นเสมอืนตวัแทนจําหน่ายของหา้งฯ โดยซื้อผลติภณัฑ์

แผ่นพื้นสําเร็จรูป เสาเข็ม และอิฐมวลเบา ไปวางจําหน่ายหน้าร้าน และลูกค้าที่เ ป็น

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งซึง่จะตดิต่อสัง่ซือ้ผลติภณัฑข์องหา้งฯไปใชเ้มื่อมโีครงการก่อสรา้ง และรวมไป

ถงึลูกคา้ทีเ่ป็นบุคคลทัว่ไป อาท ิเจา้ของบา้น ตวัแทนวดัวาอาราม ทีม่อีํานาจในการตดัสนิใจซือ้

เองเดนิทางเขา้มาตดิต่อซือ้สนิคา้ถงึหน้ารา้นของทางหา้งฯ 

ในดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายของทางหา้งฯ มหีน้ารา้นซึ่งตัง้อยู่หน้าโรงงานผลติ โดย

ลกูคา้สามารถ Walk-in เขา้มาตดิต่อซือ้สนิคา้ไดโ้ดยตรง และสามารถตดิต่อทางโทรศพัทเ์พื่อทาํ

การสัง่ซื้อได้ในกรณีที่เป็นลูกค้าประจํา ตลอดจนการติดต่อสอบถามทางช่องทางอื่นๆ ได้แก่ 

โทรสาร และจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล)์ 

ดว้ยอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งนัน้เป็นอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในปจัจยัสีค่อืทีอ่ยู่อาศยัซึง่เป็นสิง่

ที่มนุษย์จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ดงันัน้จึงมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัความ

ต้องการสนิคา้วสัดุก่อสรา้งประเภทผลติภณัฑค์อนกรตีสําเรจ็รูปหรอืชิ้นส่วนโครงสรา้งอาคาร

เพิม่มากขึน้ อนัเป็นโอกาสทางธุรกจิทีผู่ป้ระกอบการหลายรายใหค้วามสนใจ จงึทาํใหม้คีู่แขง่ขนั

เพิม่มากขึน้ ทัง้การเขา้มาของผูผ้ลติจากต่างพืน้ที่โดยการส่งสนิค้ามาเสนอขายในเขตพืน้ที่ที่

เป็นตลาดเดิมของทางห้างฯ และผู้ผลิตรายใหม่ในพื้นที่ที่กําลังริเริ่มผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต

สาํเรจ็รปูเขา้สู่ตลาดเดยีวกนั ดงันัน้ เพื่อใหส้ามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้ผูว้จิยัจงึ

สนใจศกึษาความพงึพอใจของลูกค้าในดา้นส่วนประสมทางการตลาด ของผลติภณัฑแ์ผ่นพื้น

สําเรจ็รูปของหา้งหุน้ส่วนจํากดัสมอเพชรบงึสามพนั เพื่อทําความเขา้ใจถงึความพงึพอใจของ

ลูกคา้ เพื่อทีจ่ะรกัษามาตรฐานในดา้นส่วนประสมทางการตลาด และสามารถนําขอ้มูลมาใชใ้น

การปรบัปรุงแกไ้ขในสว่นทีลู่กคา้มคีวามพงึพอใจน้อยใหเ้กดิความพงึพอใจมาก เพื่อสรา้งความ

ประทบัใจสูงสุด ทัง้ยงัพฒันาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกคา้เพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เดมิ และ

เป็นแนวทางในการกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้ซํ้าเพือ่เพิม่ยอดขายต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดของผลติภณัฑแ์ผน่พืน้

สาํเรจ็รปูของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

2. เพื่อคน้หาองค์ประกอบย่อยของความพงึพอใจที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปูของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศกึษาครัง้น้ีไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวจิยัเชงิปรมิาณและการ

วจิยัเชงิคุณภาพ จงึแบ่งประชากรในการศกึษาออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

1. การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากรที่จะศึกษา  คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภณัฑ์แผ่นพื้นสําเร็จรูปของห้างหุ้นส่วน

จํากดัสมอเพชรบงึสามพนั ประกอบดว้ย กลุ่มลูกคา้ที่เป็นรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งและกลุ่มลูกคา้ที่

เป็นผู้รบัเหมา โดยเจาะจงข้อมูลจากผู้มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ ทําการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม รวมจาํนวนทัง้สิน้ 80 ราย ซึง่เป็นลูกคา้ประจาํของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึ

สามพนั 

ลกูคา้ทัง้ 80 ราย ประกอบดว้ย 

- รา้นคา้วสัดุ             49 ราย  (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของรา้นผูม้อีาํนาจตดัสนิใจซือ้) 

- ชา่งรบัเหมา(บุคคล)   28 ราย  (เกบ็ขอ้มลูจากตวัชา่งรบัเหมา) 

- บรษิทัรบัเหมา           3 ราย  (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของบรษิทัผูม้อีาํนาจตดัสนิใจซือ้) 
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2. การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) ไดแ้ก่ ตวัแทนจํานวน 6 คน โดยคดัเลอืกจากกลุ่ม

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ ดงัน้ี 

- ตวัแทนรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 3 คน 

- ตวัแทนชา่งรบัเหมา 2 คน 

- ตวัแทนวศิวกร 1 คน 

ตวัแปรท่ีจะศึกษา 

ตวัแปรที่จะศกึษา ได้แก่ ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปูของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั ไดแ้ก่  

ด้านผลิตภณัฑ ์

  - แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลายขนาด 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง ทนทาน 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

- หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคทีท่า่นสัง่ไดถู้กตอ้ง 

- ชือ่เสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชือ่ถอื 

- หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของแผน่พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

- เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้กรณทีีส่ ัง่ผดิหรอืเกนิมคีวามเป็นธรรม 
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ด้านราคา 

  - ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ถูกกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่นชาํระทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

- สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

- ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

- ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ คงทีต่ลอดเวลา 

- หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อ 

  การปรบัตวัของทา่น 

- หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย 

- การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมในกรณทีีส่ ัง่ 

  สนิคา้ในปรมิาณน้อย 

- ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ ม ี

  ความน่าสนใจ 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  

  - หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความตอ้งการ 

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตามกาํหนดเวลานดั 

- จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ 

- การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย 

- การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

- รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ี

- พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

- สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได ้
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  - รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ทีผ่า่นสือ่วทิยจุดจาํไดง้า่ย 

- รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม มคีวาม 

  น่าสนใจ 

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูได ้

  ครบถว้น 

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้ด ี

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมม้ ี

  ยอดสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลลกูคา้เป็นอยา่งด ี(เชน่ การมสีว่นรว่มใน 

  กจิกรรมต่างๆของลกูคา้) 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

แผ่นพื้นสาํเรจ็รูป หมายถงึ แผ่นพืน้คอนกรตีอดัแรงท้องเรยีบ ซึ่งเป็นแผ่นคอนกรตีที่

หล่อขึน้ และมลีวดแรงดงึที่ถูกดงึให้มแีรงตึงอยู่ในเสน้ลวด แล้วเทคอนกรตีหล่อแผ่นพื้นตาม

ขนาดที่ต้องการ เมื่อคอนกรีตได้อายุก็ตัดลวดแรงดึง ทําให้ลวดหดตัว เกิดแรงอัดในแผ่น

คอนกรตีที่หล่อไว้ ซึ่งทําใหแ้ผ่นพื้นสามารถรบัน้ําหนักได้เมื่อนําไปใช้งาน โดยการนํามาวาง

เรยีงชดิตดิกนั แลว้เทคอนกรตีทบัหน้า  

นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 

ความพึงพอใจ หมายถงึ การแสดงทศันคติอนัเกดิจากความรูส้กึที่เกดิขึน้ภายในจติใจ

ของลูกคา้ ซึง่สามารถเกดิไดท้ัง้ทางบวกและทางลบ เมื่อไดร้บัการตอบสนองในดา้นสว่นประสม

ทางการตลาดของผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สาํเรจ็รปู ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

และการสง่เสรมิการตลาด 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ทําให้ทราบถึงระดบัความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รปูของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั และสามารถนําขอ้มูลมา

ใชใ้นการปรบัปรุงแกไ้ขในส่วนทีลู่กคา้มคีวามพงึพอใจน้อย เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึ

พอใจสงูสดุ 

2. ทําใหท้ราบถงึองค์ประกอบย่อยของความพงึพอใจของลูกคา้ที่มต่ีอส่วนประสมทาง

การตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสําเร็จรูปของ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั ซึ่งจะ

สามารถนําขอ้มลูทีไ่ดม้าจดักลุ่มเพือ่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมต่างๆ เพือ่

สะดวกต่อการทําความเขา้ใจและนํามาใชใ้นการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องไดง้า่ยขึน้ 

รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง การวเิคราะห์องค์ประกอบของความพงึพอใจของลูกค้าในด้านส่วน

ประสมทางการตลาด กรณีศกึษา ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั ครัง้น้ี

ผูว้จิยัไดท้ําการศกึษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ รวมทัง้แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางสาํหรบัการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

- ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 

- แนวคดิทางการตลาดอุตสาหกรรม 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

คําว่า “ความพงึพอใจ” ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายโดยทัว่ไปไวว้่า “ระดบัความรูส้กึในทางบวก

ของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง” ความพงึพอใจ หรอืตรงกบัภาษาองักฤษว่า Satisfaction ตาม

ความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พงึพอใจ 

หมายถงึ รกั ชอบใจ และพงึใจ หมายถงึ พอใจ ชอบใจ 

พณิ ทองพนู (2529, อา้งถงึใน สถาพร สุดเสนาะ, 2543 : 18) ไดก้ล่าวว่า ความพงึ

พอใจ หมายถึง ความรูส้กึ รกั ชอบ ยนิด ีเต็มใจ หรอื มเีจตคติที่ดขีองบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ความพงึพอใจ จะเกดิขึน้เมือ่ไดร้บัผลตอบสนองความตอ้งการทัง้ทางดา้นวตัถุและจติใจ 
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พทิกัษ์ ตรุษทมิ (2538) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นปฏกิริยิาดา้นความรูส้กึต่อสิง่เรา้หรอื

สิง่กระตุน้ทีแ่สดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธส์ุดทา้ยของกระบวนการประเมนิ โดยบ่งบอก

ทศิทางของผลการประเมนิว่าเป็นไปในลกัษณะทศิทางบวกหรอืทศิทางลบหรอืไมม่ปีฏกิริยิาคอื

เฉยๆ ต่อสิง่เรา้หรอืสิง่ทีม่ากระตุน้  

Shelly (1975) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจ และไดส้รุปไวว้่า ความพงึพอใจเป็น

ความรู้สกึสองแบบของมนุษย์ กล่าวคอื ความรู้สกึทางบวกและความรู้สกึทางลบ ความรู้สกึ

ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกที่

แตกต่างจากความรูส้กึทางบวกอื่นๆ คอื เป็นความรูส้กึที่มรีะบบยอ้นกลบั สามารถทําใหเ้กดิ

ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอื่นได้อีก ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่

สลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีจะมผีลต่อบุคคลมากกว่าความรูส้กึทางบวกอื่นๆ ความรูส้กึทางลบ 

ความรูส้กึทางบวก และความสุขมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซอ้น ระบบความสมัพนัธ์ของ

ความรูส้กึทัง้สามน้ีเรยีกว่า ระบบความพงึพอใจ โดยความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อระบบความพงึ

พอใจมคีวามรูส้กึทางบวกมากกวา่ทางลบ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541 : 81) ได้กล่าวว่าความพงึพอใจ (satisfaction) 

หมายถงึ ความรูส้กึที่ดขีองบุคคลที่ไดร้บัการตอบสนองเมื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในสิง่ที่ต้องการ 

และคาดหวงั ความพงึพอใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งระดบัความพงึพอใจของแต่ละ

บุคคลยอ่มแตกต่างกนั อาจเน่ืองจากพืน้ฐานทางการศกึษา ทางดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

วริุฬ พรรณเทว ี(2542) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึภายในจติใจของมนุษยท์ี่

ไม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคลว่าจะมคีวามคาดหมายกบัสิง่หน่ึงสิง่ใดอย่างไร ถา้คาดหวงั

หรอืมคีวามตัง้ใจมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดจีะมคีวามพงึพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้ม

อาจผดิหวงัหรอืไมพ่งึพอใจเป็นอย่างยิง่ เมื่อไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไวท้ัง้น้ีขึน้อยู่

กบัสิง่ทีต่ ัง้ใจไวว้่าจะมมีากหรอืน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั คงสุข (2535) กล่าวว่า ความพงึ

พอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึงหรือปจัจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ความรูส้กึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อความตอ้งการของบุคคลไดร้บัการตอบสนองหรอืบรรลุจุดมุง่หมาย

ในระดบัหน่ึง ความรูส้กึดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่เกดิขึน้ หากความต้องการหรอืจุดมุ่งหมายนัน้

ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึต่อสิง่

ใดสิง่หน่ึง ซึง่มทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เกดิจากการไดร้บัการตอบสนองตามความคาดหวงั อาจ

เกดิขึน้ไดต้ัง้แต่พงึพอใจอย่างยิง่ เฉยๆ จนถงึไม่พงึพอใจ ขึน้อยู่กบัระดบัความสุขที่ไดร้บัจาก
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การบรรลุจุดมุง่หมาย และระดบัความพงึพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนัเน่ืองจากพืน้ฐาน

ทางจติใจ ทศันคต ิการศกึษา สถานภาพและสิง่แวดลอ้มต่างๆอนัเป็นปจัจยัสว่นบุคคล 

ความหมายของ ความพงึพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) เป็นระดบั

ความรูส้กึของลูกคา้ที่มผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ ์

หรอื การทํางานของผลติภณัฑ ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ไดม้ผีูใ้หแ้นวคดิเกี่ยวกบัความพงึ

พอใจของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคไวด้งัน้ี 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542 : 14) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดทีด่จีะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการ

รูจ้กั การยอมรบั เกดิความพงึพอใจ หลงัจากนัน้ผูบ้รโิภคจะออกไปแสวงหาและสมัผสักบัตวั

สนิคา้เพื่อตดัสนิใจซื้อหรอืไม่ซื้อและสรุปออกมาเป็นทศันคตหิลงัจากที่ใชแ้ล้ว ซึ่งจะออกได้ 2 

แบบ คอื ทางลบ หมายถึง ผู้บรโิภคเกิดความไม่พอใจ กบั ทางบวก หมายถึง ผูบ้รโิภคเกิด

ความพอใจ 

Kotler (2003) กล่าวว่าระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเกดิจากความแตกต่างระหว่าง

ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และ ความคาดหวังของบุคคล การคาดหวังของบุคคล 

(expectation) เกิดจากประสบการณ์ และ ความรู้สึกในอดีตของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จาก

คุณสมบตัิผลิตภณัฑ์ หรือ การทํางานของผลิตภณัฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพอใจให้กบัลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม (value 

added) ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า เ พิ่ ม เ กิ ด จ า ก ก า ร ผ ลิ ต  (manufacturing) แ ล ะ จ า ก

การตลาด (marketing) รวมทัง้การทํางานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ โดยยึดหลักการสร้างคุณ

ภาพรวม (total quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (competitive 

differentiation) คุณคา่ทีม่อบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุน 

สรุปไดว้่า ความพงึพอใจของลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค คอื ความรูส้กึพงึพอใจหรอืผดิหวงักบั

สนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดร้บั หากตรงกบัความคาดหวงัจะมรีะดบัความพงึพอใจมาก ในทางกลบักนั

หากสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้รบัมปีระโยชน์และคุณค่าไม่เท่ากบัความคาดหวงัของลูกค้าจะเกิด

ความรูส้กึไม่พงึพอใจ เน่ืองจากผดิหวงั โดยลูกค้าจะตัง้ความคาดหวงัจากการรบัรูคุ้ณค่าของ

สนิคา้หรอืบรกิาร อนัเกดิจากการทําการตลาดเพื่อสรา้งความพงึพอใจเบื้องตน้ใหก้บัลูกคา้เพื่อ

ดงึดดูความสนใจในสนิคา้หรอืบรกิาร 
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543) กล่าวถงึส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า ส่วนประสม

การตลาด (Marketing mix) หมายถงึ เครือ่งมอืการตลาดทีธุ่รกจิตอ้งใชเ้พือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

การตลาดในตลาดเป้าหมาย (Kotler. 2000:14) หรอืเป็นส่วนประกอบทีส่ําคญัของกลยุทธ์

การตลาด 4 ประการ ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด 

ทีธุ่รกจิตอ้งใชร้ว่มกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (Bovee, Houston and 

Thill. 1995: G-8) หรอืเป็นปจัจยัทางการตลาดทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัตอ้งใชร้ว่มกนัเพื่อสนอง

ความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (McCarthy and Perreault. 1991:522) 

 ส่วนประสมการตลาด อาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ปจัจยัภายในทางการตลาด หรอืปจัจยั

ทางการตลาด (Internal marketing factor หรอื marketing factor) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีบ่รษิทั

ควบคุมได ้โดยทัว่ไปสว่นประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 

การจดัจําหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หรอืเรยีกว่า 4Ps โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อสนองความจาํเป็นหรอื

ความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ (Kotler.2000:11) ผลติภณัฑท์ีเ่สนอ

ขายอาจจะเป็นสนิคา้มตีวัตนหรอืเป็นบรกิารซึง่ไมม่ตีวัตนกไ็ด ้คุณสมบตัผิลติภณัฑ์

ประกอบดว้ย ประโยชน์ คุณภาพ รูปร่างลกัษณะ บรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ และเป็น

สนิคา้ลกัษณะต่างๆที่สามารถสมัผสัได้ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้ คอื รูป รส กลิน่ 

เสยีง สมัผสั ตลอดจนคุณสมบตัทิีส่ามารถสนองความตอ้งการดา้นสงัคม 

2. ราคา (Price) หมายถงึ มลูค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิหรอืเป็นสิง่ทีต่อ้งจ่ายสาํหรบั

การไดม้าซึง่บางสิง่ (Etzel. Walker and Stanton.1997:G-11) ราคาเป็นตน้ทุน 

(Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑ์

กบัราคา (Price) ก่อนการตดัสนิใจซื้อ ถ้าคุณค่าของผลติภณัฑม์คี่าสูงกว่าราคา 

ดงันัน้การกําหนดราคาตอ้งคาํนึงถงึคุณค่าของผลติภณัฑ ์ตน้ทุนสนิคา้ การแขง่ขนั

ในตลาด และปจัจยัอื่นๆเขา้มาประกอบดว้ย 

3. ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) คอื ช่องทางการจดัจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติ

ไปยงัผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย ประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆที่ช่วยในการกระจายสนิค้า 

ไดแ้ก่ ทาํเลทีต่ ัง้ การขนสง่ การจดัเกบ็รกัษาสนิคา้  
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4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งความเชื่อถอื เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ ีเพื่อแจง้ขา่วสาร เพื่อจูง

ใจใหเ้กดิความตอ้งการ เพื่อเตอืนความทรงจําในผลติภณัฑโ์ดยคาดว่าจะมอีทิธพิล

ต่อความรูส้กึ ความเชื่อถอืหรอืพฤตกิรรมการซื้อ (Etzel,Walker and Stanton. 

1997:G-12) การติดต่อสื่อสารอาจเป็นการขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal 

selling) และการขายโดยไมใ่ชพ้นักงานขาย (Nonpersonal selling) การส่งเสรมิ

การตลาดประกอบดว้ยเครื่องมอืทีส่าํคญัคอื การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การ

ใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์

 

แนวความคิดทางการตลาดอตุสาหกรรม 

การตลาดอุตสาหกรรมเป็นตลาดทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่กลต้วัผูบ้รโิภคเหมอืนอยา่งการตลาดผูบ้รโิภค 

เพราะว่าการตลาดอุตสาหกรรมเกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม โดยผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมจะ

ซือ้สนิคา้อุตสาหกรรมมาใชใ้นการผลติหรอืดาํเนินกจิการของตน อยา่งไรกต็ามเราสามารถกล่าว

ไดว้่าสนิคา้ทุกอย่างทีผู่บ้รโิภคซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนของการตลาดอุตสาหกรรมมาทัง้สิ้น (สม

จติร ลว้นจาํเรญิ, 2537) 

การตลาดอุตสาหกรรม คอื การปฏบิตัขิองธุรกจิในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิารจาก

ผูผ้ลติไปยงัผูใ้ชอุ้ตสาหกรรมเพือ่เป็นการผลติชิน้สว่นใหก้บัสนิคา้และบรกิารอื่นๆ หรอืเพื่อจะให้

การปฏบิตังิานของธุรกจิใดมคีวามสะดวกคล่องตวัไมว่่าธุรกจินัน้จะเป็นธุรกจิเอกชนรฐัวสิาหกจิ

หรอืองคก์ารทีไ่มห่วงัผลกาํไร 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การตลาดสําหรบัผลิตภัณฑ ์

(สนิคา้) อุตสาหกรรม ไวว้่า ผลติภณัฑ ์(สนิคา้) อุตสาหกรรม หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีผู่ซ้ือ้

ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บรกิาร หรอืการดําเนินงานกิจการ เช่น วตัถุดิบ เครื่องจกัร 

สินค้าอุตสาหกรรม มีการจดัประเภทแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วตัถุดิบและชิ้นส่วน

ประกอบ (Raw Material and parts) กลุ่มที ่2 สนิคา้ประเภททุน (Capital Items) และกลุ่มที ่3 

วสัดุสิน้เปลอืงและบรกิาร (Supplies and Services) 

สําหรบัผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูปจดัอยู่ในกลุ่มที่ 1 วตัถุดบิและชิ้นส่วนประกอบ เป็น

วสัดุและชิน้ส่วนประกอบในการผลติ (Manufactured Materials and Parts) เป็นสนิคา้
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อุตสาหกรรม ซึ่งได้มกีารผ่านกระบวนการผลติมาบ้างแล้ว และจะกลายเป็นชิ้นส่วนหน่ึงของ

สนิคา้สาํเรจ็รปู 

กลยทุธก์ารตลาดของวสัดุและชิน้สว่นประกอบในการผลติ มดีงัน้ี 

1. กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product Strategy) ต้องพฒันาคุณภาพและตราสนิคา้ ถ้า

ตอ้งการใหส้นิคา้นัน้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของลกูคา้ 

2. กลยทุธด์า้นราคา (Price Strategy) ราคาขึน้อยูก่บัคุณภาพ มาตรฐาน ตน้ทุน ค่าขนสง่

ของสนิคา้ และปรมิาณการสัง่ซือ้ 

3. กลยุทธด์า้นการจดัจาํหน่าย (Distribution Strategy) ถา้ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซือ้เป็น

จํานวนมากและมมีูลค่าสูง จะใชก้ารจดัจําหน่ายโดยตรงจากผูผ้ลติไปยงัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

แต่ถ้าผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมอยู่กระจดักระจาย และเป็นลูกค้ารายย่อย จะจดัว่าจําหน่ายจาก

ผูผ้ลติผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรม (Industrial Distributor) ไปยงัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

4. กลยุทธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion Strategy) เน้นการขายโดยใชพ้นกังาน

ขายและอาจมกีารขายโดยใชแ้คตตาลอ็กสง่ตรงไปยงัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม จาํหน่ายโดยตรงจาก

ผูผ้ลติไปยงัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

แรงกระตุ้นและพฤติกรรมของผูใ้ช้ทางอตุสาหกรรม 

แรงกระตุ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนัน้แตกต่างจากแรงกระตุ้นและ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเน่ืองจากจุดประสงคข์องการซือ้ทีต่่างกนั ผูบ้รโิภคมจุีดประสงคท์ีจ่ะซื้อ

ไปเพื่ออุปโภคและบรโิภคเอง ส่วนผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมมจุีดประสงค์ที่จะซื้อเพื่อไปใช้ในการ

ดาํเนินกจิการ โดยการซือ้ในตลาดอุตสาหกรรมจะใชแ้รงกระตุน้ทางเหตุผลมากกว่าทางอารมณ์ 

การซื้อสนิคา้มขี ัน้ตอนของกระบวนการซื้อ โดยเริม่จากมคีวามต้องการ พจิารณาดูแหล่งเสนอ

ขายสนิคา้ ทําการคดัเลอืกว่าแหล่งเสนอขายใดทีเ่หมาะสม ทําสญัญาตกลงซือ้ขาย และตดิตาม

ผล นอกจากน้ีการซือ้ของตลาดอุตสาหกรรมยงัมลีกัษณะของกระสวนหรอืแบบอยา่งอกีดว้ย ซึง่

แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คอื ใครคอืผูซ้ือ้ ซือ้ทีไ่หน ซือ้เมื่อใด และซือ้อย่างไร (สมจติร ลว้นจําเรญิ, 

2537) 

1. แรงกระตุน้ในการซือ้ (Buying Motives) 

แรงกระตุน้ในการซื้อทางอุตสาหกรรมจะเป็นลกัษณะของแรงกระตุน้ทีม่เีหตุผล ส่วนการ

ซือ้ในตลาดอุปโภคบรโิภคจะเป็นลกัษณะของแรงกระตุน้ทางอารมณ์ การซือ้สนิคา้อุตสาหกรรม
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ทีต่อ้งใชเ้หตุผลกเ็น่ืองจากผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมตอ้งการคุณภาพของสนิคา้และมวีตัถุประสงคท์ี่

จะนําสนิคา้เขา้มาใชใ้นการปฏบิตังิาน ในการดาํเนินธุรกจินัน้ยอ่มตอ้งการแสวงหาผลกําไร ผูใ้ช้

ทางอุตสาหกรรมจงึพยายามหาซือ้สนิคา้ทีจ่ะใหร้าคาตํ่าสดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้โดยมขีอ้แมว้่าคุณภาพ

และการบรกิารจะตอ้งเหมาะสมหรอืตรงกบัความตอ้งการ 

2. กระบวนการซือ้ (The Buying Process) 

การซื้อสนิคา้ในตลาดอุตสาหกรรมมขีัน้ตอนหรอืกระบวนการซือ้เหมอืนกบัการซื้อสนิคา้

ในตลาดอุปโภคบรโิภค คอืจะต้องเกดิความต้องการขึน้ก่อนแล้วจงึเลอืกแหล่งขายสนิคา้ และ

เลือกสนิค้า และต่างกนัที่ตลาดอุตสาหกรรมต้องมกีารทําสญัญาระหว่างผู้ซื้อกบัผู้เสนอขาย 

ขัน้ตอนของกระบวนการซือ้ในตลาดอุตสาหกรรมมดีงัน้ี 

ขัน้ที ่1 ความตอ้งการ เริม่จากมคีวามตอ้งการในสนิคา้นัน้ๆ แลว้สง่ผา่นใหฝ้า่ยจดัซือ้หรอื

ตวัแทนจดัซือ้เป็นผูซ้ือ้สนิคา้ โดยระบุจาํนวนและเวลาทีต่อ้งการใชส้นิคา้หรอืวตัถุดบิไว ้

ขัน้ที ่2 แหล่งใด พจิารณาถงึแหล่งเสนอขายต่างๆว่ามอียูก่ีแ่หล่ง แต่ละแหล่งมชีื่อเสยีงใน

ดา้นคุณภาพและบรกิารเป็นอย่างไร ความเชื่อถอืไดใ้นการบรกิารเป็นอย่างไร มคีวามใกลไ้กล

มากน้อยเทา่ไร 

ขัน้ที ่3 คดัเลอืก จากแหล่งเสนอขายต่างๆ ทีม่อียู่ ตอ้งคดัเลอืกจากแหล่งทีเ่หมาะสมกบั

ความตอ้งการ โดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาดงัน้ี 

 1. ระยะทาง เน้นแหล่งทีอ่ยูใ่กลก้บักจิการหรอืสถานทีใ่ชส้นิคา้ เพื่อความสะดวกรวดเรว็

ในการขนสง่และประหยดัคา่ขนสง่ 

 2. คุณภาพ พจิารณาถึงคุณภาพของสนิค้าหรอืวตัถุดบิจากแหล่งต่างๆ เพื่อจะเลือก

ระดบัคุณภาพที่ตรงกับความต้องการ สินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงอาจไม่อยู่ในความ

ตอ้งการกไ็ดเ้พราะคุณภาพนัน้อาจดเีกนิกว่าความตอ้งการของกจิการและอาจมรีาคาสงูอกีดว้ย 

และไม่ควรซื้อสนิคา้หรอืวตัถุดบิทีม่คีุณภาพตํ่ากว่าทีต่้องการ เพราะจะส่งผลใหผ้ลติภณัฑข์อง

กิจการมคีุณภาพตํ่าไปด้วย ดงันัน้จึงควรเลือกที่เหมาะสมกบัความต้องการของกิจการเป็น

สาํคญั 

 3. การบรกิาร พจิารณาว่าแหล่งเสนอขายมบีรกิารในดา้นคลงัสนิคา้อย่างไร กล่าวคอืมี

ระดบัสนิค้าคงคลงัเพยีงพอกบัความต้องการของกิจการอยู่ตลอดเวลาหรอืไม่เพื่อจะได้เป็น

หลกัประกนัว่าการผลติของกจิการจะไมห่ยุดชะงกั อนัเน่ืองมาจากแหล่งเสนอขายไม่มสีนิคา้อยู่

ในคลงัสนิคา้เพยีงพอกบัความตอ้งการของกจิการ 
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 4. ความเต็มใจของแหล่งเสนอขายที่จะใหบ้รกิาร แหล่งเสนอขายบางแหล่งอาจจะไม่

สนใจหรอืใหบ้รกิารทีไ่มด่พีอแก่ผูซ้ือ้ (โดยเฉพาะผูซ้ือ้รายยอ่ย) หรอืแก่ใบสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

 5. ความเชื่อถือได้ ความเชื่อถือได้ในระยะเวลาการขนส่ง การใหบ้รกิารในด้านระดบั

สนิคา้คงคลงัและคุณภาพ 

ขัน้ที ่4 การทําสญัญา หลงัจากที่ไดค้ดัเลอืกแหล่งเสนอขายสนิคา้ กจ็ะมาถงึขัน้ของการ

ทําสญัญาซื้อขาย ในกรณีที่ซื้อเป็นประจํากส็ามารถที่จะใช้บญัชรีายการราคาของผูเ้สนอขาย

หลายๆคนแล้วกเ็ลอืกระดบัราคาที่ตํ่าทีสุ่ด (แต่ต้องมคีุณภาพและบรกิารตรงตามต้องการ) ใน

บางกรณีอาจจะใชก้ารประมูลราคา (Bidding) เพื่อจะเลอืกราคาตํ่าทีสุ่ด ในบางกรณีกใ็ชก้าร

ตดิต่อกบัผูเ้สนอขายหลายรายแลว้เลอืกจากแหล่งทีด่ทีีส่ดุ 

ขัน้ที่ 5 การติดตาม หลงัจากที่ตกลงทําสญัญาระหว่างกนัแล้ว ยงัต้องติดตามผลอย่าง

ใกล้ชดิก่อนถงึวนัส่งมอบสนิคา้ เพื่อป้องกนัความไม่แน่นอนหรอืเหตุการณ์บางอย่างที่ผูเ้สนอ

ขายอาจสง่สนิคา้หรอืวตัถุดบิใหไ้มไ่ด ้เพือ่หาทางแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3. กระสวนการซือ้ของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Buying Pattern of Industrial Users) 

กระสวนการซื้อของตลาดอุตสาหกรรมมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัตลาดอุปโภคบรโิภค คอื 

ต้องมคีวามเขา้ใจว่าจะซื้ออย่างไร ซื้อเมื่อใด ซื้อทีไ่หน ใครคอืผูซ้ื้อหรอืผูต้ดัสนิใจซื้อ กระสวน

การซือ้ในตลาดอุตสาหกรรมจะพจิารณารายละเอยีดดงัน้ี 

 3.1 การพิจารณาในแง่ของใครคือผู้ซื้อหรือผู้ที่ตัดสินใจซื้อ ในตลาดอุตสาหกรรม

จําเป็นต้องใช้บุคคลหลายฝ่ายตดัสนิใจซื้อ โดยเฉพาะสนิค้าพวกเครื่องจกัรที่มรีาคาสูง หรอื

วตัถุดบิทีม่คีวามสาํคญัต่อกระบวนการผลติในบรษิทัขนาดใหญ่หรอืขนาดกลาง ดงันัน้พนักงาน

ขายที่จะติดต่อขายสนิค้าจงึต้องรู้ว่าผู้ซื้อมใีครบ้างที่มสี่วนในการตดัสนิใจซื้อและต้องเขา้หา

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใหค้รบทุกคนเพือ่บงัเกดิผลในการซือ้ขาย 

 3.2 การพจิารณาในแง่ของซื้อที่ไหน ส่วนใหญ่ในตลาดอุตสาหกรรมจะซื้อจากผูผ้ลิต

โดยตรง อย่างไรกต็ามผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมอาจซือ้จากคนกลางไดแ้ต่เป็นส่วนน้อย ตามสนิคา้

บางประเภท เช่น เครื่องมอืขนาดเล็ก วสัดุใช้สิ้นเปลือง เป็นต้น เน่ืองจากสนิค้าดงักล่าวไม่

จําเป็นต้องใช้เทคนิคมากนักจึงมีคนกลางขายได้ หรือด้วยผู้ซื้อมจีํานวนมากและอยู่กระจดั

กระจาย ไม่สะดวกที่ผู้ผลิตจะขายโดยตรง ดงันัน้ผู้ผลิตจงึต้องจดัการด้านพนักงานขายให้มี

คุณภาพเหมาะกบัการใหข้อ้มลูและเสนอแนะวธิกีารใชส้นิคา้อุตสาหกรรมเหล่านัน้ 
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 3.3 การพจิารณาในแง่ของซื้อเมื่อใด พจิารณาในระยะเวลาการเจรจา ซึ่งต้องใชร้ะยะ

เวลานานกวา่ตลาดอุปโภคบรโิภคจากการใชผู้ร้ว่มตดัสนิใจซือ้หลายคนเพราะการซือ้แต่ละครัง้มี

ปรมิาณมาก ความถีใ่นการซื้อ ซึง่สนิคา้อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมคีวามถีใ่นการซือ้ทีแ่ตกต่าง

กนัไป ดงันัน้จาํเป็นตอ้งใชก้ารวางแผนในดา้นการโฆษณาตอ้งใหช้ื่อของผูเ้สนอขายอยูใ่นความ

ทรงจําของผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมตลอดเวลา และการใช้พนักงานขายเพื่อให้เกดิความคุ้นเคย

ต่อเน่ืองกบัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมจะตอ้งเยีย่มเยอืนผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อทราบ

ความตอ้งการสนิคา้ และขนาดของใบสัง่ซื้อ ขนาดของใบสัง่ซือ้ในตลาดอุตสาหกรรมจะมขีนาด

ใหญ่มากกว่าใบสัง่ซือ้ในตลาดอุปโภคบรโิภค เพราะผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมจะซือ้ไปเพื่อใชใ้นการ

ผลติหรอืดาํเนินกจิการและซือ้ไมค่อ่ยบ่อย 

 3.4 การพจิารณาในแงข่องการซือ้อยา่งไร ไดแ้ก่  

การซือ้ขายตามแคทตาลอ็ค โดยอาจสง่แคทตาลอ็คทางไปรษณียห์รอืใหพ้นกังาน

ขายนําตดิตวัไปแสดงต่อผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม เพือ่ดแูบบและรายละเอยีดของสนิคา้ 

การตอบสนองกนัและกนั ซึง่เป็นลกัษณะของการอุปถมัภร์ะหว่างกนั เช่น บรษิทั 

ก. ซือ้สนิคา้จากบรษิทั ข. และบรษิทั ข. กซ็ือ้สนิคา้จากบรษิทั ก. ดว้ยเชน่กนั  

การให้การเช่าแทนการซื้อ มักเกิดขึ้นกับสินค้าที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

รถบรรทุก หรอืสถานทีเ่กบ็สนิคา้ เป็นตน้ 

การซือ้ผอ่นชาํระ เน่ืองจากการซือ้สนิคา้อุตสาหกรรมนัน้มกัเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาค่อนขา้งสงู

เช่นเครื่องจกัรขนาดใหญ่ หรอืการซือ้ในปรมิาณมากต่อครัง้ ดงันัน้จงึเกดิการซือ้แบบผ่อนชําระ

โดยผูซ้ือ้อาจตอ้งกูย้มืเงนิจากธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนมาใชใ้นการผอ่นชาํระ 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

พณิ ทองพนู 2529 ความพงึพอใจ 

 

 

ความพงึพอใจ หมายถงึ 

ความรูส้กึ รกั ชอบ ยนิด ีเตม็ใจ 

จะเกดิขึน้เมือ่ไดร้บัผลตอบสนอง

ความตอ้งการทัง้ทางดา้นวตัถุและ

จติใจ 

พทิกัษ ์ตรุษทมิ 2538 ความพงึพอใจ 

 

ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้าน

ความรู้สกึต่อสิง่เร้าหรอืสิง่กระตุ้น

ที่แสดงผลออกมา  เ ป็นไปใน

ลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทาง

ลบหรอืไมม่ปีฏกิริยิา 

Shelly 1975 ความพงึพอใจ 

 

ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึสอง

แ บ บ ข อ ง ม นุ ษ ย์  ก ล่ า ว คื อ 

ความรู้สกึทางบวกและความรู้สกึ

ทางลบ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ  2541 ความพงึพอใจ 

 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ห ม า ย ถึ ง 

ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้ร ับ

ก า ร ต อ บ ส น อ ง เ มื่ อ บ ร ร ลุ

วตัถุประสงค์ในสิง่ที่ต้องการ และ

คาดหวงั เป็นความชอบของแต่ละ

บุคคลยอ่มมรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั 

วริุฬ พรรณเทว ี 2542 ความพงึพอใจ 

 

ความพึงพอใจเ ป็นความรู้สึก

ภาย ในจิต ใ จของม นุษย์ที่ ไ ม่

เหมอืนกนั จะมคีวามพงึพอใจมาก

เมื่อได้ร ับการตอบสนองตามที่

คาดหวงั และจะไม่พึงพอใจเป็น

อ ย่ า ง ยิ่ ง เ มื่ อ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ ก า ร

ตอบสนองตามทีค่าดหวงัไว ้

ฉตัรชยั คงสขุ 2535 ความพงึพอใจ 

 

ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ

ความตอ้งการของบุคคลไดร้บัการ

ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย

ในระดบัหน่ึง และจะลดลงหรอืไม่

เกิดขึ้นหากความต้องการหรือ

จุ ดมุ่ ง หม ายนั ้น ไม่ ไ ด้ ร ับก า ร

ตอบสนอง 

เสร ีวงษ์มณฑา 2542 ความพงึพอใจ 

 

การสื่อสารการตลาดที่ดีจะทําให้

ผูบ้รโิภคเกิดการรู้จกั ยอมรบั พงึ

พอใจ และแสวงหาสนิค้าและสรุป

ออกมาเป็นทัศนคติหลังใช้แล้ว 

ออกได้ทัง้ทางบวกคือพอใจและ

ทางลบคอืไมพ่อใจ 
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ตารางที ่1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานน้ีเกีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

Kotler 2003 ความพงึพอใจ 

 

ระดบัความพึงพอใจของลูกค้าจะ

เกิดจากความแตกต่างระหว่าง

ผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ และ 

ความคาดหวังของบุคคล การ

ค า ด ห วั ง ข อ ง บุ ค ค ล 

(expectation) เ กิ ด จ า ก

ประสบการณ์ และ ความรู้สึกใน

อดตีของผูซ้ือ้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2543 สว่นประสมทางการตลาด ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 

การจดัจําหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน

เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดเป้าหมาย 

สมจติร ลว้นจาํเรญิ 2537 สว่นประสมทางการตลาด การซือ้สนิคา้ในตลาดอุตสาหกรรม

มคีวามเหมอืนกบัตลาดผูบ้รโิภคที่

เริม่จากมคีวามต้องการ พจิารณา

แหล่งขายสนิค้า แล้วจึงตดัสนิใจ

ซื้อจากแหล่งที่ตอบสนองความ

ตอ้งการไดด้ทีีส่ดุ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2538 สว่นประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดสําหรับสินค้า

อุตสาหกรรม มกีารใชส้่วนประสม

ทางการตลาด 4Ps เพื่อตอบสนอง

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า 

เชน่เดยีวกบัตลาดอุปโภคบรโิภค  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ดเิรก ตญั�ูนุรกัษ์ (2547) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการซือ้

ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของผู้รบัเหมาก่อสร้างใน อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดยมี

วัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาป จัจัยที่มีผล ต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งในอําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ซึ่งขณะนัน้กําลงัดําเนินการก่อสรา้งอยู่ในอําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีจํานวน 38 ราย โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งระดบั
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ความสาํคญัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด โดยใชม้าตร

วดัแบบ Rating Scales ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการซื้อ

ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เรยีงตามลําดบั คอื ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์

ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด และปจัจยัดา้นราคา สาํหรบั

ปจัจยัยอ่ยในแต่ละดา้น ใหค้วามสาํคญัดงัน้ี ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

ลาํดบัแรก คอื คุณภาพสนิคา้ ปจัจยัดา้นราคา มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากลําดบัแรกคอื ราคาของ

คอนกรตีผสมเสรจ็ ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ลําดบัแรก คอื 

การจดัส่งสนิคา้ไดร้วดเรว็และตรงเวลา รองลงมา คอื วธิกีารขนส่งคอนกรตีผสมเสรจ็แก่ลูกคา้

โดยยานพาหนะ เครื่องมอื และอุปกรณ์ทีส่ะดวกและทนัสมยั และ ระยะทางจากโรงงานผลติอยู่

ใกลส้ถานทีก่่อสรา้ง ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก คอื การขายโดย

ใชพ้นกังานขายไปพบลกูคา้ทีห่น่วยงาน 

อัมพร เครือใหม่ (2547) ได้ทําการศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

ผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อวสัดุ

ก่อสร้างในเขตเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื เกบ็ขอ้มูลจากผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อวสัดุก่อสรา้งในเขตเทศบาล

นครลําปาง จงัหวดัลําปาง จํานวน 320 ราย ใช้สถิติเชงิพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และ

ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญัในระดบัมากเรยีงลําดบั คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย โดยปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรกซึ่งอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ คุณภาพของสนิคา้ มาตรฐานสนิค้า 

และความสะดวกในการเลอืกซื้อ ความใหม่ของสนิคา้และความรบัผดิชอบต่อสนิคา้ที่มปีญัหา 

ความหลากหลายครบถ้วนของสนิคา้ ปจัจยัดา้นราคาที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสุด 3 อนัดบัแรก ซึง่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้คงที ่กําหนดราคามคีวามเป็น

มาตรฐาน มีราคาให้เลือกตามคุณภาพสินค้า ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัแรก ซึง่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะดวก

ในการเลอืกซื้อ ความรวดเรว็ในการจดัส่งสนิค้า มบีรกิารจดัส่งสนิคา้ถึงสถานที่ใช้งาน ปจัจยั

ดา้นการส่งเสรมิการตลาดทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ซึ่งอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มนุษยสมัพนัธ์ของพนักงาน ความรูใ้นตวัสนิคา้ของพนักงาน ความ

เพยีงพอของพนกังานใหบ้รกิาร 
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ณฐั อรินพไพบลูย ์(2554) ไดท้าํการศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัเหมาต่อสว่นประสมทาง

การตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจและระดบัความสาํคญัของลูกคา้ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง โดย

ประชากรในการศกึษา คอื กลุ่มลูกค้าที่ซึ่งเป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งที่ซื้อคอนกรตีผสมเสรจ็จาก

โรงงานซแีพคแฟรนไชส ์สาขาจอมทอง ซึง่มทีัง้หมดจาํนวน 82 ราย การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติิ

เชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย โดยผลการศกึษาระดบัความสาํคญัและระดบั

ความพงึพอใจของลกูคา้ต่อสว่นประสมทางการตลาดผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ของโรงงานซี

แพคแฟรนไชส ์สาขาจอมทอง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัโดยรวมมคี่าเฉลี่ยในระดบั

มาก เรยีงลาํดบัคอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด สาํหรบัความพงึพอใจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมมคี่าเฉลีย่ใน

ระดบัค่อนขา้งพอใจ เรยีงลําดบัคอื ดา้นผลติภณัฑม์คี่าเฉลีย่ในระดบัพอใจอย่างมาก ลําดบัแรก

คอื มมีาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เทคโนโลยใีนการผลติที่ทนัสมยั ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่ายมคี่าเฉลีย่ในระดบัพอใจอยา่งมาก ลําดบัแรกคอื สภาพและความพรอ้มของรถที่

ใชใ้นการขนส่งสนิคา้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคี่าเฉลี่ยในระดบัค่อนขา้งพอใจ ลําดบัแรกคอื 

การขายโดยใช้พนักงานขาย และด้านราคามีค่าเฉลี่ยในระดบัค่อนข้างพอใจ ลําดบัแรกคือ 

วธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลายและสะดวกสบาย 

 

ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อ     

ผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประ 

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบ

วธิวีจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

ดิ เ ร ก 

ตั ญ �ู นุ

รกัษ์ 

ป ัจ จั ย ส่ ว น

ป ร ะ ส ม ท า ง

การตลาดที่มี

ต่ อ ก า ร ซื้ อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

ค อ น ก รี ต

ผสมเสรจ็ของ

ผูร้บัเหมาก่อส

รา้งใน อําเภอ

เ ส า ไ ห ้

จงัหวดัสระบุร ี

เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ปจัจัยที่มีผล

ต่ อ ก า ร ซื้ อ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

ค อ น ก รี ต

ผสมเสรจ็ของ

ผูร้บัเหมาก่อส

ร้างในอําเภอ

เสาไห ้จงัหวดั

สระบุร ี

ทาํการศกึษาถงึ

ปจัจยัสว่นประสม

ทางการตลาดทีม่ ี

ผลต่อการซือ้

ผลติภณัฑค์อนกรตี

ผสมเสรจ็ของ

ผูร้บัเหมากอ่สรา้ง

ซึง่กาํลงัดาํเนนิการ

กอ่สรา้งอยูใ่น

อําเภอเสาไห ้

จงัหวดัสระบุร ี

จาํนวน 38 ราย 

ใช้

แบบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอื

ดว้ยวธิกีาร

สมัภาษณ์เชงิ

ลกึ และ

วเิคราะห์

ขอ้มลูโดยใช้

สถติเิชงิ

พรรณนา 

ไดแ้ก ่ความถี ่

รอ้ยละ และ

คา่เฉลีย่ 

ด้านผลิตภณัฑ ์มปีจัจยัยอ่ยทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุลาํดบัแรก คอื คุณภาพสนิคา้  

ด้านราคา มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากลาํดบัแรกคอื 

ราคาของคอนกรตีผสมเสรจ็  

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  

มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ลาํดบัแรก คอื การจดัสง่

สนิคา้ไดร้วดเรว็และตรงเวลา รองลงมาคอืวธิกีาร

ขนสง่คอนกรตีผสมเสรจ็แกล่กูคา้โดยยานพาหนะ 

เครือ่งมอื และอุปกรณ์ทีส่ะดวกและทนัสมยั และ 

ระยะทางจากโรงงานผลติอยูใ่กลส้ถานทีก่อ่สรา้ง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก คอื การขายโดยใชพ้นกังานขายไปพบลกูคา้ที่

หน่วยงาน 
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ตารางที ่2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อ     

ผูแ้ต่ง 

ชื่อผลงาน วตัถุประ 

สงคข์อง

งานวจิยั 

ขอบเขต

การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบ

วธิวีจิยั 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

อั ม พ ร 

เครอืใหม ่

ป ัจ จัย ส่ ว น

ประสมทาง

การตลาดที่

มี ผ ล ต่ อ

ผู้บริโภคใน

การเลอืกซื้อ

วสัดุก่อสร้าง

ใ น เ ข ต

เทศบาลนคร

ลํ า ป า ง 

จั ง ห วั ด

ลาํปาง 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ป ัจ จัย ส่ ว น

ประสมทาง

การตลาดที่

มี ผ ล ต่ อ

ผู้บริโภคใน

การเลอืกซื้อ

วสัดุก่อสร้าง

ใ น เ ข ต

เทศบาลนคร

ลํ า ป า ง 

จั ง ห วั ด

ลาํปาง 

เ ก็ บ ข้ อมู ล จ าก

ผู้บริโภคในการ

เ ลื อ ก ซื้ อ วั ส ดุ

ก่ อสร้า งในเขต

เ ท ศ บ า ล น ค ร

ลําปาง จังหวัด

ลําปาง จํานวน 

320 ราย 

เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถา

ม เ ป็ น

เครื่องมอื ใช้

ส ถิ ติ เ ชิ ง

พ ร ร ณ า 

ไ ด้ แ ก่ 

ความถี่ ร้อย

ล ะ  แ ล ะ

คา่เฉลีย่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  คุณภาพของสินค้า 

มาตรฐานสนิคา้ และความสะดวกในการเลอืกซื้อ 

ความใหม่ของสินค้าและความรับผิดชอบต่อ

สนิคา้ที่มปีญัหา ความหลากหลายครบถ้วนของ

สนิคา้ 

ด้านราคา ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้คงที ่กําหนดราคา

มีความเป็นมาตรฐาน มีราคาให้เลือกตาม

คุณภาพสนิคา้ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ ความ

สะดวกในการเลอืกซือ้ ความรวดเรว็ในการจดัสง่

สนิคา้ มบีรกิารจดัสง่สนิคา้ถงึสถานทีใ่ชง้าน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มนุษย

สมัพันธ์ของพนักงาน ความรู้ในตัวสินค้าของ

พนกังาน ความเพยีงพอของพนกังานใหบ้รกิาร 

ณฐั  

อรินพ

ไพบลูย ์

ความพงึ

พอใจของ

ผูร้บัเหมาต่อ

สว่นประสม

ทาง

การตลาด

ผลติภณัฑ์

คอนกรตี

ผสมเสรจ็

ของโรงงาน

ซแีพคแฟรน

ไชส ์สาขา

จอมทอง 

เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ระดับความ

พงึพอใจและ

ร ะ ดั บ

ความสําคัญ

ของลกูคา้ต่อ

ส่วนประสม

ท า ง

ก า ร ต ล า ด

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์

ค อ น ก รี ต

ผ ส ม เ ส ร็ จ

ของโรงงาน

ซแีพคแฟรน

ไชส์  ส าข า

จอมทอง 

เ ก็ บ ข้ อมู ล จ าก

กลุ่มลูกค้าที่เป็น

ผู้รบัเหมาก่อสร้า

งที่ซื้ อคอนกรีต

ผ ส ม เ ส ร็ จ จ า ก

โรงงานซแีพคแฟ

ร น ไ ช ส์  ส า ข า

จอ ม ท อง  ซึ่ ง มี

ทัง้หมดจํานวน 

82 ราย 

เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใช้

แบบสอบถา

ม  ใ ช้ ส ถิ ติ

เชงิพรรณนา 

ไ ด้ แ ก่ 

ความถี่ ร้อย

ล ะ  แ ล ะ

คา่เฉลีย่ 

ด้านผลิตภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ยในระดบัพอใจอย่าง

ม า ก  ลํ า ดั บ แ ร ก คื อ  มี ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เทคโนโลยีใน

การผลติทีท่นัสมยั 

ด้านราคา ได้แก่ วธิกีารชําระเงนิที่หลากหลาย

และสะดวกสบาย 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ สภาพและ

ความพรอ้มของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สนิคา้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การขายโดย

ใชพ้นกังานขาย 
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กรอบแนวคิด 

กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยัเพือ่ “การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลายขนาด 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง ทนทาน 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไม่

ลน้) 

- หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคทีท่า่นสัง่ไดถู้กตอ้ง 

- ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 

- หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของแผน่พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

- เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้กรณีทีส่ ัง่ผดิหรอืเกนิมคีวามเป็นธรรม 

ด้านราคา 

- ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ถูกกวา่เมื่อเทยีบกบัโรงงานอื่น 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น 

- หจก.สมอเพชรฯ ให้ระยะเวลาในการผ่อนชําระที่นานกว่าเมื่อเทียบกบั

โรงงานอื่น 

- สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

- ราคาแผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

คุณภาพ 

- ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ คงทีต่ลอดเวลา 

- หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผ่นพืน้ฯ นาน

พอต่อการปรบัตวัของทา่น 

- หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย 

- การคดิค่าขนส่งแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ อยู่ในเกณฑท์ี่เหมาะสม

ในกรณีทีส่ ัง่สนิคา้ในปรมิาณน้อย 

- ขอ้เสนอในการใหซ้ื้อสนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคา

พเิศษ มคีวามน่าสนใจ 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความตอ้งการ 

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตามกําหนดเวลานดั 

- จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไม่

ตอ้งรอผลติ 

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ 

- การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย 

- การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

- รถที่ใช้ในการขนส่งแผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความพร้อมและ

สภาพด ี

- พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

- สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได ้

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 -รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ทีผ่า่นสื่อวทิยจุดจาํไดง้า่ย 

- รูปแบบการส่งเสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก 

แถม มคีวามน่าสนใจ 

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และสามารถให้

ขอ้มลูไดค้รบถว้น 

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้ด ี

- พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอ

ปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสําคญักบัการดูแลลูกคา้เป็นอยา่งด ี(เช่น การมี

สว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆของลกูคา้) 

องคป์ระกอบที ่1 

องคป์ระกอบที ่2 

องคป์ระกอบที ่3 

... 

ตวัแปรทีจ่ะใชใ้นวดัคอนเซปต ์(ขอ้มลูเชงิปรมิาณ) 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศกึษาเรื่อง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความพงึพอใจของลูกคา้ในดา้นสว่นประสม

ทางการตลาด กรณีศกึษา ผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูป หจก.สมอเพชรบงึสามพนั ไดแ้บ่งการ

วจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยมรีะเบยีบวธิี

การศกึษาดงัน้ี 

3.1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากรที่จะศึกษา  คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อผลิตภณัฑ์แผ่นพื้นสําเร็จรูปของห้างหุ้นส่วน

จํากดัสมอเพชรบงึสามพนั ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ที่เป็นรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งและกลุ่มลูกคา้ที่

เป็นผูร้บัเหมา รวมจํานวนทัง้สิน้ 80 ราย ซึง่ทัง้หมดเป็นลูกคา้ประจํา โดยเจาะจงขอ้มลูจากผูม้ี

อํานาจในการตดัสนิใจซื้อ โดยจะทําการออกเกบ็ขอ้มูลเองตามสถานประกอบการรา้นคา้วสัดุ

ก่อสร้างจํานวน 49 ร้าน ช่างรบัเหมา(บุคคล) 28 ราย และผู้ที่มอีํานาจในการตดัสนิใจซื้อใน

บริษัทรับเหมาก่อสร้างจํานวน 3 ราย โดยการติดต่อนัดพบเพื่อทําการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม  

ลกูคา้ 80 ราย ประกอบดว้ย 

- รา้นคา้วสัดุ            49 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของรา้นผูม้อีาํนาจตดัสนิใจซือ้) 

- ชา่งรบัเหมา(บุคคล)  28 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากตวัชา่งรบัเหมา) 

- บรษิทัรบัเหมา          3 ราย (เกบ็ขอ้มลูจากเจา้ของบรษิทัผูม้อีาํนาจตดัสนิใจซือ้) 
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ตวัแปรในการศึกษา 

ตวัแปรที่จะศกึษา ได้แก่ ความพงึพอใจของลูกค้าที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปูของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั ไดแ้ก่  

ด้านผลิตภณัฑ ์

   - แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลายขนาด 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง ทนทาน 

- แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

- หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคทีท่า่นสัง่ไดถู้กตอ้ง 

- ชือ่เสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชือ่ถอื 

- หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของแผน่พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

- เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้กรณทีีส่ ัง่ผดิหรอืเกนิมคีวามเป็นธรรม 

ด้านราคา 

   - ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ถูกกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่นชาํระทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

- สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

- ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

- ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ คงทีต่ลอดเวลา 

- หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อ 

  การปรบัตวัของทา่น 

- หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย 

- การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมในกรณทีีส่ ัง่ 

  สนิคา้ในปรมิาณน้อย 

- ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ ม ี

  ความน่าสนใจ 
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ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  

   - หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความตอ้งการ 

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตามกาํหนดเวลานดั 

- จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 

- หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ 

- การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย 

- การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

- รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ี

- พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

- สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได ้

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

   - รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ทีผ่า่นสือ่วทิยจุดจาํไดง้า่ย 

- รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม มคีวาม 

  น่าสนใจ 

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูได ้

  ครบถว้น 

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้ด ี

- พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมม้ ี

  ยอดสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

- หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลลกูคา้เป็นอยา่งด ี(เชน่ การมสีว่นรว่มใน 

  กจิกรรมต่างๆของลกูคา้) 
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ตารางที ่3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดั

คา่ของตวัแปรน้ี 

 

ลกัษณะของคาํตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ขอ้มลูทัว่ไป เพศ [   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1.หญงิ 

2.ชาย 

 

 อาย ุ [   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1. ตํ่ากวา่ 30 ปี 

2. 31-40 ปี 

3. 41–50 ปี 

4. 51-60 ปี 

5. 61 ปีขึน้ไป 

 

 สถานภาพ [   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1. โสด 

2. สมรส 

3. หมา้ย/หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู ่

 

 การศกึษา [   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1. ประถมศกึษา 

2. มธัยมศกึษา

ตอนตน้ 

3. มธัยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 

4. ปวส. / 

อนุปรญิญาหรอื

เทยีบเทา่ 

5. ปรญิญาตร ี

6. สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 

 ลั ก ษ ณ ะ ส ถ า น

ประกอบการของทา่น 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1.รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 

2. บรษิทัรบัเหมา 

3. ผูร้บัเหมา(บุคคล) 

 

 ตํ า แ ห น่ ง ใ น ส ถ า น

ประกอบการของทา่น 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1. เจา้ของ / 

กรรมการผูจ้ดัการ 

2. ผูจ้ดัการทัว่ไป 

3. ผูจ้ดัการฝา่ย

จดัซือ้ 

4. ผูร้บัเหมา 

5. อื่นๆ โปรดระบุ..... 
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ตารางที ่3 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดั

คา่ของตวัแปรน้ี 

 

ลกัษณะของคาํตอบ 

 

ตวัเลอืก (ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของ

คาํถาม 

ขอ้มลูทัว่ไป กจิการของท่านตดิตาม

ข่ า ว ส า ร  เ ช่ น  ก า ร

แนะนําสนิค้าใหม่ การ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร า ค า

สนิค้า ฯลฯ จาก หจก. 

สมอเพชรบึงสามพัน 

จากแหลง่ใด 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1. วทิยุ 

2. บุคคลใน

ครอบครวั / ญาต ิ

3. เพือ่น / คนรูจ้กั 

4. พนกังานขายของ 

หจก.สมอเพชรบงึ

สามพนั 

5. อื่นๆ โปรดระบุ..... 

 

 กิจการของท่านเป็น

ลูกค้าของ หจก. สมอ

เพชรบึง สามพันมา

นานเทา่ใด 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 

 

1. น้อยกวา่ 5 ปี 

2. 5-10 ปี 

3. มากกวา่ 10 ปี 

 

 ความถี่ในการซื้อแผ่น

พื้นสําเร็จรูปของท่าน 

โดยเฉลี่ยเท่ากบักี่ครัง้

ต่อปี 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 1. 1-3 ครัง้ ต่อปี  

2. 4-6 ครัง้ ต่อปี 

3. 7-9 ครัง้ ต่อปี 

4. 10-12 ครัง้ ต่อปี 

5. 13-15 ครัง้ ต่อปี 

6. มากกว่า 15 ครัง้

ขึน้ไป ต่อปี 

 

 ย อ ด ชํ า ร ะ ข อ ง ก า ร

สัง่ซื้อแผ่นพืน้สาํเรจ็รปู

ของท่านในแต่ละครัง้ 

โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ค รั ้ ง ล ะ

ประมาณกีบ่าท 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 1. 10,000 -30,000 

บาท ต่อครัง้ 

2. 30,001-50,000 

บาท ต่อครัง้ 

3. 50,001-70,000 

บาท ต่อครัง้ 

4. 70,001 บาทขึน้

ไป ต่อครัง้ 

 

 ข น า ด ข อ ง แ ผ่ น พื้ น

สําเร็จรูปที่ท่านสัง่ซื้อ

บ่ อยที่ สุ ด  คือขนาด

ความยาวเทา่ใด 

[   ] เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 1. 2.00 เมตร 

2. 3.00 เมตร 

3. 3.50 เมตร 

4. 3.95 เมตร 

5. 4.00 เมตร 

6. อื่นๆ โปรดระบุ..... 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวั

แปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดัคา่ของ

ตวัแปรน้ี 

 

ลกัษณะของคาํตอบ 

ตวัเลอืก  

(ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของคาํถาม 

สว่นประสม

ทางการตลาด

ดา้นผลติภณัฑ ์

1. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ มหีลากหลายขนาด 

2. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ มคีวามสามารถใน

การรบัน้ําหนกัด ี

3. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯมคีวามแขง็แรง 

ทนทาน 

4. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ มคีวามสวยงาม 

(ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

5. หจก.สมอเพชรฯ ผลติ

แผน่พืน้ฯ ตามสเปคทีท่า่น

สัง่ไดถ้กูตอ้ง 

6. ชื่อเสยีงของ หจก.สมอ

เพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่

พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 

7. หจก.สมอเพชรฯ มกีาร

รกัษามาตรฐานของแผน่พืน้

ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

8.เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/

คนืสนิคา้กรณีทีส่ ัง่ผดิหรอื

เกนิ มคีวามเป็นธรรม 

[ ] มาตรวดัแบบ Likert-

Scale (มาตรวัดระดับ

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ณฐั อรินพ

ไพบลูย ์

ส่ ว น ป ร ะ ส ม

ทางการตลาด

ดา้นราคา 

1. ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอ เพชรฯ  ถูกกว่ า เมื่ อ

เทยีบกบัโรงงานอื่น 

2 .  หจก .สมอ เพชรฯ  ให้

สว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น 

3 .  หจก .สมอ เพชรฯ  ให้

ระยะเวลาในการผ่อนชําระที่

น า น ก ว่ า เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ

โรงงานอื่น 

[ ] มาตรวดัแบบ Likert-

Scale (มาตรวัดระดับ

ความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5 . เ ห็ น ด้ ว ย

อยา่งยิง่ 

ธณัฐดา อุต

สภุา 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดัคา่ของ

ตวัแปรน้ี 

 

ลกัษณะของคาํตอบ 

ตวัเลอืก  

(ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของคาํถาม 

สว่นประสมทาง

การตลาดด้าน

ราคา (ต่อ) 

4. สามารถต่อรองราคาแผ่น
พื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 
ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 
5.ราคาแผ่นพื้นฯ ของ หจก.
ส ม อ เ พ ช ร ฯ  มี ค ว า ม
สอ ดค ล้ อ ง เ หม า ะ สม กับ
คุณภาพ 
6. ราคาแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.
สมอเพชรฯ คงทีต่ลอดเวลา 
7. หจก.สมอเพชรฯ มีการ
แจง้ลว่งหน้าก่อนปรบัเปลีย่น
ราคาแผ่นพื้นฯ นานพอต่อ
การปรบัตวัของทา่น 
8. หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีาร
ชาํระเงนิทีห่ลากหลาย 
9. การคดิค่าขนส่งแผ่นพืน้ฯ 
ของ หจก.สมอเพชรฯ อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสมในกรณีที่
ส ัง่สนิคา้ในปรมิาณน้อย 
10.ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้
สนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอ
เพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคา
พเิศษ มคีวามน่าสนใจ 

[ ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale (มาตรวดั

ระดบัความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ธณัฐดา อุต

สภุา 

สว่นประสมทาง

การตลาดด้าน

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

1. หจก.สมอเพชรฯ จัดส่ง
แผ่นพื้นฯ ได้ทันต่อความ
ตอ้งการ 
2. หจก.สมอเพชรฯ จัดส่ง
แ ผ่ น พื้ น ฯ  ไ ด้ ต ร ง ต า ม
กาํหนดเวลานดั 
3. จํานวนแผ่นพื้นฯ ของ 
หจก.สมอเพชรฯ พร้อมต่อ
การจัดส่งได้ทันที โดยไม่
ตอ้งรอผลติ 
4. หจก.สมอเพชรฯ จัดส่ง
สนิคา้ไดถ้กูตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ 

[ ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale (มาตรวดั

ระดบัความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5 . เ ห็ น ด้ ว ย

อยา่งยิง่ 

ธณัฐดา อุต

สภุา 
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดัคา่ของ

ตวัแปรน้ี 

 

ลกัษณะของคาํตอบ 

ตวัเลอืก  

(ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของคาํถาม 

สว่นประสมทาง

การตลาดด้าน

ช่องทางการจดั

จาํหน่าย (ต่อ) 

5. การตดิตามสนิคา้ระหว่าง

จดัสง่ทาํไดง้า่ย 

6. การติดต่อซื้อสินค้าผ่าน

ทางโทรศัพท์ /  แฟกซ์ มี

ความสะดวกรวดเรว็ 

7. รถที่ใช้ในการขนส่งแผ่น

พื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 

มคีวามพรอ้มและสภาพด ี

8 .  พนักงานขับรถจัดส่ ง

สนิค้าของ หจก.สมอเพชรฯ 

มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

9.สามารถทยอยสัง่ซื้อใน

ปรมิาณน้อยได ้

[ ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale (มาตรวดั

ระดบัความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5 . เ ห็ น ด้ ว ย

อยา่งยิง่ 

ธณัฐดา อุต

สภุา 

สว่นประสมทาง

การตลาดด้าน

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

การตลาด 

1. รปูแบบการโฆษณาสนิคา้

ของ หจก.สมอเพชรฯ ทีผ่่าน

สือ่วทิยจุดจาํไดง้า่ย 

2. รูปแบบการส่งเสริมการ

ขายของ หจก.สมอเพชรฯ 

ด้วยการลด แลก แจก แถม 

มคีวามน่าสนใจ 

3. พนักงานขายของ หจก.

ส ม อ เ พ ช ร ฯ  มี ค ว า ม รู้

เกี่ยวกับสินค้าและสามารถ

ใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น 

4. พนักงานขายของ หจก.

สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้ด ี

5. พนักงานขายของ หจก.

สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกค้า

อย่างเสมอต้นเสมอปลายแม้

มยีอดสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

 

 

[ ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale (มาตรวดั

ระดบัความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5 . เ ห็ น ด้ ว ย

อยา่งยิง่ 

ณัฐ อิรนพ

ไพบลูย ์
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ตารางที ่4 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ชื่อตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

คาํถามทีจ่ะใสล่งใน

แบบสอบถามเพือ่วดัคา่ของ

ตวัแปรน้ี 

 

ลกัษณะของคาํตอบ 

ตวัเลอืก  

(ถา้ม)ี 

ตน้แบบ

ของคาํถาม 

สว่นประสมทาง

การตลาดด้าน

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

การตลาด (ต่อ) 

6 . ห จ ก . ส ม อ เ พ ช ร ฯ  ใ ห้

ความสําคัญกับการดูแล

ลกูคา้เป็นอยา่งด ี(เชน่ การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ของลกูคา้) 

[ ] มาตรวดัแบบ 

Likert-Scale (มาตรวดั

ระดบัความเหน็ดว้ย) 

1.ไมเ่หน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

2.ไมเ่หน็ดว้ย 

3.เฉยๆ 

4.เหน็ดว้ย 

5.เหน็ดว้ย

อยา่งยิง่ 

ณัฐ อิรนพ

ไพบลูย ์

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม

มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ในดา้นสว่นประสมทางการตลาด กรณีศกึษา 

ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั ซึง่แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรส อาชพี รายได ้และลกัษณะการซือ้ โดยเป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close-

ended Questionnaire) 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามวดัระดบัความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด

ผลติภณัฑ์แผ่นพื้นสําเรจ็ ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale คอื มาตรวดัระดบัความเหน็ดว้ย  

5 ระดบั ไดแ้ก่ ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ไมเ่หน็ดว้ย เฉยๆ เหน็ดว้ย และเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้

แบบสอบถาม โดยเจาะจงขอ้มูลจากผูม้อีํานาจในการตดัสนิใจซือ้ โดยจะทําการออกเกบ็ขอ้มูล

เองตามสถานประกอบการรา้นคา้วสัดุก่อสรา้งจาํนวน 49 รา้น ชา่งรบัเหมา(บุคคล) 28 ราย และ

ผูท้ีม่อีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้ในบรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งจาํนวน 3 ราย โดยการตดิต่อนดัพบเพื่อ

ทําการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม รวมจํานวนทัง้สิ้น 80 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าประจําของห้าง

หุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั หลงัจากทีไ่ดข้อ้มลูครบถว้นแลว้จงึนําขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ 

ตารางที ่5 ตารางสรปุแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

วนัทีเ่กบ็

แบบสอบ

ถาม 

เวลาทีเ่กบ็

แบบสอบถาม 

 

สถานทีเ่กบ็แบบสอบถาม 

จาํนวน

แบบสอบถามทีเ่กบ็

ต่อวนัต่อสถานที ่

 

หมายเหตุ 

15 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอโคกเจรญิ จงัหวดัลพบุร ี

และเขตอาํเภอศรเีทพ จงัหวดั

เพชรบรูณ์ 

จาํนวน 5 ชุด รา้นวสัดุ    3  ชุด 

ผูร้บัเหมา   2  ชุด 

16 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอวเิชยีรบุร ี จาํนวน 9 ชุด รา้นวสัดุ    5  ชุด 

ผูร้บัเหมา   4  ชุด 

17 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอวเิชยีรบุร ี จาํนวน 8 ชุด  รา้นวสัดุ    5  ชุด 

ผูร้บัเหมา   3  ชุด 

18 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอเมอืง จาํนวน 8 ชุด รา้นวสัดุ    6  ชุด 

ผูร้บัเหมา   2  ชุด 

23 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอเมอืง จาํนวน 7 ชุด ผูร้บัเหมา   4  ชุด 

บรษิทัรบัเหมา 3 ชุด 

24 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอหนองไผ ่ จาํนวน 12 ชุด รา้นวสัดุ    10  ชุด 

ผูร้บัเหมา    2  ชุด 

25 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอบงึสามพนั จาํนวน 9 ชุด รา้นวสัดุ    6  ชุด 

ผูร้บัเหมา   3  ชุด 

26 ธ.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอบงึสามพนั จาํนวน 8 ชุด รา้นวสัดุ    5  ชุด 

ผูร้บัเหมา   3  ชุด 

6 ม.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอหนองบวั จงัหวดั

นครสวรรค ์และเขตอาํเภอทบัคลอ้ 

จงัหวดัพจิติร 

จาํนวน 5 ชุด รา้นวสัดุ    2  ชุด 

ผูร้บัเหมา    3  ชุด 

7 ม.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอภกัดชีุมพล จงัหวดัชยัภมู ิ จาํนวน 1 ชุด รา้นวสัดุ    1  ชุด 

8 ม.ค. 09.00 – 16.00 น. เขตอาํเภอชนแดน จาํนวน 8 ชุด รา้นวสัดุ    5  ชุด 

ผูร้บัเหมา   3  ชุด 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผู้วจิยัได้นําขอ้มูลที่ได้จากการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์  โดยมี

ข ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)   

โดยการนําขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 มาวเิคราะหโ์ดยใชก้าร

แจกแจงความถี ่(Frequency) นําเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแบบรอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 Factor Analysis การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติอินุมาน เพื่อใชต้รวจสอบความสมัพนัธท์ีม่ ี

ระหว่างกนัในกลุ่มตวัแปรทัง้หมด และพยายามอธบิายความสมัพนัธ์ทีพ่บโดยสมมตใิหต้วัแปร

เหล่านัน้มอีงคป์ระกอบพืน้ฐานบางอยา่งรว่มกนั (Factor Analysis) เป็นเทคนิคทีไ่มก่ําหนดให้

ต้องมตีวัแปรต้นหรอืตวัแปรตาม แต่เป็นเทคนิคที่นําตวัแปรทัง้หมดมาวิเคราะห์พร้อมๆกนั      

ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี 

1) การระบุตวัแปรเชงิปรมิาณทีจ่ะใชใ้นการหาองคป์ระกอบย่อย (factor) โดยการนํา

ขอ้มลูทีไ่ดม้ากาํหนดเป็นตวัเลขเพือ่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม 

2) การกาํหนดวธิกีารแยก factor โดยใชว้ธิ ีPrincipal Components Analysis 

3) การเลอืกจาํนวน factor โดยพจิารณาจาก 3 เกณฑ ์ต่อไปน้ี 

  3.1 Latent Root Criterion โดยพจิารณาจาก Eigen Value ตอ้งมคี่ามากกว่า 1 

และคา่ความแปรปรวนของแต่ละตวัแปรมคีา่เทา่กบั 1 

  3.2 Cumulative Percentage of Variance โดยนํา Factor ทีม่กีารใชร้ว่มกนั

โดยจะตอ้งอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรไดอ้ยา่งน้อย 60% 
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  3.3 Scree Test Criterion เป็นการนําค่า Eigen Value และจาํนวน Factor มา

ทาํเป็นกราฟเสน้ โดย Factor ทีใ่ชจ้ะตอ้งสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได้

ในปรมิาณมากกวา่เมือ่เทยีบกบั Factor ทีจ่ะไมนํ่ามาใชอ้ยา่งเหน็ไดช้ดั 

4) การแปลความหมาย และการตัง้ชื่อ Factor โดยหลงัจากกําหนดจาํนวน Factor ทีจ่ะ

ใชไ้ดแ้ลว้ ตอ้งสัง่หมุนแกนของสมการเสน้ตรงหรอื Factor ดว้ยวธิ ีVarimax เพื่อใหไ้ดส้มการ

เส้นตรงหรือ Factor ขึ้นมาใหม่ ที่ทําให้ตัวแปรแต่ละตัวสมัพนัธ์กับ Factor เพียงตัวเดียว 

(Loading ควรมคีา่มากกวา่ 0.50) 

2.2 ANOVA วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

กบักลุ่ม Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA 

3.2 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) ไดแ้ก่ ตวัแทนจํานวน 6 คน โดยคดัเลอืกจากกลุ่ม

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ ดงัน้ี 

1. ตวัแทนรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 3 คน    ไดแ้ก่ 

1.1 คุณสมหมาย เพศชาย, อาย ุ50 ปี, สถานภาพ หมา้ย, ระดบัการศกึษา อนุปรญิญา 

1.2 คุณจัว๊ เพศชาย, อาย ุ59 ปี, สถานภาพ สมรส, ระดบัการศกึษา ประถมศกึษา 

1.3 คุณบุญชยั เพศชาย, อาย ุ57 ปี, สถานภาพ สมรส, ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา  

     ตอนตน้ 

2. ตวัแทนชา่งรบัเหมา         2 คน    ไดแ้ก่ 

2.1 คุณโอ๋ เพศชาย, อาย ุ46 ปี, สถานภาพ สมรส, ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา 

     ตอนปลาย 

2.2 คุณประสทิธิ ์เพศชาย, อาย ุ55 ปี, สถานภาพ สมรส, ระดบัการศกึษา ประถมศกึษา 

3. ตวัแทนวศิวกร                  1 คน     ไดแ้ก่ 

คุณ ณฐัพงษ์ เพศชาย, อาย ุ54 ปี, สถานภาพ สมรส, ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

แบบสมัภาษณ์ (In-Depth Interview) เป็นการนําองค์ประกอบย่อยที่ได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามทัง้หมดจํานวน 80 ชุด ไปสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคญั (Key 

Informant) จํานวน 6 คนทีเ่ป็นตวัแทนของจํานวนประชากรในการวจิยัเชงิปรมิาณทัง้หมด 80 

คนวา่เหน็ดว้ยหรอืไม ่มากน้อยอยา่งไร และมขีอ้คดิเหน็ใดเพิม่เตมิบา้ง 

แบบสมัภาษณ์ที่ใชใ้นการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสําคญัทัง้ 6 คน แบ่งเป็น 6 หวัขอ้หลกัๆ

ตามจาํนวนของ Factor ดงัน้ี 

1. ท่านคดิว่า หจก.สมอเพชรบงึสามพนั มกีารรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกค้า เป็น

อยา่งไร 

2. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั ด้านราคา ของผลิตภณัฑ์แผ่นพื้นสําเร็จรูปของ 

หจก.สมอเพชรบงึสามพนัอยา่งไร 

3. ในดา้นการจดัสง่ ของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั ทา่นคดิวา่เป็นอยา่งไร 

4. ในเรื่องของ ความสามารถของผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู ของ หจก.สมอเพชร

บงึสามพนั ทา่นมองวา่อยา่งไร 

5. ท่านมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั การอํานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ของ หจก.สมอ

เพชรบงึสามพนั อยา่งไร 

6. เมื่อกล่าวถงึ ความโดดเด่นของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั ท่านมองว่ามคีวาม

โดดเดน่อยา่งไร 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการวจิยัเชงิคุณภาพน้ีผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการตดิต่อขอสมัภาษณ์กบั

กลุ่มตวัแทนทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informant) ทัง้ 6 คน โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-

Depth Interview) ผูว้จิยัจะเกบ็ขอ้มลูดว้ยการจดบนัทกึและเทปบนัทกึเสยีง 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

ในการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth 

Interview) ในขัน้ตอนน้ีจะทาํการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) เพือ่ใชใ้นการยนืยนัขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากการวจิยัเชงิปรมิาณ และเพื่อใชอ้ภปิรายผลการวจิยัทีก่ล่าวมาแลว้ใหม้คีวามชดัเจนและ

ถูกตอ้งแมน่ยาํมากยิง่ขึน้ โดยไดก้าํหนดแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลูไวด้งัน้ี 

1. ทาํการถอดเทปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

2. พจิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการถอดเทปและจดบนัทกึแลว้ตคีวาม 

3. ทําการรวมกลุ่มขอ้มลูทีม่ขีอ้ความหรอืประโยคทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีง

กนัมาไวก้ลุ่มเดยีวกนั 

4. นําขอ้มูลที่ได้จากการรวมกลุ่มขอ้มูลมาวเิคราะห์ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

ขอ้มลูโดยการเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัเชงิปรมิาณก่อนหน้า 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาเรื่อง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความพงึพอใจของลูกคา้ในดา้นสว่นประสม

ทางการตลาด กรณีศกึษา ผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูป หจก.สมอเพชรบงึสามพนั โดยในการ

วจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิ

คุณภาพ จงึไดแ้บ่งการนําเสนอผลการศกึษาออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. การวจิยัเชงิปรมิาณ 

2. การวจิยัเชงิคุณภาพ 

1.การวิจยัเชิงปริมาณ 

จากการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึ่งผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากรทัง้หมดจํานวน 80 

ราย ดว้ยแบบสอบถาม และทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิ ีFactor Analysis ไดแ้บ่งผลการศกึษา

ออกเป็น 4 สว่นดงัน้ี 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทางการตลาด 

กรณศีกึษา ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

สว่นที ่3 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความพงึพอใจของลูกคา้ในดา้นส่วนประสมทาง

การตลาด กรณศีกึษา ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ส่วนที ่4 ตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กบั

กลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางที ่6 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน รอ้ยละ 

ชาย 

หญงิ 

50 

30 

62.5 

37.5 

รวม 80 100.0 

จากตารางที ่6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากทีสุ่ด จํานวน 50 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 62.5 และเป็นเพศหญงิจาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 

ตารางที ่7 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ 

อาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากวา่ 30 ปี 

30-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

60 ปีขึน้ไป 

8 

23 

35 

12 

2 

10.0 

28.7 

43.8 

15.0 

2.5 

รวม 80 100.0 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมอีายุระหว่าง 41-50 ปี มีจํานวนมากที่สุด

จํานวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมาคอือายุระหว่าง 30-40 ปี จํานวน 23 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 28.7 อายุ 51-60 ปี จํานวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 อายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 8 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 10 และน้อยทีส่ดุคอือาย ุ60 ปีขึน้ไป จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

ตารางที ่8 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จาํนวน รอ้ยละ 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

7 

68 

5 

8.8 

85.0 

6.3 

รวม 80 100.0 
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จากตารางที ่8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมสีถานภาพสมรส มากทีสุ่ด จาํนวน 68 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 85 รองลงมาคอืสถานภาพโสด จํานวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 และน้อยทีสุ่ดคอื

สถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 

ตารางที ่9 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

การศกึษา จาํนวน รอ้ยละ 

ประถมศกึษา 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

ปวส./อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 

ปรญิญาตร ี

17 

25 

19 

4 

15 

21.3 

31.3 

23.8 

5.0 

18.8 

รวม 80 100.0 

จากตารางที ่9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มากทีสุ่ด 

จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 รองลงมาคอืมกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 21.3 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 และน้อยทีสุ่ดคอื มี

การศกึษาระดบัปวส./อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 

ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามลกัษณะสถาน 

     ประกอบการ 

ลกัษณะสถานประกอบการของทา่น จาํนวน รอ้ยละ 

รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 

บรษิทัรบัเหมา 

ผูร้บัเหมา (บุคคล) 

49 

3 

28 

61.3 

3.8 

35.0 

รวม 80 100.0 

จากตารางที่ 10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มจีํานวนมากที่สุด คอืรา้นค้าวสัดุก่อสรา้ง 

จํานวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.3 ผูร้บัเหมา(บุคคล) จํานวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35 และ

น้อยทีส่ดุคอืบรษิทัรบัเหมา จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 
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ตารางที ่11 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามตําแหน่งในสถาน 

     ประกอบการ 

ตําแหน่งในสถานประกอบการของทา่น จาํนวน รอ้ยละ 

เจา้ของ/กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้ 

ผูร้บัเหมา 

47 

5 

2 

26 

58.8 

6.3 

2.5 

32.5 

รวม 80 100.0 

จากตารางที ่11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมตีําแหน่งเป็นเจา้ของ/กรรมการผูจ้ดัการ มาก

ทีส่ดุ จาํนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.8 รองลงมาเป็นผูร้บัเหมา จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

32.5 ผู้จดัการทัว่ไป จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 6.3 และน้อยที่สุดเป็นผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ 

จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

ตารางที ่12 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่งทีต่ดิตาม 

     ขา่วสารของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

กจิการของทา่นตดิตามขา่วสารจาก

แหล่งใด 

จาํนวน รอ้ยละ 

วทิย ุ

บุคคลในครอบครวั/ญาต ิ

เพือ่น/คนรูจ้กั 

พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ 

9 

11 

22 

38 

11.3 

13.8 

27.5 

47.5 

รวม 80 100.0 

จากตารางที ่12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามตดิตามขา่วสารของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

จากพนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มากทีสุ่ด จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 รองลงมา

ติดตามข่าวสารจากเพื่อน/คนรู้จกั จํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5 ติดตามข่าวสารจาก

บุคคลในครอบครวั/ญาต ิจํานวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 และน้อยทีสุ่ดคอืตดิตามข่าวสาร

จากสือ่วทิย ุจาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 
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ตารางที ่13 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ 

     ของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

กจิการของทา่นเป็นลกูคา้ของ  

หจก.สมอเพชรฯ มานานเทา่ใด 

จาํนวน รอ้ยละ 

น้อยกวา่ 5 ปี 

5-10 ปี 

มากกวา่ 10 ปี 

18 

43 

19 

22.5 

53.8 

23.8 

รวม 80 100.0 

จากตารางที ่13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นลูกคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ มาเป็นระยะ

เวลานาน 5-10 ปี มากที่สุด จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 รองลงมาเป็นระยะเวลานาน 

มากกว่า 10 ปี จํานวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และน้อยทีสุ่ด เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี 

จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 

ตารางที ่14 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความถีใ่นการซือ้โดย 

     เฉลีย่เทา่กบักีค่ร ัง้ต่อปี 

ความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่เทา่กบั 

กีค่ร ัง้ต่อปี 

จาํนวน รอ้ยละ 

1-3 ครัง้ต่อปี 

4-6 ครัง้ต่อปี 

7-9 ครัง้ต่อปี 

10-12 ครัง้ต่อปี 

13-15 ครัง้ต่อปี 

มากกวา่ 15 ครัง้ขึน้ไปต่อปี 

12 

29 

11 

7 

6 

15 

15.0 

36.3 

13.8 

8.8 

7.5 

18.8 

รวม 80 100.0 

จากตารางที ่14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ต่อปีมากทีสุ่ด 4-6 

ครัง้ต่อปี จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 รองลงมาเฉลีย่มากกวา่ 15 ครัง้ขึน้ไปต่อปี จาํนวน 

15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 เฉลีย่ 1-3 ครัง้ต่อปี จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 7-9 ครัง้ต่อปี 

จํานวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 เฉลี่ย 10-12 ครัง้ต่อปี จํานวน  7 คน คดิเป็นรอ้ยละ  8.8 

และน้อยทีส่ดุเฉลีย่ 13-15 ครัง้ต่อปี จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 
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ตารางที ่15 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามยอดชาํระในแต่ละครัง้ 

     โดยเฉลีย่ 

ยอดชาํระของทา่นในแต่ละครัง้โดย

เฉลีย่ครัง้ละประมาณกีบ่าท 

จาํนวน รอ้ยละ 

10,000-30,000 บาทต่อครัง้ 

30,001-50,000 บาทต่อครัง้ 

50,001-70,000 บาทต่อครัง้ 

70,001 บาทขึน้ไปต่อครัง้ 

57 

18 

4 

1 

71.3 

22.5 

5.0 

1.3 

รวม 80 100.0 

จากตารางที่ 15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมยีอดชําระในแต่ละครัง้ มากที่สุด 10,000-

30,000 บาทต่อครัง้ จํานวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.3 รองลงมามยีอดชําระ 30,001-50,000 

บาทต่อครัง้ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 มียอดชําระ 50,001-70,000 บาทต่อครัง้ 

จํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 และน้อยทีสุ่ดมยีอดชําระ 70,001 บาทขึน้ไปต่อครัง้ จํานวน 1 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 

ตารางที ่16 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดของแผน่พืน้ฯที ่

     สัง่ซือ้บ่อยทีส่ดุ 

ขนาดของแผน่พืน้ฯทีท่า่นสัง่ซือ้บ่อย

ทีส่ดุ 

จาํนวน รอ้ยละ 

3.00 เมตร 

3.50 เมตร 

3.95 เมตร 

4.00 เมตร 

20 

25 

19 

16 

25.0 

31.3 

23.8 

20.0 

รวม 80 100.0 

จากตารางที่ 16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสัง่ซื้อแผ่นพืน้ฯขนาด 3.50 เมตร มากที่สุด 

จํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 รองลงมาขนาด 3.00 เมตร จํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

25 ขนาด 3.95 เมตร จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และน้อยที่สุด ขนาด 4.00 เมตร 

จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทางการตลาด 

กรณีศึกษา ผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ตารางที ่17 ตารางแสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอสว่น 

     ประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลาย

ขนาด 

4.29 .455 

2. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี

ความสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

4.26 .497 

3. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง 

ทนทาน 

4.25 .540 

4. แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ/ขอบไมล่น้) 

3.83 .612 

5. หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคที่

ทา่นสัง่ไดถู้กตอ้ง 

4.33 .497 

6. ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑ์

แผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 

4.15 .506 

7. หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของแผน่

พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.21 .544 

8. เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้ กรณทีีส่ ัง่ผดิ

หรอืเกนิ มคีวามเป็นธรรม 

4.15 .618 

จากตารางที ่17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู ดา้นผลติภณัฑ ์อนัดบัแรก คอื หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ 

ตามสเปคทีท่่านสัง่ไดถู้กตอ้ง (ค่าเฉลีย่ 4.33) รองลงมา คอื แผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี

หลากหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 4.29) และแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถในการ

รบัน้ําหนกัด ี(คา่เฉลีย่ 4.26) 
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ตารางที ่18 ตารางแสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอสว่น 

     ประสมทางการตลาดดา้นราคา 

ปจัจยัดา้นราคา คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1. ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ถูกกวา่

เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

3.65 .677 

2. หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ที่

อื่น 

3.51 .656 

3. หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่นชาํระ

ทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

3.85 .797 

4. สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

3.66 .762 

5. ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

4.18 .591 

6. ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ คงที่

ตลอดเวลา 

4.03 .675 

7. หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อน

ปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการ

ปรบัตวัของทา่น 

4.13 .753 

8. หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิที่

หลากหลาย 

4.08 .652 

9. การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชร

ฯ อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมในกรณทีีส่ ัง่สนิคา้ใน

ปรมิาณน้อย 

3.96 .583 

10. ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ หจก.

สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษมคีวาม

น่าสนใจ 

3.91 .750 

จากตารางที ่18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู ดา้นราคา อนัดบัแรก คอื ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 

มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัคุณภาพ(ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ มกีาร

แจ้งล่วงหน้าก่อนปรบัเปลี่ยนราคาแผ่นพื้นฯ นานพอต่อการปรบัตวัของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.13) 

และหจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย(คา่เฉลีย่ 4.08) 
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ตารางที ่19 ตารางแสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอสว่น 

     ประสมทางการตลาดดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1. หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความ

ตอ้งการ 

4.46 .502 

2. หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตาม

กาํหนดเวลานดั 

4.38 .560 

3. จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้ม

ต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 

4.51 .528 

4. หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามที่

ส ัง่ซือ้ 

4.44 .499 

5. การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย 4.14 .590 

6. การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท/์แฟกซ ์มี

ความสะดวกรวดเรว็ 

4.15 .530 

7. รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ี

4.04 .538 

8. พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ 

มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

4.04 .561 

9. สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได ้ 4.23 .527 

จากตารางที ่19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สาํเรจ็รปู ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย อนัดบัแรก คอื จํานวนแผ่นพืน้ฯ 

ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อการจดัส่งไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ (ค่าเฉลีย่ 4.51) รองลงมา 

คอื หจก.สมอเพชรฯ จดัส่งแผ่นพื้นฯ ได้ทนัต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และหจก.สมอ

เพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้(คา่เฉลีย่ 4.44) 
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ตารางที ่20 ตารางแสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอสว่น 

     ประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1. รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ 

ทีผ่า่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย 

3.56 .653 

2. รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอเพชร

ฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม มคีวามน่าสนใจ 

3.48 .711 

3. พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้

เกีย่วกบัสนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น 

4.08 .591 

4. พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่

ลกูคา้ด ี

4.10 .587 

5. พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่

ลกูคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้

จาํนวนน้อย 

4.13 .560 

6. หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดแูล

ลกูคา้เป็นอยา่งด ี(เชน่ การมสีว่นรว่มในกจิกรรม

ต่างๆของลกูคา้) 

3.99 .646 

จากตารางที ่20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูป ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อนัดบัแรก คอื พนักงานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้อย่างเสมอต้นเสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้จํานวนน้อย (ค่าเฉลี่ย 

4.13) รองลงมา คอื พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้ด ี(ค่าเฉลี่ย 4.10) และ

พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิค้าและสามารถใหข้อ้มูลได้ครบถ้วน

(คา่เฉลีย่ 4.08) 

ตารางที ่21 แสดงขอ้คาํถามทีม่สีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมากทีส่ดุ 5 ขอ้ (เรยีงตามลาํดบั) 

คาํ 

ถาม

ขอ้ที ่

 

ตวัคาํถามทีเ่ขยีนในแบบสอบถาม 

คา่ตํ่าสดุที่

คน

เลอืกตอบ 

คา่สงูสดุ

ทีค่น

เลอืกตอบ 

 

คา่เฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

2.11 หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่น

ชาํระทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

2 5 3.85 .797 
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ตารางที ่21 แสดงขอ้คาํถามทีม่สีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมากทีส่ดุ 5 ขอ้ (เรยีงตามลาํดบั) (ต่อ) 

คาํ 

ถาม

ขอ้ที ่

 

ตวัคาํถามทีเ่ขยีนในแบบสอบถาม 

คา่ตํ่าสดุที่

คน

เลอืกตอบ 

คา่สงูสดุที่

คน

เลอืกตอบ 

 

คา่เฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

2.12 สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯของ หจก.

สมอเพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

1 5 3.66 .762 

2.15 หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อน

ปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการ

ปรบัตวัของทา่น 

1 5 4.13 .753 

2.18 ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่น ขๆอง หจก.

สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษมี

ความน่าสนใจ 

2 5 3.91 .750 

2.29 รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอ

เพชรฯ ดว้ยการ ลด แลก แจก แถม มคีวาม

น่าสนใจ 

1 5 3.48 .711 

 

ตารางที ่22 แสดงขอ้คาํถามทีม่สีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานน้อยทีส่ดุ 5 ขอ้ (เรยีงตามลาํดบั) 

คาํ 

ถาม

ขอ้ที ่

 

ตวัคาํถามทีเ่ขยีนในแบบสอบถาม 

คา่ตํ่าสดุที่

คน

เลอืกตอบ 

คา่สงูสดุที่

คน

เลอืกตอบ 

 

คา่เฉลีย่ 

สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

2.1 แผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ มี

หลากหลายขนาด 

4 5 4.29 .455 

2.2 แผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ มี

ความสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

3 5 4.26 .497 

2.5 หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯตามสเปค

ทีท่า่นสัง่ไดถู้กตอ้ง 

3 5 4.33 .497 

2.22 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้ง

ตามทีส่ ัง่ซือ้ 

4 5 4.44 .499 

2.19 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นั

ต่อความตอ้งการ 

4 5 4.46 .502 
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ส่วนท่ี 3  การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วน

ประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ในการเลอืกจาํนวน Factor นัน้ผูว้จิยัไดพ้จิารณาจาก 3 เกณฑต่์อไปน้ี 

 - Latent Root Criterion โดย Factor แต่ละตวัทีจ่ะเลอืกมาจะตอ้งอธบิายความ

แปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดไดม้ากกว่าค่าความแปรปรวน (Variance) ของตวัแปรเดมิ 1 ตวั 

(ซึง่มคีา่ความแปรปรวนเทา่กบั 1) 

 - Cumulative Percentage of Variance โดย Factor ทัง้หมดทีจ่ะนํามาใช้

รว่มกนัจะตอ้งอธบิายไดอ้ยา่งน้อย 60% ของความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมด 

 - Scree Test Criterion โดย Factor ทีใ่ชจ้ะตอ้งสามารถอธบิายความแปรปรวน

ของตวัแปรทัง้หมดไดใ้นปรมิาณมากกวา่เมือ่เทยีบกบั Factor ทีจ่ะไมนํ่ามาใชอ้ยา่งเหน็ไดช้ดั 

 

ตารางที ่23 สรปุผลแยกองคป์ระกอบยอ่ยของคอนเซปตห์รอืประเดน็หลกัทีส่นใจโดยใช ้ 

     Factor Analysis 

องคป์ระกอบ

ที ่

ความแปรปรวนของคอนเซปตห์ลกัที่

สามารถอธบิายได ้(Eigenvalues) 

รอ้ยละของความแปรปรวน

ทัง้หมดทีส่ามารถอธบิายได ้

ความสามารถใน

การอธบิายสะสม 

1 11.223 34.011 34.011 

2 3.366 10.200 44.211 

3 2.562 7.764 51.975 

4 1.909 5.785 57.760 

5 1.543 4.674 62.434 

6 1.289 3.905 66.339 

7 1.109 3.362 69.701 

8 .991 3.003 72.705 

9 .909 2.756 75.460 

10 .799 2.421 77.881 

จากตารางที ่23 แสดงใหเ้หน็วา่สามารถกาํหนดใหม้จีาํนวน Factor ไดต้ัง้แต่ 5-7 Factor 

พจิารณาจากตาราง Initial Eigenvalues โดยปจัจยัทีม่คีา่ Eigenvalues มากกวา่ 1 อยูท่ี ่7 

Factor และปจัจยัทีม่คีา่ Cumulative มากกวา่ 60% อยูท่ี ่5 Factor 
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แผนภมิูท่ี 1 Scree Plot 

 

จากแผนภมูทิี ่1 แสดงใหเ้หน็ Factor ทีใ่ชต้อ้งสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวั

แปรทัง้หมดไดใ้นปรมิาณมากกวา่เมือ่เทยีบกบั Factor ทีจ่ะไมนํ่ามาใชอ้ยา่งเหน็ไดช้ดั เป็น

เกณฑก์ารพจิารณาจาก Scree Test Criterion โดยจุดทีก่ราฟดดีตวัขึน้อยูท่ีจ่าํนวน Factor 

เทา่กบั 6 Factor  

ตารางที ่24 แสดงผลจากการทาํ Factor Rotation 

ลาํดบั

ของ 

Factor 

รอ้ยละของความ

แปรปรวนทัง้หมดที่

สามารถอธบิายได ้

 

ขอ้คาํถามทัง้หมดทีป่ระกอบขึน้เป็น Factor 

ขนาดของ loading ของ

แต่ละขอ้คาํถามที่

ประกอบมาเป็น Factor 

 

1 

 

14.699 

พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้

อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้จาํนวน

น้อย 

.842 

พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้

ด ี
.824 

หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลลกูคา้

เป็นอยา่งด ี(เช่น การมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ) 
.721 
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ตารางที ่24 แสดงผลจากการทาํ Factor Rotation (ต่อ) 
 

ลาํดบั

ของ 

Factor 

รอ้ยละของความ

แปรปรวนทัง้หมดที่

สามารถอธบิายได ้

 

ขอ้คาํถามทัง้หมดทีป่ระกอบขึน้เป็น Factor 

ขนาดของ loading ของ

แต่ละขอ้คาํถามที่

ประกอบมาเป็น Factor 

1 

(ต่อ) 

14.699 

(ต่อ) 

พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้

เกีย่วกบัสนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น 
.699 

รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ 

ดว้ยการลด แลก แจก แถม มคีวามน่าสนใจ 
.644 

หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น .585 

พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯมี

มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี
.535 

 

2 

 

14.441 

หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย .779 

หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ลว่งหน้าก่อน

ปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการปรบัตวั

ของทา่น 

.759 

ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ คงที่

ตลอดเวลา 
.746 

การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม

กรณีสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณน้อย 
.665 

สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชร

ฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 
.647 

หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่นชาํระที่

นานกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 
.544 

ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอ

เพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ มคีวามน่าสนใจ 
.539 

ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 
.528 

 

3 

 

13.249 

หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความ

ตอ้งการ 
.834 

จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อ

การจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 
.824 

หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตาม

กาํหนดเวลานดั 
.792 

หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถ้กูตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ .719 

4 11.525 หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคทีท่่านสัง่

ไดถ้กูตอ้ง 
.749 
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ตารางที ่24 แสดงผลจากการทาํ Factor Rotation (ต่อ) 
 

ลาํดบั

ของ 

Factor 

รอ้ยละของความ

แปรปรวนทัง้หมดที่

สามารถอธบิายได ้

 

ขอ้คาํถามทัง้หมดทีป่ระกอบขึน้เป็น Factor 

ขนาดของ loading ของ

แต่ละขอ้คาํถามที่

ประกอบมาเป็น Factor 

 

4 

(ต่อ) 

 

11.525 

(ต่อ) 

หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของแผน่พืน้

ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 
.735 

ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่

พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 
.729 

แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลาย

ขนาด 
.651 

แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถใน

การรบัน้ําหนกัด ี
.635 

แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง 

ทนทาน 
.586 

 

5 

 

7.662 

การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์มี

ความสะดวกรวดเรว็ 
.799 

รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชร

ฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ี
.792 

การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย .607 

 

6 

 

6.943 

รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ที่

ผา่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย 
.754 

แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม 

(ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 
.690 

จากตารางที ่24 ภายหลงัการสัง่หมนุแกนดว้ยวธิ ีVarimax เพือ่ใหไ้ดส้มการเสน้ตรงหรอื 

Factor ขึน้มาใหมท่ีท่าํใหต้วัแปรแต่ละตวัสมัพนัธก์บั Factor เพยีงตวัเดยีว (Loading มคีา่

มากกวา่ 0.50) พบวา่มคีาํถามทีไ่มส่ามารถนําไปจดัอยูใ่นกลุ่มปจัจยัใหมไ่ด ้จงึทาํการตดัคาํถาม

เหล่านัน้ออก ไดแ้ก่ ขอ้คาํถามในปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์‘เงือ่นไขในการ

ใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้กรณทีีส่ ัง่ผดิหรอืเกนิ มคีวามเป็นธรรม’ ขอ้คาํถามในปจัจยัสว่นประสมทาง

การตลาดดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ‘สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได’้ และขอ้คาํถามใน

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา ‘ราคาแผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ ถูกกวา่เมือ่

เทยีบกบัโรงงานอื่น’ 
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ตารางที ่25 แสดงขอ้คาํถามทีนํ่าออกจากการทาํ Factor Rotation เน่ืองจาก องคป์ระกอบยอ่ย 

                ทีไ่ดม้าไมส่ามารถอธบิายความแปรปรวนของคาํถามไดด้พีอ (<0.5) 

รอบทีท่าํการ

วเิคราะห ์ 

Factor Rotation 

ขอ้คาํถามทีไ่ดร้บัการอธบิายจาก Factor ไดไ้มด่พีอ ขนาดของความแปรปรวนที่

ไดร้บัการอธบิาย (Extraction) 

1 เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้กรณีทีส่ ัง่ผดิหรอืเกนิ 

มคีวามเป็นธรรม 

.441 

 

ตารางที ่26 แสดงขอ้คาํถามทีนํ่าออกจากการทาํ Factor Rotation เน่ืองจาก ม ีloading สงูกบั  

      factor  มากกวา่ 2 ตวัในเวลาเดยีวกนั 

รอบทีท่าํการวเิคราะห ์

Factor Rotation 

ขอ้คาํถามทีม่ ีcross-loading กบัหลาย 

factor ในเวลาเดยีวกนั 

ขนาด loading กบัแต่ละ factor 

1 2 3 4 5 6 

1 สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได ้ .481   .358 .383  

2 ราคาแผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ 

ถกูกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

.497 .441     

เมือ่จดัเรยีงกลุ่มคาํถามดว้ยการแยก Factor แลว้ จงึทาํการตัง้ชื่อ Factor ใหส้อดคลอ้ง

กบัตวัแปรในแต่ละ Factor 

ตารางที ่27 การตัง้ชื่อ Factor ใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปร 
 

Factor ชื่อ 

Factor 

ตวัแปร (คาํถาม) หมวดของคาํถามทีอ่ยูใ่น

สว่นประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

 

Factor 

1 

 

 

 

 

 

พนกังาน

และการ

สง่เสรมิ

การขาย 

2.32 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้

อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

การสง่เสรมิการตลาด 

2.31 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้ด ี การสง่เสรมิการตลาด 

2.33 หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดแูลลกูคา้

เป็นอยา่งด ี(เช่น การมสีว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ) 

การสง่เสรมิการตลาด 

2.30 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้

เกีย่วกบัสนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น 

การสง่เสรมิการตลาด 

2.29 รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ 

ดว้ยการลด แลก แจก แถม มคีวามน่าสนใจ 

การสง่เสรมิการตลาด 

2.10 หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น ดา้นราคา 

2.26 พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯมี

มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 
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ตารางที ่27 การตัง้ชื่อ Factor ใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปร (ต่อ) 
 

Factor ชื่อ 

Factor 

ตวัแปร (คาํถาม) หมวดของคาํถามทีอ่ยูใ่น

สว่นประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

Factor 

2 

 

 

 

 

ดา้น

ราคา 

2.16 หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย ดา้นราคา 

2.15 หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ลว่งหน้าก่อนปรบั 

เปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการปรบัตวัของทา่น 

ดา้นราคา 

2.14 ราคาแผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ คงทีต่ลอดเวลา ดา้นราคา 

2.17 การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม

กรณีสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณน้อย 

ดา้นราคา 

2.12 สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

ดา้นราคา 

2.11 หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่นชาํระที่

นานกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

ดา้นราคา 

2.18 ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอ

เพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ มคีวามน่าสนใจ 

ดา้นราคา 

2.13 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ดา้นราคา 

 

 

 

Factor 

3 

 

 

 

ดา้นการ

จดัสง่ 

2.19 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความ

ตอ้งการ 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

2.21 จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อ

การจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

2.20 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตาม

กาํหนดเวลานดั 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

2.22 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถ้กูตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

 

 

 

Factor 

4 

 

 

 

ดา้น

ความ 

สามารถ

ของ

ผลติภณัฑ ์

2.5 หจก.สมอเพชรฯผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคทีท่า่นสัง่ได้

ถกูตอ้ง 

ดา้นผลติภณัฑ ์

2.7 หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของแผน่พืน้

ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

ดา้นผลติภณัฑ ์

2.6 ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่

พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 

ดา้นผลติภณัฑ ์

2.1 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลายขนาด ดา้นผลติภณัฑ ์

2.2 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถใน

การรบัน้ําหนกัด ี

ดา้นผลติภณัฑ ์

2.3 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง 

ทนทาน 

ดา้นผลติภณัฑ ์
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ตารางที ่27 การตัง้ชื่อ Factor ใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปร (ต่อ) 
 

Factor ชื่อ 

Factor 

ตวัแปร (คาํถาม) หมวดของคาํถามทีอ่ยูใ่น

สว่นประสมทางการตลาด 

 

Factor 

5 

การ

อาํนวย

ความ

สะดวก

ใหก้บั

ลกูคา้ 

2.24 การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์ 

มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

2.25 รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชร

ฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ี

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

2.23 การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

 

Factor 

6 

ดา้น

ความ

โดดเดน่

ของหา้งฯ 

2.28 รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ที่

ผา่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย 

การสง่เสรมิการตลาด 

2.4 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม 

(ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

ดา้นผลติภณัฑ ์

 

ตารางที ่28 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 1 เรยีงจากมากไปน้อย 

Factor 1 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

 

พนกังานและ

การสง่เสรมิ

การขาย 

2.32 พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่

ลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายแม้มียอดสัง่ซื้อ

จาํนวนน้อย 

4.13 .560 

2.31 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่

ลกูคา้ด ี

4.10 .587 

2.30 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้

เกีย่วกบัสนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น 

4.08 .591 

2.26 พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอ

เพชรฯมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

4.04 .561 

2.33 หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสําคญักบัการดูแล

ลูกค้าเป็นอย่างด ี(เช่น การมสี่วนร่วมในกจิกรรม

ต่างๆ) 

3.99 .646 
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ตารางที ่28 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 1 เรยีงจากมากไปน้อย (ต่อ) 

Factor 1 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

พนกังานและ

การสง่เสรมิ

การขาย 

(ต่อ) 

2.10 หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษมากกวา่ที่

อื่น 

3.51 .656 

2.29 รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก.สมอ

เพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม มคีวาม

น่าสนใจ 

3.48 .711 

จากตารางที่ 28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบย่อยใน 

Factor 1 พนกังานและการสง่เสรมิการขาย อนัดบัแรก คอื พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ 

เอาใจใส่ลูกคา้อย่างเสมอต้นเสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซื้อจํานวนน้อย (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมา 

คอื พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้ด ี(ค่าเฉลีย่ 4.10) และพนักงานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้เกี่ยวกบัสินค้าและสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 4.08) 

ตามลาํดบั 

ตารางที ่29 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 2 เรยีงจากมากไปน้อย 

Factor 2 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

 

ดา้นราคา 

2.13 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี

ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

4.18 .591 

2.15 หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อน

ปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการ

ปรบัตวัของทา่น 

4.13 .753 

2.16 หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิที่

หลากหลาย 

4.08 .652 

2.14 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 

คงทีต่ลอดเวลา 

4.03 .675 
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ตารางที ่29 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 2 เรยีงจากมากไปน้อย (ต่อ) 

Factor 2 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

ดา้นราคา 

(ต่อ) 

2.17 การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯอยูใ่นเกณฑ์

เหมาะสมกรณสีัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณน้อย 

3.96 .583 

2.18 ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ 

หจก.สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ มี

ความน่าสนใจ 

 

3.91 .750 

2.11 หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการผอ่น

ชาํระทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

3.85 .797 

2.12 สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

3.66 .762 

จากตารางที่ 29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบย่อยใน 

Factor 2 ดา้นราคา อนัดบัแรก คอื ราคาแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสอดคลอ้ง

เหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.18) รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อน

ปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการปรบัตวัของท่าน (ค่าเฉลีย่ 4.13) และหจก.สมอเพชร

ฯ มวีธิกีารชาํระเงนิทีห่ลากหลาย (คา่เฉลีย่ 4.08) ตามลาํดบั 

ตารางที ่30 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 3 เรยีงจากมากไปน้อย 

Factor 3 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

 

 

ดา้นการจดัสง่ 

2.21 จาํนวนแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 

พรอ้มต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 

4.51 .528 

2.19 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นั

ต่อความตอ้งการ 

4.46 .502 

2.22 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้ง

ตามทีส่ ัง่ซือ้ 

4.44 .499 

2.20 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รง

ตามกาํหนดเวลานดั 

4.38 .560 
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จากตารางที่ 30 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบย่อยใน 

Factor 3 ดา้นการจดัส่ง อนัดบัแรก คอื จํานวนแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้มต่อการ

จดัส่งไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ (ค่าเฉลีย่ 4.51) รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผ่นพืน้

ฯ ได้ทนัต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.46) และหจก.สมอเพชรฯ จดัส่งสนิค้าได้ถูกต้องตามที่

ส ัง่ซือ้ (คา่เฉลีย่ 4.44) ตามลาํดบั 

ตารางที ่31 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 4 เรยีงจากมากไปน้อย 

Factor 4 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่น

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

ดา้น

ความสามารถ

ของผลติภณัฑ ์

2.5 หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปค

ทีท่า่นสัง่ไดถ้กูตอ้ง 

4.33 .497 

2.1 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี

หลากหลายขนาด 

4.29 .455 

2.2 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี

ความสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

4.26 .497 

2.3 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

แขง็แรง ทนทาน 

4.25 .540 

2.7 หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐานของ

แผน่พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.21 .544 

2.6 ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํให้

ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 

4.15 .506 

จากตารางที่ 31 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบย่อยใน 

Factor 4 ดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์อนัดบัแรก คอื หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผ่นพืน้ฯ 

ตามสเปคทีท่่านสัง่ไดถู้กตอ้ง (ค่าเฉลีย่ 4.33) รองลงมา คอื แผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มี

หลากหลายขนาด (ค่าเฉลี่ย 4.29) และแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสามารถในการ

รบัน้ําหนกัด ี(คา่เฉลีย่ 4.26) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่32 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 5 เรยีงจากมากไปน้อย 

Factor 5 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

การอาํนวย

ความสะดวก

ใหก้บัลกูคา้ 

2.24 การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/ 

แฟกซ ์มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

4.15 .530 

2.23 การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย 4.14 .590 

2.25 รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ี

4.04 .538 

จากตารางที่ 32 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบย่อยใน 

Factor 5 การอํานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ อนัดบัแรก คอื การตดิต่อซื้อสนิค้าผ่านทาง

โทรศพัท์ / แฟกซ์ มีความสะดวกรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.15) รองลงมา คือ การติดตามสนิค้า

ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย (คา่เฉลีย่ 4.14) และรถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 

มคีวามพรอ้มและสภาพด ี(คา่เฉลีย่ 4.04) ตามลาํดบั 

ตารางที ่33 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอ 

     องคป์ระกอบยอ่ยใน Factor 6 เรยีงจากมากไปน้อย 

Factor 6 องคป์ระกอบยอ่ย คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

ดา้นความโดด

เดน่ของหา้งฯ 

2.4 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

3.83 .612 

2.28 รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอ

เพชรฯ ทีผ่า่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย 

3.56 .653 

จากตารางที่ 33 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบย่อยใน 

Factor 6 ดา้นความโดดเด่นของหา้งฯ อนัดบัแรก คอื แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สวยงาม (ทอ้งแผ่นเรยีบ / ขอบไม่ลน้) (ค่าเฉลีย่ 3.83) รองลงมา คอื รปูแบบการโฆษณาสนิคา้

ของ หจก.สมอเพชรฯ ทีผ่า่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย (คา่เฉลีย่ 3.56 ) ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 4  ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ด้วยวิธี One-way ANOVA 

ตารางที ่34 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายขุองผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
10.752 4 2.688 2.954 .025 

Within 

Groups 
68.248 75 .910     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
9.261 4 2.315 2.490 .050 

Within 

Groups 
69.739 75 .930     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
6.615 4 1.654 1.714 .156 

Within 

Groups 
72.385 75 .965     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
7.397 4 1.849 1.937 .113 

Within 

Groups 
71.603 75 .955     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่34 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายขุองผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
2.699 4 .675 .663 .620 

Within 

Groups 
76.301 75 1.017     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
4.436 4 1.109 1.115 .356 

Within 

Groups 
74.564 75 .994     

Total 79.000 79       

 

จากตารางที่ 34 พบว่าอายุที่มคีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในพนักงานและการ

สง่เสรมิการขาย (Factor 1) ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig 

= 0.025) โดยจะมคี่าสงูกว่าค่าเฉลีย่รวมเมื่อเป็นตวัเลอืก 41-50 ปี และจะมคี่าตํ่ากว่าค่าเฉลีย่

รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก 51-60 ปี 

อายทุีม่คีวามแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในดา้นราคา (Factor 2) ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.05) โดยจะมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็น

ตวัเลอืก 51-60 ปี และจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก ตํ่ากวา่ 30 ปี 

 

 

 

 



64 
 

ตารางที ่35 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.702 2 .351 .345 .709 

Within 

Groups 
78.298 77 1.017     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
1.068 2 .534 .528 .592 

Within 

Groups 
77.932 77 1.012     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.181 2 .090 .088 .916 

Within 

Groups 
78.819 77 1.024     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.504 2 .252 .247 .782 

Within 

Groups 
78.496 77 1.019     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่35 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor   

                      (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

  
     

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
12.884 2 6.442 7.502 .001 

Within 

Groups 
66.116 77 .859     

Total 
79.000 79       

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
1.228 2 .614 .608 .547 

Within 

Groups 
77.772 77 1.010     

Total 
79.000 79       

จากตารางที ่35 พบวา่สถานภาพทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ (Factor 5) ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 

0.05 (sig = 0.001) โดยจะมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

และจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก โสด 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

ตารางที ่36 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
5.529 4 1.382 1.411 .239 

Within 

Groups 
73.471 75 .980     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
12.921 4 3.230 3.666 .009 

Within 

Groups 
66.079 75 .881     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
5.033 4 1.258 1.276 .287 

Within 

Groups 
73.967 75 .986     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
1.888 4 .472 .459 .766 

Within 

Groups 
77.112 75 1.028     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
1.722 4 .430 .418 .795 

Within 

Groups 
77.278 75 1.030     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่36 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor   

          (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
5.763 4 1.441 1.475 .218 

Within 

Groups 
73.237 75 .976     

Total 79.000 79       

จากตารางที ่36 พบวา่การศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นราคา

(Factor 2) ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.009) โดยจะ

มคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก ประถมศกึษา และจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็น

ตวัเลอืก ปรญิญาตร ี

ตารางที ่37 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะสถานประกอบการของผูต้อบแบบสอบถาม 

       กบั 6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.830 2 .415 .409 .666 

Within 

Groups 
78.170 77 1.015     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
2.449 2 1.224 1.231 .298 

Within 

Groups 
76.551 77 .994     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่37 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะสถานประกอบการของผูต้อบแบบสอบถาม 

       กบั 6 Factor (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
6.006 2 3.003 3.168 .048 

Within 

Groups 
72.994 77 .948     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.588 2 .294 .289 .750 

Within 

Groups 
78.412 77 1.018     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.781 2 .391 .385 .682 

Within 

Groups 
78.219 77 1.016     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
7.693 2 3.846 4.153 .019 

Within 

Groups 
71.307 77 .926     

Total 79.000 79       
 

จากตารางที ่37 พบวา่ลกัษณะสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

ในดา้นการจดัสง่ (Factor 3) ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig 

= 0.048) โดยจะมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง และจะมคีา่ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก บรษิทัรบัเหมา 
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ลกัษณะสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในดา้นความโดดเดน่ของ

หา้งฯ (Factor 6) ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.019) 

โดยจะมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก ผูร้บัเหมา(บุคคล) และจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่

รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง 

 

ตารางที ่38 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตําแหน่งในสถานประกอบการของผูต้อบ 

       แบบสอบถามกบั 6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
1.086 3 .362 .353 .787 

Within 

Groups 
77.914 76 1.025     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
3.874 3 1.291 1.306 .279 

Within 

Groups 
75.126 76 .988     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
7.214 3 2.405 2.546 .062 

Within 

Groups 
71.786 76 .945     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
12.632 3 4.211 4.822 .004 

Within 

Groups 
66.368 76 .873     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่38 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตําแหน่งในสถานประกอบการของผูต้อบ 

       แบบสอบถามกบั 6 Factor (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
4.426 3 1.475 1.504 .220 

Within 

Groups 
74.574 76 .981     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
8.657 3 2.886 3.118 .031 

Within 

Groups 
70.343 76 .926     

Total 79.000 79       

 

จากตารางที ่38 พบวา่ตําแหน่งในสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.004) โดยจะมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก ผูจ้ดัการ

ฝา่ยจดัซือ้ และจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก ผูร้บัเหมา 

ตําแหน่งในสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในดา้นความโดดเดน่

ของหา้งฯ (Factor 6) ทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 

0.031) โดยจะมคีา่สงูกวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก ผูร้บัเหมา และจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวม

เมือ่เป็นตวัเลอืก ผูจ้ดัการทัว่ไป 
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ตารางที ่39 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหล่งทีต่ดิตามขา่วสารของผูต้อบแบบสอบถามกบั  

        6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
4.513 3 1.504 1.535 .212 

Within 

Groups 
74.487 76 .980     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.206 3 .069 .066 .978 

Within 

Groups 
78.794 76 1.037     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
7.519 3 2.506 2.665 .054 

Within 

Groups 
71.481 76 .941     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
9.293 3 3.098 3.377 .023 

Within 

Groups 
69.707 76 .917     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.795 3 .265 .257 .856 

Within 

Groups 
78.205 76 1.029     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่39 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหล่งทีต่ดิตามขา่วสารของผูต้อบแบบสอบถามกบั  

        6 Factor (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
4.429 3 1.476 1.505 .220 

Within 

Groups 
74.571 76 .981     

Total 79.000 79       

จากตารางที ่39 พบว่าแหล่งทีต่ดิตามขา่วสารของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามแตกต่าง

กนั มคีวามพงึพอใจในดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.023) โดยจะมคี่าสงูกว่าค่าเฉลีย่รวมเมื่อเป็น

ตวัเลอืก วทิย ุและจะมคีา่ตํ่ากวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก เพื่อน/คนรูจ้กั 

 

ตารางที ่40 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ของ 

        ผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
3.528 2 1.764 1.800 .172 

Within 

Groups 
75.472 77 .980     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   2 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
2.163 2 1.082 1.084 .343 

Within 

Groups 
76.837 77 .998     

Total 79.000 79       
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ตารางที ่40 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ของ 

        ผูต้อบแบบสอบถามกบั 6 Factor (ต่อ) 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
2.738 2 1.369 1.382 .257 

Within 

Groups 
76.262 77 .990     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
7.747 2 3.873 4.186 .019 

Within 

Groups 
71.253 77 .925     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
.683 2 .342 .336 .716 

Within 

Groups 
78.317 77 1.017     

Total 79.000 79       

REGR 

factor 

score   6 

for 

analysis 1 

Between 

Groups 
1.339 2 .670 .664 .518 

Within 

Groups 
77.661 77 1.009     

Total 79.000 79       

จากตารางที่ 40 พบว่าระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของ หจก.สมอเพชรฯ ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 

4) ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 (sig = 0.019) โดยจะมคี่าสงู

กวา่คา่เฉลีย่รวมเมือ่เป็นตวัเลอืก มากกวา่ 10 ปี และจะมคี่าตํ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมเมื่อเป็นตวัเลอืก 

น้อยกวา่ 5 ปี 
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ตารางที ่41 แสดงผลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบ 

        แบบสอบถาม กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA 

 

ขอ้คาํถามทีพ่บ

ความสมัพนัธ์

อยา่งมี

นยัสาํคญั 

 

Factor 1 

 

Factor 2 

 

Factor 3 

 

Factor 4 

 

Factor 5 

 

Factor 6 

พนกังานและ

การสง่เสรมิ

การขาย 

 

ดา้นราคา 

ดา้นการ

จดัสง่ 

ดา้น

ความสามารถ

ผลติภณัฑ ์

การอาํนวย

ความสะดวก

ใหก้บัลกูคา้ 

ดา้นความ

โดดเดน่

ของหา้งฯ 

 

 

อายขุองผูต้อบ

แบบสอบถาม  

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

41-50 ปี 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

51-60 ปี 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

............. 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

............. 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

............. 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

51-60 ปี 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ตํ่ากวา่30ปี 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

 

 

 

 

สถานภาพของ

ผูต้อบ

แบบสอบถาม 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

หมา้ย/ 

หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู ่

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

โสด 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 
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ตารางที ่41 แสดงผลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบ 

          แบบสอบถาม กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีพ่บ

ความสมัพนัธ์

อยา่งมี

นยัสาํคญั 

 

Factor 1 

 

Factor 2 

 

Factor 3 

 

Factor 4 

 

Factor 5 

 

Factor 6 

พนกังานและ

การสง่เสรมิ

การขาย 

 

ดา้นราคา 

ดา้นการ

จดัสง่ 

ดา้น

ความสามารถ

ผลติภณัฑ ์

การอาํนวย

ความสะดวก

ใหก้บัลกูคา้ 

ดา้นความ

โดดเดน่

ของหา้งฯ 

 

 

 

 

ระดบัการศกึษา 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ประถมศกึษา 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ปรญิญาตร ี

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

 

 

 

 

ลกัษณะสถาน

ประกอบการ

ของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

รา้นคา้วสัดุ

ก่อสรา้ง 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ผูร้บัเหมา

(บุคคล) 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

บรษิทั

รบัเหมา 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

รา้นคา้วสัดุ

ก่อสรา้ง 
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ตารางที ่41 แสดงผลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบ 

          แบบสอบถาม กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีพ่บ

ความสมัพนัธ์

อยา่งมี

นยัสาํคญั 

 

Factor 1 

 

Factor 2 

 

Factor 3 

 

Factor 4 

 

Factor 5 

 

Factor 6 

พนกังานและ

การสง่เสรมิ

การขาย 

 

ดา้นราคา 

ดา้นการ

จดัสง่ 

ดา้น

ความสามารถ

ผลติภณัฑ ์

การอาํนวย

ความสะดวก

ใหก้บัลกูคา้ 

ดา้นความ

โดดเดน่

ของหา้งฯ 

 

 

 

 

ตาํแหน่งใน

สถาน

ประกอบการ

ของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ผูจ้ดัการ

ฝา่ยจดัซือ้ 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ผูร้บัเหมา 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ผูร้บัเหมา 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

ผูจ้ดัการ

ทัว่ไป 

 

 

 

แหลง่ทีต่ดิตาม

ขา่วสารจาก 

หจก.สมอเพชร

บงึสามพนั 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

วทิย ุ

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

เพือ่น/คน

รูจ้กั 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 
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ตารางที ่41 แสดงผลการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบ 

          แบบสอบถาม กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA (ต่อ) 

 

ขอ้คาํถามทีพ่บ

ความสมัพนัธ์

อยา่งมี

นยัสาํคญั 

 

Factor 1 

 

Factor 2 

 

Factor 3 

 

Factor 4 

 

Factor 5 

 

Factor 6 

พนกังานและ

การสง่เสรมิ

การขาย 

 

ดา้นราคา 

ดา้นการ

จดัสง่ 

ดา้น

ความสามารถ

ผลติภณัฑ ์

การอาํนวย

ความสะดวก

ใหก้บัลกูคา้ 

ดา้นความ

โดดเดน่

ของหา้งฯ 

 

 

 

ระยะเวลาทีเ่ป็น

ลกูคา้ของ 

หจก.สมอเพชร

บงึสามพนั 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

มากกวา่10ปี 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

สงูกวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

........... 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก 

น้อยกวา่ 5 ปี 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

ตํ่ากวา่

คา่เฉลีย่

รวมเมือ่

เป็น

ตวัเลอืก

.............. 

จากตารางที ่41 แสดงใหเ้หน็ว่า แต่ละ Factor จะมคี่ามากในกลุ่มผูต้อบทีม่อีายุ 41-50 ปี 

และผู้ตอบที่มีอายุ  51-60 ปี สถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  ระดับการศึกษา 

ประถมศกึษา ลกัษณะสถานประกอบการ รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง และผูร้บัเหมา(บุคคล) มตีําแหน่ง

ในสถานประกอบการเป็น ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ และผูร้บัเหมา ติดตามข่าวสารของ หจก.สมอ

เพชรฯ จาก วทิยุ เป็นลูกคา้ของ หจก.สมอเพชรฯมาเป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปี และจะมคี่า

น้อยในกลุ่มผู้ตอบที่มอีายุ ตํ่ากว่า 30 ปี และผู้ตอบที่มอีายุ 51-60 ปี สถานภาพ โสด ระดบั

การศกึษา ปรญิญาตร ีลกัษณะสถานประกอบการ บรษิทัรบัเหมา และรา้นค้าวสัดุก่อสรา้ง มี

ตําแหน่งในสถานประกอบการเป็น ผูร้บัเหมา และผูจ้ดัการทัว่ไป ตดิตามขา่วสารของ หจก.สมอ

เพชรฯ จาก เพือ่น/คนรูจ้กั เป็นลกูคา้ของ หจก.สมอเพชรฯมาเป็นระยะเวลา น้อยกวา่ 5 ปี 
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2. การวิจยัเชิงคณุภาพ 

จากการวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการใชแ้บบสมัภาษณ์ในการ

สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informant) จาํนวน 6 คน 

และทาํการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ซึง่ผูว้จิยัไดพ้จิารณาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการถอด

เทปและจดบนัทกึแลว้ตคีวาม และทาํการรวมกลุ่มขอ้มลูทีม่ขีอ้ความหรอืประโยคทีม่คีวามหมาย

เหมอืนกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัมาไวก้ลุ่มเดยีวกนั ดงัน้ี 

ตารางที ่42 สรปุผลจากการวจิยัเชงิคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิปรมิาณ 

Factor ตวัแปร (คาํถาม) คาํตอบจากผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

 

Factor 1 

พนักงานและ

การส่งเสริม

การขาย 

2.32 พนกังานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่

ลกูคา้อยา่งเสมอตน้เสมอ

ปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้จาํนวน

น้อย 

2.31 พนกังานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่

ลกูคา้ด ี

2.33 หจก.สมอเพชรฯ ให้

ความสาํคญักบัการดแูล

ลกูคา้เป็นอยา่งด ี(เชน่ การมี

สว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆ) 

2.30 พนกังานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้

เกีย่วกบัสนิคา้และสามารถ

ใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น 

2.29 รปูแบบการสง่เสรมิการ

ขายของ หจก.สมอเพชรฯ 

ดว้ยการลด แลก แจก แถม 

มคีวามน่าสนใจ 

2.10 หจก.สมอเพชรฯ ให้

สว่นลดพเิศษมากกวา่ทีอ่ื่น 

2.26 พนกังานขบัรถ

จดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอ

เพชรฯมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

1. คุณสมหมาย (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ผมคดิวา่

เขายงัไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัแผน่พืน้ฯดเีทา่ไร ตอ้งพฒันา

อกี อยา่งบางทลีกูคา้มาสัง่แผน่พืน้ฯกบัทีร่า้นผมแต่

ลกูคา้เป็นชาวบา้นไมใ่ชผู่ร้บัเหมากไ็มรู่ว้า่จะตอ้งใช้

แผน่พืน้ฯขนาดไหน จาํนวนเทา่ไรในงานก่อสรา้งบา้น

หลงัหน่ึง อยากใหพ้นกังานขายคาํนวณแผน่พืน้ฯให้

ดว้ย ผมจะไดแ้นะนําลกูคา้ถกู”  

2.คุณโอ๋ (ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “หจก.สมอเพชรฯมคีวาม

เป็นกนัเองด ีโทรตดิต่อโดยตรงกบัเจา้ของไดเ้ลย 

อยา่งเชน่ผมตอ้งการเคลยีรบ์ลิกโ็ทรหาเฮยีหรอืเจ๊ได้

เลย ปกตผิมกม็โีทรคุยกบัเฮยีอยูต่ลอด” 

3.คุณจัว๊ (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ ”พนกังานพดูจา

ด ีรบัโทรศพัทร์วดเรว็ พดูจารูเ้รือ่ง จดรายการสัง่ไม่

คอ่ยผดิพลาด” 

4.คุณบุญชยั (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ ”พนกังานดี

ครบั ใหค้าํแนะนําได ้ใสใ่จลกูคา้ด ีผมวา่เคา้คอ่นขา้ง

เขา้ใจลกูคา้นะ เป็นกนัเองดมีาก” 

5.คุณประสทิธิ ์(ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “พนกังานดคีรบั 

เอาใจใสด่ ีเป็นกนัเอง คนขบัรถกเ็ป็นกนัเองด ีคุยเก่ง” 
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ตารางที ่42 สรปุผลจากการวจิยัเชงิคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

Factor ตวัแปร (คาํถาม) คาํตอบจากผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

 

Factor 2 

ด้านราคา 

2.16 หจก.สมอเพชรฯ มี

วธิกีารชาํระเงนิที่

หลากหลาย 

2.15 หจก.สมอเพชรฯ มี

การแจง้ลว่งหน้าก่อน

ปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ 

นานพอต่อการปรบัตวัของ

ทา่น 

2.14 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ 

หจก.สมอเพชรฯ คงที่

ตลอดเวลา 

2.17 การคดิคา่ขนสง่แผน่

พืน้ฯอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสม

กรณีสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณ

น้อย 

2.12 สามารถต่อรองราคา

แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

2.11 หจก.สมอเพชรฯ ให้

ระยะเวลาในการผอ่นชาํระที่

นานกวา่เมือ่เทยีบกบั

โรงงานอื่น 

2.18 ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้

สนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอ

เพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคา

พเิศษ มคีวามน่าสนใจ 

2.13 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ 

หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม

สอดคลอ้งเหมาะสมกบั

คุณภาพ 

1.คุณจัว๊ (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ 

“ผมมองวา่ถา้ราคาไมส่งูผมกโ็อเคแลว้ ซึง่ของทางสมอ

เพชรน่ีผมพอใจกบัราคาทีใ่หผ้มแลว้คอืรบัไดไ้มแ่พง

เกนิไป ถอืวา่เหมาะสมกบัสนิคา้แลว้”  

2.คุณประสทิธิ ์(ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ 

“ราคาคอ่นขา้งเป็นธรรม คอืไมแ่พงจนเกนิไป อยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานถา้เทยีบกบัเจา้อื่นๆในเขตใกลเ้คยีงกนั 

ราคาคอ่นขา้งน่ิงไมค่อ่ยปรบัขึน้ปรบัลง ราคาของสมอ

เพชรน่ีรวมตน้ทุนคา่ขนสง่อยูใ่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ทาํให้

ทางผมควบคุมตน้ทุนในการทาํงานไดง้า่ย เพราะบางที

เจา้อื่นเขาจะบวกเพิม่คา่ขนสง่ตามระยะทางต่างหาก” 

3.คุณบุญชยั (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ราคาอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ไมถ่กูไมแ่พงเกนิไป แถมยงัมบีรกิาร

สง่ฟรอีกี สาํหรบัผมกส็ะดวกด”ี 

4.คุณสมหมาย (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ราคาถกู

กวา่ทีอ่ื่นครบั ทางเฮยีเคา้กม็าเกบ็เงนิทีร่า้น ผมกไ็ม่

ตอ้งเขา้ไปจา่ย สะดวกด”ี 

5.คุณโอ๋ (ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “ชาํระเงนิกส็ะดวกดคีรบั 

พอถงึงวดเคา้กม็าเกบ็ไป ชอ่งทางอื่นบางทผีมกโ็อนไป

ให ้เพราะผมทาํงานรบัเหมา บางทกีต็อ้งไปอยูท่ีอ่ื่น” 

6.คุณณฐัพงษ์ (วศิวกรบรษิทัรบัเหมา) กลา่ววา่ “ผม

มองวา่ราคามคีวามเป็นธรรม ไมแ่พงเกนิไป ถอืวา่อยู่

ในเกณฑม์าตรฐานเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเจา้อื่นๆ เคา้ไม่

คอ่ยปรบัราคา ถา้จะปรบักจ็ะแจง้ก่อนลว่งหน้า อกี

อยา่งตวัราคาน่ีเคา้รวมคา่ขนสง่ไวแ้ลว้ ทาํใหเ้รา

ควบคุมตน้ทุนก่อสรา้งไดส้ะดวก” 
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Factor 3 

ด้านการ

จดัส่ง 

2.19 หจก.สมอเพชรฯ 

จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อ

ความตอ้งการ 

2.21 จาํนวนแผน่พืน้ฯ 

ของ หจก.สมอเพชรฯ พรอ้ม

ต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไม่

ตอ้งรอผลติ 

2.20 หจก.สมอเพชรฯ 

จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดต้รงตาม

กาํหนดเวลานดั 

2.22 หจก.สมอเพชรฯ 

จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามที่

ส ัง่ซือ้ 

1.คุณบุญชยั (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “รวดเรว็ด ี

ทนัใจ ตรงตามนดัทีคุ่ยกนัไว ้ไมค่อ่ยผดิพลาด” 

2.คุณประสทิธิ ์(ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “สง่สนิคา้รวดเรว็ด ี

โทรไปสัง่ตอนไหนกม็สีนิคา้พรอ้มสง่ใหเ้ลย ถา้วนัไหน

ผมรบีใชม้ากๆ แลว้ทางสมอเพชรฯยงัไมม่คีวิรถวา่ง 

ผมกห็ารถเขา้ไปขนสนิคา้จากโรงงานเองไดเ้ลย” 

3.คุณโอ๋ (ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “สง่เรว็ ทนัใจ ตรงเวลา 

เทา่น้ีผมกพ็อใจแลว้ ทาํใหง้านผมเป็นไปตามเป้าหมาย” 

4.คุณณฐัพงษ์ (วศิวกรบรษิทัรบัเหมา) กลา่ววา่ 

“สว่นตวัแลว้ผมคอ่นขา้งพอใจกบัการจดัสง่ของทางสมอ

เพชร เพราะนอกจากจะจดัสง่ไดท้นัต่อความตอ้งการ

แลว้ ยงัมเีครนตดิตวัรถ ซึง่ตรงน้ีทาํใหเ้คลื่อนยา้ยแผน่ฯ

ไดส้ะดวกมาก” 

5.คุณสมหมาย (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ทางสมอ

เพชรฯถอืวา่สง่ของรวดเรว็ดนีะ เป็นไปตามทีน่ดักนัไว ้

ตรงเวลา สง่ของไมค่อ่ยมผีดิพลาด ผดิพลาดน้อยมาก 

แต่สว่นใหญ่ถา้ผดิพลาดน่ีจะเกดิจากทางผูร้บัเหมาเคา้

คาํนวณมาผดิ ขาดบา้งเกนิบา้ง แต่ทางสมอเพชรฯก็

รบัผดิชอบด ีเกนิกค็นืได ้ขาดกไ็ปสง่เพิม่”  

6.คุณจัว๊ (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ด ีสง่เรว็ทนัใจ 

ไมต่อ้งรอนาน” 

 

Factor 4 

ด้านความ 

สามารถของ

ผลิตภณัฑ ์

2.5 หจก.สมอเพชรฯ 

ผลติแผน่พืน้ฯ ตามสเปคที่

ทา่นสัง่ไดถ้กูตอ้ง 

2.7 หจก.สมอเพชรฯ มี

การรกัษามาตรฐานของแผน่

พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.6 ชื่อเสยีงของ หจก.

สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑ์

แผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชื่อถอื 

2.1 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ มหีลากหลาย

ขนาด 

 

1.คุณณฐัพงษ์ (วศิวกรบรษิทัรบัเหมา) กลา่ววา่ “แผน่

พืน้ฯของสมอเพชรฯ มคีุณภาพด ีมคีวามแขง็แรง

ทนทาน จากการไดท้ดลองใชแ้ผน่พืน้ฯของหลายๆเจา้

พบวา่แผน่พืน้ฯของสมอเพชรฯมคีวามแขง็แรงมากกวา่

ทีอ่ื่นๆ ในเรือ่งของ Strength กอ็ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ตามหลกัวศิวกรรมซึง่ทางสมอเพชรฯเองกม็รีายการ

คาํนวณทีม่วีศิวกรเซน็ตร์บัรอง ซึง่ผมมองวา่กเ็ชื่อถอืได้

ในระดบัหน่ึงเลย” 

2.คุณโอ๋ (ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “สเปคใชไ้ดเ้ลย มคีวาม

แขง็แรงใชไ้ด ้ทีใ่ชม้าไมเ่คยมปีญัหาอะไร สว่นใหญ่กไ็ด้

มาตรฐาน ลกูคา้กพ็อใจ คอ่นขา้งมัน่ใจในแผน่พืน้ฯของ

สมอเพชรฯอยูแ่ลว้ จากทีเ่ขาบอกต่อกนัมา” 

3.คุณประสทิธิ ์(ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “คุณภาพด ีมคีวาม

แขง็แรงทนทาน รบัน้ําหนกัด”ี 
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Factor 4 

ด้านความ 

สามารถของ

ผลิตภณัฑ ์

(ต่อ) 

2.2 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ มคีวามสามารถ

ในการรบัน้ําหนกัด ี

2.3 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ มคีวามแขง็แรง 

ทนทาน 

4.คุณจัว๊ (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ตวัแผน่พืน้ฯ

ของสมอเพชรน่ีไดม้าตรฐาน แขง็แรงทนทานด ีของเคา้

น่ีมแีผน่ฯเป็นจุดขายเลย ใครๆเคา้กบ็อกกนัอยา่งนัน้” 

5.คุณบุญชยั (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “แขง็แรงดี

มาก มหีลายขนาดใหเ้ลอืก บางทลีกูคา้ผมตอ้งการไซส์

อื่นทีไ่มม่ขีองอยู ่ทางสมอเพชรฯกส็ ัง่ผลติใหใ้หมไ่ด ้เคา้

ทาํไดทุ้กขนาดเลย ตรงน้ีเป็นขอ้ดขีองเคา้เลย ผมพอใจมาก” 

6.คุณสมหมาย (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “แผน่พืน้ฯ

ของสมอเพชรมคีวามแขง็แรง ไดม้าตรฐาน เป็นที่

ยอมรบั ลกูคา้ผมเอาไปใชก้ไ็มค่อ่ยมปีญัหาอะไร ถา้มี

ปญัหาสมอเพชรฯเคา้กเ็ปลีย่นคนืให”้ 

 

Factor 5 

การอาํนวย

ความสะดวก

ให้กบัลกูค้า 

2.24 การตดิต่อซือ้สนิคา้

ผา่นทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์มี

ความสะดวกรวดเรว็ 

2.25 รถทีใ่ชใ้นการขนสง่

แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ มคีวามพรอ้มและ

สภาพด ี

2.23 การตดิตามสนิคา้

ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย 

1. คุณจัว๊ (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “กด็นีะ ลกูคา้ผม

กช็อบทีท่างสมอเพชรฯบรกิารยกแผน่พืน้ฯใหด้ว้ย ทาํ

ใหเ้ขาทาํงานสะดวกรวดเรว็ขึน้มาก ปกตถิา้ไมม่รีถ

เครนยกของใหเ้ขากต็อ้งใชค้นงานชว่ยกนัแบกแผน่พืน้

ฯขึน้ไปเรยีงมนักต็อ้งใชเ้วลานานหน่อย พอมรีถยกขึน้

ไปใหแ้ลว้เขากเ็รง่งานไดต้ามกําหนด”  

2.คุณบุญชยั (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ทาง

โทรศพัท ์เพราะวา่สะดวกรวดเรว็ทีส่ดุ โทรไปกริง๊เดยีว

สัง่ของไดเ้ลยถอืวา่สะดวกด ีทางพนกังานกจ็ะจด

รายการไว ้ไมต่อ้งยุง่ยากอะไรมาก” 

3.คุณประสทิธิ ์(ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “ผมชอบทีส่มอเพชรฯ

มบีรกิารรถเครนยกแผน่ฯให ้เพราะมนัทาํใหง้านผมเดนิ

สะดวก ลกูน้องผมไมต่อ้งเสยีเวลาแบกแผ่นฯขึน้ทลีะแผน่”  

4.คุณสมหมาย (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “ปกตผิม

โทรสัง่ บางทกีม็สีง่แฟกซบ์า้งถา้รายการมนัเยอะ 

เพราะบางทลีกูคา้มาสัง่แผน่ฯหลายขนาด ขนาดละ

หลายแผน่ สง่แฟกซก์จ็ะผดิพลาดน้อยหน่อย โทรไปสัง่

บางทกีเ็คยมผีดิพลาดอยูบ่า้ง เพราะผมพดูๆไปน้อง

พนกังานเคา้กจ็ดๆ จดผดิบา้ง ลมืจดบา้ง แต่ไมเ่ยอะไม่

บอ่ย แต่โดยรวมแลว้ผมวา่มนักด็รีะดบันึงนะ โทรสัง่ก็

สะดวกด ีสง่แฟกซก์ต็อบรบัรวดเรว็ด ีแต่จะใหด้ถีา้

มไีลน์ดว้ยจะดมีาก อเีมลก์น่็าจะมแีลว้นะ แต่เดีย๋วน้ีเคา้

กใ็ชไ้ลน์กนัหมดแลว้ มนัสะดวกตดิต่อกนัเรว็ขึน้ ถา้สัง่

ของทางไลน์ไดก้จ็ะชดัเจน สะดวกขึน้” 
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Factor 6 

ด้านความ

โดดเด่นของ

ห้างฯ 

2.28 รปูแบบการโฆษณา

สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ 

ทีผ่า่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย 

2.4 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม 

(ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

1.คุณโอ๋ (ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่  

“สมอเพชรฯมแีผน่พืน้ฯทีม่คีุณภาพ แขง็แรงทนทาน 

ตวัแผน่พืน้ฯกส็วยงามด ีกถ็อืวา่ทอ้งแผน่เรยีบด ีบางที

เอาไปใชก้บังานทีเ่ขาไมเ่น้นตกแต่งอะไรมากคอืไมต่ดิ

ฝ้าเพดาน กต็อ้งโชวท์อ้งแผน่เปลอืยๆกถ็อืวา่ใชไ้ดไ้ม่

มองแลว้น่าเกลยีด เรยีบด”ี 

2.คุณสมหมาย (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “นึกถงึ

แผน่พืน้ฯ สมอเพชรฯมจีุดขายทีแ่ผน่พืน้ฯเลย คุณภาพ

ด ีแขง็แรงทนทาน เชื่อถอืได ้คนสว่นใหญ่เขากพ็ดูถงึ

อยา่งนัน้นะเทา่ทีเ่คยไดคุ้ยกนั” 

3. คุณบุญชยั (เจา้ของรา้นวสัดุฯ) กลา่ววา่ “วทิยน่ีุผม

ไมไ่ดฟ้งัเลย พดูตรงๆ ผมไมไ่ดไ้ปสนใจเลยวา่วทิยจุะ

พดูวา่อะไรยงัไง เพราะผมกใ็ชแ้ผน่ฯของสมอเพชรฯมา

นานแลว้ ใชม้าตัง้แต่รุน่แรกๆ รุน่บุกเบกิโน่นเลย ถา้จะ

ตดิตามขา่วสารอะไรผมกโ็ทรหาเฮยีกริง๊เดยีวกร็ูเ้รือ่ง

เลย พวกทีเ่ป็นรา้นอยา่งผมเคา้กไ็มไ่ดม้เีวลามาฟงัวทิยุ

กนันกัหรอก แต่อยา่งชา่งรบัเหมาน่ีกไ็มแ่น่ อาจไดฟ้งั

บา้ง แต่สว่นใหญ่ทีฟ่งัน่าจะเป็นคนงานซะมากกวา่ ถา้

จะโฆษณานะ ผมแนะนําใหท้าํพวกป้ายดกีวา่ 

โดยเฉพาะป้ายโรงงานน่ะ ทาํใหใ้หญ่ๆเดน่ๆไปเลย จะ

ไดส้งัเกตเหน็งา่ยๆ ใครผา่นไปจะไดรู้ว้า่น่ีโรงงานสมอ

เพชรฯ” 

4.คุณประสทิธิ ์(ผูร้บัเหมา) กลา่ววา่ “ถา้พดูถงึความ

สวยงามของแผ่นผมมองวา่กส็วยในระดบัหน่ึงนะ ใชก้บั

งานทีต่อ้งโชวท์อ้งแผน่ได ้แต่จรงิๆแลว้สมยัน้ีเคา้ตดิฝ้า

กนัหมดแลว้ ไมค่อ่ยมงีานทีไ่ดโ้ชวท์อ้งแผน่เทา่ไร

หรอก” 

 

จากตารางที ่42 แสดงใหเ้หน็ว่าในดา้นพนกังานและการสง่เสรมิการขาย (Factor 1) มผีู้

กล่าวซํ้าประโยค “พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามเป็นกนัเอง” จํานวน 4 คน และ

ประโยค “พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสด่”ี จาํนวน 2 คน ในดา้นราคา (Factor 2) 

มผีูก้ล่าวซํ้าประโยค “ราคาแผ่นพื้นฯของ หจก.สมอเพชรฯ ไม่แพงเกนิไป” จํานวน 5 คน 

ประโยค “ราคาแผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ ค่อนขา้งน่ิง ไม่ค่อยปรบัเปลีย่น” จาํนวน 2 คน 

ประโยค “ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามเป็นธรรม” จาํนวน 2 คน ประโยค “ราคา
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แผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ รวมค่าขนส่งไวแ้ลว้” จํานวน 2 คน และประโยค “หจก.สมอ

เพชรฯ มชีอ่งทางการชาํระเงนิทีส่ะดวก” จาํนวน 2 คน ในดา้นการจดัสง่ (Factor 3) มผีูก้ล่าวซํ้า

ประโยค “หจก.สมอเพชรฯจดัสง่แผน่พืน้ฯไดร้วดเรว็ ทนัต่อความตอ้งการ ตรงตามกําหนดเวลา

นดั” จาํนวน 6 คน ในดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) มผีูก้ล่าวซํ้าประโยค “แผ่น

พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯแขง็แรงทนทาน” จํานวน 6 คน และประโยค “แผ่นพืน้ฯของ หจก.

สมอเพชรฯไดม้าตรฐาน” จาํนวน 3 คน ในดา้นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ (Factor 5) 

มผีูก้ล่าวซํ้าประโยค “การตดิต่อซือ้สนิคา้ทางโทรศพัทม์คีวามสะดวกรวดเรว็” จาํนวน 2 คน ใน

ดา้นความโดดเดน่ของหา้งฯ (Factor 6) มผีูก้ล่าวซํ้าประโยค “แผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ มี

ความสวยงาม ” จาํนวน 2 คน 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาเรื่อง การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความพงึพอใจของลูกคา้ในดา้นสว่นประสม

ทางการตลาด กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสําเร็จรูป หจก.สมอเพชรบึงสามพัน มี

วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจและคน้หาองคป์ระกอบยอ่ยของความพงึพอใจทีม่ต่ีอ

ส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สําเรจ็รูปของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั โดย

ประชากรในการศกึษาคอื กลุ่มลูกคา้ที่ซื้อผลติภณัฑ์แผ่นพืน้สําเรจ็รูปของ หจก.สมอเพชรบงึ

สามพนั ซึง่เป็นลูกคา้ประจําทัง้หมดจํานวน 80 ราย การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

งานวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน งานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การ

วเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) สามารถสรุปผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

ดงัต่อไปน้ี 

สรปุผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.5 มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี รอ้ยละ 43.8 สถานภาพสมรส รอ้ยละ 85.0 มกีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ รอ้ยละ 31.3 มลีกัษณะสถานประกอบการเป็นรา้นวสัดุก่อสรา้ง รอ้ยละ 61.3 มตีําแหน่ง

ในสถานประกอบการเป็นเจา้ของ/กรรมการผูจ้ดัการ รอ้ยละ 58.8 ติดตามข่าวสารจาก หจก.

สมอเพชรฯ จากพนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ รอ้ยละ 47.5 เป็นลูกคา้ของ หจก.สมอเพชร

ฯ มานาน 5-10 ปี รอ้ยละ 53.8 มคีวามถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่เท่ากบั 4-6 ครัง้ต่อปี รอ้ยละ 36.3 

มยีอดชําระในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ยครัง้ละประมาณ 10,000-30,000 บาทต่อครัง้ รอ้ยละ 71.3 มี

ขนาดของแผน่พืน้ฯทีส่ ัง่ซือ้บ่อยทีส่ดุ 3.50 เมตร รอ้ยละ 31.3 

 



85 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วนประสมทางการตลาด 

กรณีศึกษา ผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในอนัดบัแรก คอื หจก.สมอ

เพชรฯ ผลติแผ่นพื้นฯ ตามสเปคที่ท่านสัง่ได้ถูกต้อง รองลงมา คอื แผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอ

เพชรฯ มหีลากหลายขนาด  

ปัจจยัด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในอนัดบัแรก คอื ราคาแผ่นพืน้ฯ 

ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ มี

การแจง้ล่วงหน้าก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอต่อการปรบัตวัของทา่น  

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในอนัดบัแรก 

คือ จํานวนแผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ พร้อมต่อการจดัส่งได้ทนัที โดยไม่ต้องรอผลิต 

รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ไดท้นัต่อความตอ้งการ  

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในอนัดบัแรก คอื 

พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายแม้มยีอดสัง่ซื้อ

จาํนวนน้อย รองลงมา คอื พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใสล่กูคา้ด ี

 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของความพึงพอใจของลูกค้าในด้านส่วน

ประสมทางการตลาด กรณีศึกษา ผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะห ์Factor Analysis ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะสามารถรวมกลุ่มคาํถามที่

มคีวามหมายไปในทางเดยีวกนัไวด้ว้ยกนั จากการวเิคราะหส์ามารถจําแนกออกเป็น 6 Factor 

และไดก้าํหนดชื่อใหก้ลุ่มคาํถามทัง้ 6 Factor ขึน้ใหมด่งัน้ี 

Factor 1 “พนกังานและการสง่เสรมิการขาย” 

Factor 2 “ดา้นราคา” 

Factor 3 “ดา้นการจดัสง่” 

Factor 4 “ดา้นความสามารถของผลติภณัฑ”์ 

Factor 5 “การอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้” 

Factor 6 “ดา้นความโดดเดน่ของหา้งฯ” 
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ส่วนท่ี 4 ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ด้วยวิธี One-way ANOVA 

ด้านอายุ พบว่า อายุทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในพนักงานและการส่งเสรมิ

การขาย (Factor 1) และดา้นราคา (Factor 2) ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพที่มคีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการอํานวย

ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ (Factor 5) ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านการศึกษา พบว่า การศึกษาที่มีความแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในด้านราคา 

(Factor 2) ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านลกัษณะสถานประกอบการ พบวา่ ลกัษณะสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนั 

มคีวามพงึพอใจในดา้นการจดัสง่ (Factor 3) และดา้นความโดดเด่นของหา้งฯ (Factor 6) ที่

แตกต่างกนั 

ด้านตําแหน่งในสถานประกอบการ พบว่า ตําแหน่งในสถานประกอบการที่มคีวาม

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) และดา้นความโดด

เดน่ของหา้งฯ (Factor 6) ทีแ่ตกต่างกนั 

ด้านแหล่งท่ีติดตามข่าวสารของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า แหล่งทีต่ดิตามขา่วสารที่

มคีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) ทีแ่ตกต่าง

กนั 

ด้านระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าของ หจก.สมอเพชรฯ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของ หจก.สมอเพชรฯ ที่มีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในด้าน

ความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) ทีแ่ตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 

1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดของผลติภณัฑแ์ผน่พืน้

สาํเรจ็รปูของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ด้านผลิตภณัฑ ์ จากการศกึษาพบว่าลูกคา้ของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั มี

ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑเ์ฉลีย่อยู่ในระดบั

พงึพอใจมาก อนัดบัแรก คือ หจก.สมอเพชรฯ ผลิตแผ่นพื้นฯตามสเปคที่ท่านสัง่ได้ถูกต้อง 

รองลงมา คอื แผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลายขนาด และแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.

สมอเพชรฯ มคีวามสามารถในการรบัน้ําหนักด ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อมัพร เครือ

ใหม่ (2547) ที่ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อผู้บรโิภคในการเลือกซื้อวสัดุ

ก่อสรา้งในเขตเทศบาลนครลําปาง จงัหวดัลําปาง ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามรีะดบัความพงึ

พอใจมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณภาพของสนิคา้ มาตรฐานสนิคา้ และความสะดวกใน

การเลือกซื้อ ความใหม่ของสนิค้าและความรบัผดิชอบต่อสนิค้าที่มปีญัหา ความหลากหลาย

ครบถ้วนของสนิค้า และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ดิเรก ตญั�นุูรกัษ์ (2547) ที่ศกึษา

ป จัจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี ต่ อการซื้ อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ

ผูร้บัเหมาก่อสร้างใน อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุร ีผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามรีะดบัความพงึ

พอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คุณภาพสินค้า จึงสามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าใน

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้งนัน้ใหค้วามสําคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ์

มากทีสุ่ดกล่าวโดยรวมคอืเรื่องของคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดงันัน้ หา้งหุน้ส่วนจํากดัสมอเพชร

บงึสามพนั จงึควรใหค้วามสําคญักบัการรกัษาระดบัมาตรฐานคุณภาพของผลติภณัฑ์ใหด้อียู่

เสมอ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ 

ด้านราคา จากการศกึษาพบว่าลูกคา้ของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั มรีะดบั

ความพงึพอใจต่อปจัจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาเฉลี่ยอยู่ในระดบัพงึพอใจ

มาก อนัดบัแรก คือ ราคาแผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ

คุณภาพ รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นาน

พอต่อการปรบัตวัของท่าน และหจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชําระเงนิทีห่ลากหลาย ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัผลการศกึษาของ อมัพร เครือใหม่ (2547) ทีศ่กึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้วสัดุก่อสรา้งในเขตเทศบาลนครลําปาง จงัหวดัลําปาง ผลการศกึษา

พบวา่ลกูคา้มรีะดบัความพงึพอใจมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้คงที ่กําหนดราคา

มคีวามเป็นมาตรฐาน มรีาคาให้เลอืกตามคุณภาพสนิค้า และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 
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ณัฐ อิรนพไพบูลย ์(2554) ที่ศกึษาความพงึพอใจของผูร้บัเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาด

ผลติภณัฑค์อนกรตีผสมเสรจ็ของโรงงานซแีพคแฟรนไชส ์สาขาจอมทอง ผลการศกึษาพบว่า

ลูกคา้มรีะดบัความพงึพอใจมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ วธิกีารชําระเงนิทีห่ลากหลายและ

สะดวกสบาย ดงันัน้ หา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนัควรเพิม่วธิกีารหรอืชอ่งทางการชาํระ

เงนิใหห้ลากหลายมากขึน้เพือ่ใหล้กูคา้มคีวามสะดวกสบายในการชาํระเงนิมากยิง่ขึน้ 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย จากการศกึษาพบวา่ลกูคา้ของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชร

บงึสามพนั มรีะดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัยอ่ยของสว่นประสมทางการตลาดดา้นชอ่งทางการจดั

จําหน่ายเฉลีย่อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก อนัดบัแรก คอื จํานวนแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ 

พรอ้มต่อการจดัส่งไดท้นัท ีโดยไม่ต้องรอผลติ รองลงมา คอื หจก.สมอเพชรฯ จดัส่งแผ่นพืน้ฯ 

ไดท้นัต่อความตอ้งการ และหจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ไดถู้กตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

ผลการศกึษาของ ดิเรก ตญั�นุูรกัษ์ (2547) ทีศ่กึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการ

ซื้อผลิตภณัฑ์คอนกรตีผสมเสร็จของผู้รบัเหมาก่อสร้างใน อําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ผล

การศกึษาพบว่าลูกคา้มรีะดบัความพงึพอใจมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ลําดบัแรก คอื การจดัส่ง

สินค้าได้รวดเร็วและตรงเวลา รองลงมาคือวิธีการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จแก่ลูกค้าโดย

ยานพาหนะ เครื่องมอื และอุปกรณ์ทีส่ะดวกและทนัสมยั และ ระยะทางจากโรงงานผลติอยู่ใกล้

สถานที่ก่อสรา้ง และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อมัพร เครือใหม่ (2547) ที่ศกึษาปจัจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อผู้บรโิภคในการเลือกซื้อวสัดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนคร

ลําปาง จงัหวดัลําปาง ผลการศกึษาพบว่าลูกคา้มรีะดบัความพงึพอใจมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 

ลาํดบัแรก คอื ความสะดวกในการเลอืกซือ้ ความรวดเรว็ในการจดัสง่สนิคา้ มบีรกิารจดัสง่สนิคา้

ถึงสถานที่ใช้งาน จากการพิจารณาพบว่าลูกค้าในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัความรวดเรว็ในการจดัส่งสนิคา้ใหต้รงเวลาและทนัต่อความต้องการ ซึ่งการมี

สนิค้าคงคลงัในปรมิาณที่พร้อมต่อการจดัส่งให้ลูกค้าได้ทุกเมื่อทําให้สามารถจดัส่งสนิค้าได้

รวดเรว็ทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ถอืเป็นจุดเดน่ของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศกึษาพบว่าลูกคา้ของหา้งหุน้ส่วนจํากดัสมอเพชร

บงึสามพนั มรีะดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิ

การตลาดเฉลีย่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก อนัดบัแรก คอื พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ เอา

ใจใสลู่กคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซือ้จํานวนน้อย รองลงมา คอื พนกังานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกค้าด ีและพนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรู้เกี่ยวกบั

สนิค้าและสามารถใหข้อ้มูลได้ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ อมัพร เครือใหม่ 

(2547) ทีศ่กึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้วสัดุก่อสรา้งใน
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เขตเทศบาลนครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง ผลการศกึษาพบว่าลูกคา้มรีะดบัความพงึพอใจมคี่าเฉลีย่

อยู่ในระดบัมาก ลําดบัแรก คอื มนุษยสมัพนัธ์ของพนักงาน ความรูใ้นตวัสนิค้าของพนักงาน 

ความเพยีงพอของพนกังานใหบ้รกิาร จากการพจิารณาพบว่า ลูกคา้สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั

การเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงานขายรวมถึงความรูเ้กี่ยวกบัตวัสนิค้าของพนักงานขาย ดงันัน้ 

หา้งหุน้ส่วนจํากดัสมอเพชรบงึสามพนั ควรใหค้วามสําคญักบัการอบรมทกัษะ ความสามารถ 

และพฒันาความรูใ้หก้บัพนกังานขายใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตวัสนิคา้ เพื่อมคีวามพรอ้มในการตอบ

คาํถามหรอืใหค้าํแนะนําแก่ลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 

2. เพื่อคน้หาองค์ประกอบย่อยของความพงึพอใจที่มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปูของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ

ผลติภณัฑ์แผ่นพื้นสําเรจ็รูปของ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั โดยการจดักลุ่มคําถามที่มปีจัจยั

รว่มกนัขึน้มาใหม่ ดว้ยวธิ ีFactor Analysis และการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

(Content Analysis) พบประเดน็ที ่หจก.สมอเพชรบงึสามพนั ควรปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อให้

ลูกคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด โดยผูว้จิยัไดจ้าํแนกออกเป็น 6 Factor เพื่อความสะดวกรวดเรว็

ในการนําไปประยกุตใ์ช ้ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

Factor 1 พนักงานและการส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ย พนกังานขายของ หจก.สมอ

เพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้อย่างเสมอต้นเสมอปลายแมม้ยีอดสัง่ซื้อจํานวนน้อย พนักงานขายของ 

หจก.สมอเพชรฯ เอาใจใส่ลูกคา้ด ีหจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลลูกคา้เป็นอย่างด ี

(เช่น การมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ) พนักงานขายของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามรูเ้กี่ยวกบั

สนิคา้และสามารถใหข้อ้มลูไดค้รบถว้น รปูแบบการส่งเสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ ดว้ย

การลด แลก แจก แถม มีความน่าสนใจ หจก.สมอเพชรฯให้ส่วนลดพิเศษมากกว่าที่อื่น 

พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรง

กระตุ้นและพฤตกิรรมของผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรมของ สมจิตร ล้วนจาํเริญ (2537) ที่กล่าวถึง

ขัน้ตอนการคดัเลอืกแหล่งเสนอขายในกระบวนการซือ้ (The Buying Process) ในตลาด

อุตสาหกรรมไวว้่า พจิารณาจากความเตม็ใจของแหล่งเสนอขายทีจ่ะใหบ้รกิาร แหล่งเสนอขาย

บางแหล่งอาจจะไมส่นใจหรอืใหบ้รกิารทีไ่มด่พีอแก่ผูซ้ือ้ (โดยเฉพาะผูซ้ือ้รายยอ่ย) หรอืแก่ใบสัง่

ซือ้จํานวนน้อย และกระสวนการซือ้ของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Buying Pattern of Industrial 

Users) ทีผู่ผ้ลติตอ้งจดัการดา้นพนกังานขายใหม้คีุณภาพเหมาะกบัการใหข้อ้มลูและเสนอแนะ 

 



90 
 

วธิกีารใชส้นิคา้อุตสาหกรรมเหล่านัน้ รวมถงึการใชพ้นกังานขายเพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคยต่อเน่ือง

กบัผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมจะต้องเยีย่มเยอืนผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อทราบความ

ตอ้งการสนิคา้และขนาดของใบสัง่ซือ้ และสอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ซึง่พบว่าเสยีงสว่นใหญ่ให้

ความเหน็ว่า หจก.สมอเพชรฯมคีวามเป็นกนัเองด ีและคณุสมหมาย (เจ้าของร้านวสัดฯุ) ยงั

แนะนําให ้หจก.สมอเพชรฯ อบรมพนกังานขายเพื่อพฒันาความรูเ้กีย่วกบัการคาํนวณแผน่พืน้ฯ

เพือ่สามารถแนะนําสเปคและจาํนวนของแผน่พืน้ฯทีต่อ้งใชใ้นงานก่อสรา้งแก่ลกูคา้ได ้

Factor 2 ด้านราคา ประกอบดว้ย หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชําระเงนิทีห่ลากหลาย 

หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ล่วงหน้าก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผ่นพืน้ฯ นานพอต่อการปรบัตวัของ

ท่าน ราคาแผ่นพื้นฯของ หจก.สมอเพชรฯ คงที่ตลอดเวลา การคิดค่าขนส่งแผ่นพื้นฯอยู่ใน

เกณฑเ์หมาะสมกรณีสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณน้อย สามารถต่อรองราคาแผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอ

เพชรฯไดง้่ายกว่าที่อื่น หจก.สมอเพชรฯใหร้ะยะเวลาในการผ่อนชําระที่นานกว่าเมื่อเทยีบกบั

โรงงานอื่น ขอ้เสนอในการใหซ้ื้อสนิคา้อื่นๆของ หจก.สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ มี

ความน่าสนใจ ราคาแผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ ซึง่

สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2543) 

กล่าวถงึดา้นราคา (Price) ไวว้่าราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบ

ระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ก่อนการตัดสนิใจซื้อ ถ้าคุณค่าของ

ผลติภณัฑ์มคี่าสูงกว่าราคา ดงันัน้การกําหนดราคาต้องคํานึงถึงคุณค่าของผลติภณัฑ ์ต้นทุน

สนิคา้ การแขง่ขนัในตลาด และปจัจยัอื่นๆเขา้มาประกอบดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์ซึง่

เสยีงส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัดา้นราคาแผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ ว่า มกีารตัง้ราคา

อยูใ่นเกณฑท์ีร่บัไดไ้มถู่กหรอืแพงเกนิไป เหมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์ 

Factor 3 ด้านการจดัส่ง ประกอบดว้ย หจก.สมอเพชรฯจดัส่งแผ่นพืน้ฯไดท้นัต่อความ

ต้องการ จํานวนแผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯพรอ้มต่อการจดัส่งไดท้นัท ีโดยไม่ต้องรอผลติ 

หจก.สมอเพชรฯจดัส่งแผ่นพื้นฯได้ตรงตามกําหนดเวลานัด หจก.สมอเพชรฯจดัส่งสนิค้าได้

ถูกตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงกระตุน้และพฤตกิรรมของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม

ของ สมจิตร ล้วนจาํเริญ (2537) ทีก่ล่าวถงึเกณฑก์ารคดัเลอืกแหล่งเสนอขายในกระบวนการ

ซือ้ (The Buying Process) ในตลาดอุตสาหกรรมไวว้่า ควรพจิารณาจากระยะทาง เน้นแหล่งที่

อยู่ใกล้กบักิจการหรอืสถานที่ใช้สนิค้า เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการขนส่งและประหยดัค่า

ขนส่ง  พจิารณาว่าแหล่งเสนอขายมบีรกิารในดา้นคลงัสนิคา้อย่างไร กล่าวคอืมรีะดบัสนิคา้คง

คลงัเพยีงพอกบัความตอ้งการของกจิการอยู่ตลอดเวลาหรอืไม่เพื่อจะไดเ้ป็นหลกัประกนัว่าการ

ผลิตของกิจการจะไม่หยุดชะงกั อนัเน่ืองมาจากแหล่งเสนอขายไม่มีสินค้าอยู่ในคลงัสินค้า
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เพยีงพอกบัความตอ้งการของกจิการ และสอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาํคญั

ทัง้ 6 ท่าน ที่ใหค้วามเหน็ว่า การจดัส่งสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯมคีวามรวดเรว็ทนัใจ ตรง

ตามนดัหมาย  

Factor 4 ด้านความสามารถของผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย หจก.สมอเพชรฯผลติแผ่น

พืน้ฯตามสเปคที่ท่านสัง่ได้ถูกต้อง หจก.สมอเพชรฯมกีารรกัษามาตรฐานของแผ่นพื้นฯอย่าง

สมํ่าเสมอ ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯทําใหผ้ลติภณัฑแ์ผ่นพืน้ฯมคีวามน่าเชื่อถอื แผ่นพืน้ฯ

ของ หจก.สมอเพชรฯ มหีลากหลายขนาด แผ่นพื้นฯของ หจก.สมอเพชรฯมคีวามสามารถใน

การรบัน้ําหนักดี แผ่นพื้นฯของ หจก.สมอเพชรฯมคีวามแข็งแรง ทนทาน ซึ่งสอดคล้องกบั

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2543) ที่กล่าวถึงด้าน

ผลติภณัฑไ์วว้่า ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อสนองความจาํเป็น

หรอืความต้องการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ (Kotler.2000:11) และสอดคล้องกบัทฤษฎี

แรงกระตุน้และพฤตกิรรมของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมของ สมจิตร ล้วนจาํเริญ (2537) ทีก่ล่าวถงึ

การพจิารณาแหล่งเสนอขายว่าแต่ละแหล่งมชีื่อเสยีงความเชื่อถอืไดใ้นดา้นคุณภาพและบรกิาร

เป็นอยา่งไรและการพจิารณาถงึคุณภาพของสนิคา้หรอืวตัถุดบิจากแหล่งต่างๆเพือ่จะเลอืกระดบั

คุณภาพที่ตรงกบัความต้องการของกิจการ และสอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล

สาํคญัทัง้ 6 ท่าน ทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัความสามารถของผลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯ ของ  หจก.สมอ

เพชรฯ วา่แผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ มคีุณภาพด ีมคีวามแขง็แรงทนทาน ไดม้าตรฐาน 

Factor 5 การอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกค้า ประกอบดว้ย การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่น

ทางโทรศพัท ์/ แฟกซ ์มคีวามสะดวกรวดเรว็ รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชร

ฯ มคีวามพรอ้มและสภาพด ีการตดิตามสนิคา้ระหว่างจดัส่งทําได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี

แรงกระตุน้และพฤตกิรรมของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมของ สมจิตร ล้วนจาํเริญ (2537) ทีก่ล่าวถงึ

ขัน้ตอนในกระบวนการซือ้สนิคา้ในอุตสาหกรรม (The Buying Process)  ไวว้่า การตดิตาม 

หลงัจากทีต่กลงทาํสญัญาระหวา่งกนัแลว้ ยงัตอ้งตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิก่อนถงึวนัสง่มอบสนิคา้ 

เพื่อป้องกนัความไม่แน่นอนหรอืเหตุการณ์บางอย่างที่ผูเ้สนอขายอาจส่งสนิคา้หรอืวตัถุดบิให้

ไม่ได้ เพื่อหาทางแก้ไขปญัหาต่อไป และสอดคล้องกบัการใหส้มัภาษณ์ของคุณจัว๊ (เจ้าของ

ร้านวสัดุฯ) และคุณบุญชัย (เจ้าของร้านวสัดุฯ) ที่ให้ความเห็นในเรื่องการอํานวยความ

สะดวกใหก้บัลูกคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ว่า ไดร้บัความสะดวกจากบรกิารรถขนส่งตดิเครนยก

ส่งแผ่นพืน้ฯขึน้ชัน้บนของอาคารให ้ทําใหง้านก่อสรา้งแลว้เสรจ็ตามกําหนด รวมทัง้การตดิต่อ

ทางโทรศพัทส์ะดวกรวดเรว็ด ี
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Factor 6 ความโดดเด่นของห้างฯ ประกอบดว้ย รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.

สมอเพชรฯ ทีผ่่านสื่อวทิยุ จดจําไดง้า่ย แผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวามสวยงาม (ทอ้ง

แผ่นเรียบ / ขอบไม่ล้น) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงกระตุ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง

อุตสาหกรรมของ สมจิตร ล้วนจําเริญ (2537) ที่กล่าวถึงการพิจารณาแหล่งซื้อสินค้าใน

กระสวนการซือ้ของผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Buying Pattern of Industrial Users) ว่าสนิคา้

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมคีวามถีใ่นการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้จาํเป็นตอ้งใชก้ารวางแผน

ในด้านการโฆษณาต้องให้ชื่อของผู้เสนอขายอยู่ในความทรงจําของผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบัการใหส้มัภาษณ์ของคุณโอ๋ (ผู้รบัเหมา) คณุสมหมาย (เจ้าของ

ร้านวสัดฯุ) และคณุประสิทธ์ิ (ผู้รบัเหมา) ทีก่ล่าวถงึความโดดเด่นของ หจก.สมอเพชรฯ ว่า 

เมื่อนึกถงึชื่อ หจก.สมอเพชรฯ อนัดบัแรกทีนึ่กถงึคอืแผ่นพืน้สาํเรจ็รปูทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน 

และมีลกัษณะที่สามารถนําไปใช้กับงานก่อสร้างที่ต้องโชว์ท้องแผ่นได้ และนึกถึงคอนกรีต

ผสมเสรจ็เป็นลาํดบัต่อมาซึง่มคีุณภาพและจดัสง่ตรงสเปคทีส่ ัง่ 

จากการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ด้วยวิธี One-way ANOVA 

ผูว้จิยัไดห้ยบิยกประเดน็สาํคญัในการอภปิรายผลครัง้น้ีเพยีงบางส่วน เน่ืองจากในบางขอ้

คําตอบนัน้มจีํานวนผูต้อบไม่เยอะมาก ดงันัน้การสรุปผลจงึอาจเกดิความคลาดเคลื่อนสงู จงึจะ

ไม่อภิปรายในส่วนน้ี แต่จะเน้นในเรื่องของ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษา แหล่งที่

ตดิตามขา่วสาร และระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั มากกวา่ ซึง่พบวา่ 

ผูท้ีม่อีายุ 51-60 ปี ใหค้วามสาํคญักบัดา้นราคา (Factor 2) มากกว่า ผูท้ีม่อีายุ ตํ่ากว่า 30 

ปี ในขณะเดยีวกนั ผูท้ีม่อีายุ 51-60 ปีกลบัใหค้วามสําคญักบัพนักงานและการส่งเสรมิการขาย 

(Factor 1) น้อยกวา่ผูท้ีม่อีาย ุ41-50 ปี ทัง้น้ีสามารถสงัเกตไดว้า่ ผูท้ีม่อีาย ุ51-60 ปีนัน้เป็นกลุ่ม

ลูกค้าที่มอีายุมากแล้วและได้ค้าขายกบัทาง หจก.สมอเพชรฯ มาเป็นระยะเวลานานจงึอาจมี

ความสมัพนัธอ์นัดกีบัพนกังานขายและพงึพอใจกบัลกัษณะการสง่เสรมิการขายของทางหา้งฯอยู่

แล้ว จงึใหค้วามสําคญักบัดา้นราคามากกว่า เช่น การต่อรองราคาใหไ้ดร้าคาถูกกว่าเดมิ และ

สาํหรบัผูท้ีม่อีายตุํ่ากวา่ 30 ปี และผูท้ีม่อีาย ุ41-50 ปี นัน้ จดัเป็นผูท้ีอ่ายยุงัน้อย อาจอยูใ่นช่วงที่

ธุรกิจกําลังเติบโต หรือเป็น Generation ใหม่หรือผู้สืบทอดกิจการ จึงให้ความสําคัญกับ 

พนกังานและการสง่เสรมิการขายมากกว่าดา้นราคา เน่ืองจากยงัตดิต่อคา้ขายกบัทาง หจก.สมอ

เพชรฯ ไม่นานนัก และมกัไม่ใส่ใจกบัราคาที่ถูกหรอืแพง ในขณะเดยีวกนักลบัคาดหวงัเพยีง

ราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑม์ากกวา่ 
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ผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาในระดบั ประถมศกึษา ใหค้วามสําคญักบัด้านราคา (Factor 2)  

มากกวา่ ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาในระดบั ปรญิญาตร ีเน่ืองจากดว้ยระดบัการศกึษายิง่สงูขึน้ ทาํให้

มมีุมมองในการพิจารณาด้านราคาที่กว้างขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือ ผู้ที่มกีารศึกษาในระดบั

ปรญิญาตรนีัน้จะมเีกณฑใ์นการพจิารณาดา้นราคามากกวา่ผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

เช่น การตัง้ราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์มคีวามเป็นธรรม ระยะเวลาในการผ่อน

ชําระ การให้ข้อเสนอพิเศษอื่นๆในด้านราคา เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาในระดับ 

ประถมศกึษา มกัจะพจิารณาเพยีงแคร่าคามคีวามเหมาะสมเป็นทีพ่งึพอใจแลว้หรอืไม ่

ผูท้ี่ติดตามข่าวสารของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั จากสื่อวทิยุ ให้ความสําคญักบัด้าน

ความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) มากกว่า ผูท้ีต่ดิตามขา่วสารจาก เพื่อน/คนรูจ้กั ทัง้น้ี

สามารถสงัเกตได้ว่า ผูท้ี่ติดตามข่าวสารจากสื่อวทิยุนัน้ เป็นการรบัข่าวสารเพยีงด้านเดยีวที ่

หจก.สมอเพชรฯ นําเสนอ ซึ่งสื่อวิทยุนัน้ทําหน้าที่ถ่ายทอดสารไปยงัผู้รบัสาร ในขณะที่ผู้ที่

ตดิตามขา่วสารจาก เพื่อน/คนรูจ้กั นัน้ เป็นลกัษณะของการพดูคุยแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกนั 

ซึง่แสดงถงึความกระตอืรอืรน้ในการรบัขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นจรงิหรอืขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปจัจุบนั

มากกว่า จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารของ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั จากสื่อวทิยุ มี

ความพงึพอใจมากกวา่ผูท้ีต่ดิตามขา่วสารจาก เพือ่น/คนรูจ้กั 

ผู้ที่เป็นลูกค้าของ หจก.สมอเพชรบึงสามพนั มาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี ให้

ความสาํคญักบัดา้นความสามารถของผลติภณัฑ ์(Factor 4) มากกว่า ผูท้ีเ่ป็นลูกคา้ของ หจก.

สมอเพชรบงึสามพนั มาเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 5 ปี ซึง่ผูท้ีเ่ป็นลูกคา้มาเป็นระยะเวลามากกว่า 

10 ปี นัน้ เป็นลูกค้าของทางห้างฯมานาน ซึ่งนัน่หมายถึงเป็นลูกค้าที่เกิดความเชื่อมัน่ใน

ผลิตภณัฑ์ของทางห้างฯ จงึเลือกใช้แผ่นพื้นฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มาเป็นระยะเวลานาน

มากกว่า 10 ปี ในขณะที่ ผูท้ี่เป็นลูกคา้มาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี นัน้ ส่วนมากเป็นลูกคา้

ใหม่ ซึ่งยงัซื้อขายกบั หจก.สมอเพชรฯ ไม่นานนักหรอืซื้อในจํานวนไม่มากหรอืน้อยครัง้ หรอื

อาจยงัอยูใ่นชว่งทดลองใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯของเจา้อื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการศกึษาครัง้น้ี  

เมื่อพจิารณาผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม กบักลุ่ม Factor ทัง้ 6 Factor ดว้ยวธิ ีOne-way ANOVA แลว้พบว่าลูกคา้ของ
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หา้งหุน้ส่วนจํากดัสมอเพชรบงึสามพนัมรีะดบัความพงึพอใจทีม่คีวามแตกต่างกนั ประกอบกบั

การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ข ดงัน้ี 

พนักงานและการส่งเสริมการขาย (Factor 1) พบว่า อายุทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในพนักงานและการส่งเสรมิการขายที่แตกต่างกนั โดยผูท้ี่มอีายุระหว่าง 41-50 ปี มี

ความพงึพอใจสงูกวา่ผูท้ีม่อีายรุะหวา่ง 51-60 ปี จะเหน็ไดว้า่กลุ่มลกูคา้ทีม่อีายุระหว่าง 51-60 ปี 

นัน้ตอ้งการการเอาใจใสส่งูกว่า ซึง่องคป์ระกอบยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ดใน Factor 1 อยูใ่นระดบั

เฉยๆ ไดแ้ก่ รูปแบบการส่งเสรมิการขายของ หจก.สมอเพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม มี

ความน่าสนใจ และ หจก.สมอเพชรฯ ให้ส่วนลดพิเศษมากกว่าที่อื่น  ดงันัน้ ทางห้างฯควร

ปรบัปรุงรูปแบบการส่งเสรมิการขายให้เหมาะสมกบัช่วงอายุของลูกค้า โดยเพิม่การลด แลก 

แจก แถม และพจิารณาใหส้ว่นลดพเิศษสาํหรบัลกูคา้ทีม่อีายรุะหวา่ง 51-60 ปี 

ด้านราคา (Factor 2) พบว่า อายุทีม่คีวามแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นราคาที่

แตกต่างกนั โดยผูท้ีม่อีายุระหว่าง 51-60 ปี มคีวามพงึพอใจสูงกว่าผูท้ีม่อีายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 

การศึกษาที่มีความแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในด้านราคาที่แตกต่างกนั โดยผู้ที่มีระดบั

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับ 

ปรญิญาตร ีซึ่งองคป์ระกอบย่อยทีม่คี่าเฉลี่ยตํ่าทีสุ่ดใน Factor 2 อยู่ในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ 

สามารถต่อรองราคาแผ่นพืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ไดง้่ายกว่าทีอ่ื่น และหจก.สมอเพชรฯให้

ระยะเวลาในการผ่อนชําระที่นานกว่าเมื่อเทยีบกบัโรงงานอื่น ดงันัน้ ทางหา้งฯควรเพิม่ความ

ยดืหยุ่นในดา้นราคาใหม้ากขึ้น ได้แก่ การใหต่้อรองราคา หรอืใหร้ะยะเวลาในการผ่อนชําระที ่

นานขึน้ เมือ่ลกูคา้เป็นผูท้ีม่อีายตุํา่กวา่ 30 ปี และมรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี

ด้านการจดัส่ง (Factor 3) พบว่า ลกัษณะสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจในด้านการจดัส่งที่แตกต่างกนั โดยรา้นค้าวสัดุก่อสรา้งมคีวามพงึพอใจสูงกว่า

บรษิทัรบัเหมา ซึง่องคป์ระกอบย่อยทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ดใน Factor 3 ไดแ้ก่ หจก.สมอเพชรฯ

จดัส่งแผน่พืน้ฯ ไดต้รงตามกําหนดเวลานดั ดงันัน้ หจก.สมอเพชรฯ ควรปรบัปรุงดา้นการจดัส่ง

สินค้าให้มีความแม่นยํามากขึ้น เช่น การจัดคิวรถจัดส่งสินค้าให้เป็นเวลาและชี้แจงถึง

กําหนดเวลาจดัส่งสนิค้าให้ชดัเจนเมือ่ต้องจดัส่งสนิค้าให้กบับรษิัทรบัเหมา เนือ่งจากบรษิัท

รบัเหมามลีกัษณะการทาํงานทีเ่ป็นระบบจงึตอ้งการความแมน่ยาํสงู 

ด้านความสามารถผลิตภณัฑ์ (Factor 4) พบว่า ตําแหน่งในสถานประกอบการทีม่ี

ความแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดย

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อมคีวามพงึพอใจสูงกว่าผู้รบัเหมา และ แหล่งที่ติดตามข่าวสารของผู้ตอบ 
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แบบสอบถามที่มคีวามแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านความสามารถของผลิตภณัฑ์ที่

แตกต่างกนั โดยผูท้ีร่บัขา่วสารทางวทิยุมคีวามพงึพอใจสงูกว่าผูท้ีต่ดิตามขา่วสารจากเพื่อน/คน

รูจ้กั และ ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของ หจก.สมอเพชรฯ ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามแตกต่าง

กนั มคีวามพงึพอใจในดา้นความสามารถผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีเ่ป็นลูกคา้มามากกว่า 

10 ปี มคีวามพงึพอใจสงูกวา่ผูท้ีเ่ป็นลกูคา้มาน้อยกวา่ 5 ปี ซึง่องคป์ระกอบยอ่ยของ Factor 4 ที่

มคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ คอื ชื่อเสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯมคีวามน่าเชื่อถอื 

ทัง้น้ีถงึแมจ้ะเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ดใน Factor 4 แต่กม็คี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัพงึ

พอใจมาก เมื่อพจิารณาประกอบกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึแล้วพบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เชื่อถอืใน

ผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯ จากการเป็นลูกคา้มาเป็นระยะเวลานานตัง้แต่ 10 ปี

ขึน้ไป ซึง่สื่อถงึการจงรกัภกัดใีนตราสนิคา้ภายใตก้ารผลติของ หจก.สมอเพชรฯ ดงันัน้ ในขอ้น้ี

นบัวา่ หจก.สมอเพชรฯทาํใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นทีย่อมรบัไดด้แีลว้ สิง่ทีค่วรทาํคอืการรกัษามาตรฐาน

ของผลติภณัฑใ์หม้คีวามน่าเชือ่ถอืต่อไป และในกรณีทีอ่งค์ประกอบย่อยดงักล่าวมคี่าเฉลีย่ตํา่

ทีสุ่ดใน Factor 4 หาก หจก.สมอเพชรฯต้องการทีจ่ะปรบัปรุง สามารถทําได้โดยการ

ประชาสมัพนัธส์นิคา้และชือ่ของสมอเพชรฯใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึ้น เช่น การตดิสติก๊เกอรช์ือ่ หจก.

สมอเพชรฯ ไวก้บัรถจดัสง่สนิคา้ เพือ่ใหผู้พ้บเหน็สามารถทราบไดท้นัทวี่าผลติภณัฑแ์ผน่พื้นฯที ่

อยูบ่นรถจดัสง่นัน้เป็นของทางหา้งฯ เป็นตน้ 

การอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกค้า (Factor 5) พบว่า สถานภาพทีม่คีวามแตกต่าง

กนั มคีวามพงึพอใจในการอํานวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ที่แตกต่างกนั โดยผูท้ี่มสีถานภาพ 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคีวามพงึพอใจสงูกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด ซึง่องคป์ระกอบย่อยของ 

Factor 5 ทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด คอื รถทีใ่ชใ้นการขนส่งแผ่นพืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯมคีวาม

พร้อมและสภาพดี ซึ่งแม้จะมีค่าเฉลี่ยตํ่ าที่สุดแต่ก็อยู่ในระดับพึงพอใจมากเช่นเดียวกับ

องคป์ระกอบยอ่ยขอ้อื่นๆใน Factor 5 และเมือ่พจิารณาประกอบกบัการใหส้มัภาษณ์ในภาพรวม

ของการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้พบวา่ ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากพรอ้มกนันัน้ลูกคา้ยงัมี

ความต้องการใหเ้พิม่ช่องทางตดิต่อสัง่ซื้อช่องทางอื่นๆ ซึ่งทางหา้งฯควรเพิม่ช่องทางตดิต่อใน

รปูแบบใหม่ๆ ตามยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น ทาง Line หรอื Email เพือ่ใหส้ือ่สารชดัเจนและ

สะดวกมากขึน้ 

ด้านความโดดเด่นของห้างฯ (Factor 6) พบว่า ลกัษณะสถานประกอบการทีม่คีวาม

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นความโดดเด่นของหา้งฯทีแ่ตกต่างกนั โดยผูร้บัเหมา(บุคคล) 

มคีวามพงึพอใจสงูกว่ารา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง และตําแหน่งในสถานประกอบการทีม่คีวามแตกต่าง

กนัมคีวามพงึพอใจในดา้นความโดดเด่นของหา้งฯทีแ่ตกต่างกนั โดยผูร้บัเหมามคีวามพงึพอใจ 
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สงูกว่าผูจ้ดัการทัว่ไป ซึง่องคป์ระกอบย่อยทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ดใน Factor 6 อยู่ในระดบัเฉยๆ 

ไดแ้ก่ รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก.สมอเพชรฯทีผ่่านสื่อวทิยุ จดจาํไดง้า่ย และแผน่พืน้ฯ

ของ หจก.สมอเพชรฯมคีวามสวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ/ขอบไมล่น้) ดงันัน้ ทางหา้งฯควรปรบัปรุง

ให้แผ่นพื้นฯมคีวามสวยงามมากขึ้น โดยการใส่ใจระบบการผลิตให้แผ่นพื้นฯทีผ่ลิตออกมามี

ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์มากขึ้น เช่น การตัดแต่งขอบแผ่นพื้นฯให้เรียบเสมอกัน การ

ประทบัตราสญัลกัษณ์ของทางห้างฯลงบนผลิตภัณฑ์เพือ่ให้ลูกค้าสามารถจดจําสินค้าและ 

แบรนดไ์ด ้เพิม่การคดัเกรดแผ่นพื้นฯทีม่คีวามสวยงามเมือ่เสนอขายใหก้บัรา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง

หรอืผูจ้ดัการทัว่ไป ซึง่สถานประกอบการประเภทน้ีซื้อสนิคา้ของทางหา้งฯเพือ่ไปขายต่อใหก้บั

ลกูคา้ปลายทาง (End user) หรอืตอ้งนําสนิคา้ไปวางแสดงหน้ารา้น ในขณะทีผู่ร้บัเหมาซื้อสนิคา้

เพือ่ไปใชง้านในกจิการของตนทนัทจีงึไมเ่น้นความสวยงามมากนกั เนือ่งจากผูร้บัเหมาเป็นผูใ้ช้

สนิคา้โดยตรงซึง่จะทราบดวี่าสนิคา้ลกัษณะไหนทีถ่อืว่าสามารถใชง้านไดด้แีลว้ สาํหรบัรปูแบบ

การโฆษณาผ่านสือ่วิทยุนัน้ ทางห้างฯควรเพิม่การโฆษณาช่องทางอืน่ๆ ให้ตรงกบัการรบั

ข่าวสารของลูกค้ามากขึ้น พิจารณาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้านค้าวสัดุ

ก่อสรา้งพบว่าลูกค้าทีเ่ป็นรา้นค้าฯส่วนใหญ่ไม่ฟงัวทิยุ พรอ้มทัง้แนะนําใหท้างหา้งฯเพิม่ป้าย

โฆษณาและป้ายรา้นของหา้งฯ ใหเ้ดน่ชดัมากขึน้ 

 

ขอ้เสนอสาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป  

1. การศกึษาครัง้น้ีไดมุ้ง่ศกึษาเรือ่งการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความพงึพอใจของลูกคา้

ทีม่ต่ีอสว่นประสมทางการตลาดผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู ซึง่ยงัไม่พบงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สาํเรจ็รูปก่อนหน้า ดงันัน้ ผลการวจิยัทีอ่า้งองิจงึเป็นงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

วสัดุก่อสรา้งประเภทอื่นๆ มใิช่ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปูโดยตรง เพื่อใหง้านวจิยัครัง้น้ีมคีวาม

น่าเชื่อถือมากขึ้น จึงควรทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น

สาํเรจ็รปูในการวจิยัครัง้ต่อไป เพือ่นําผลงานวจิยัมาเชื่อมโยงความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั 

2.เน่ืองจากการวจิยัครัง้น้ีเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทีเ่ป็นลูกคา้ประจําของ หจก.สมอเพชร

บงึสามพนั ซึ่งมจีํานวน 80 รายเท่านัน้ ในการวจิยัครัง้หน้าควรขยายกลุ่มประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่งไปยงักลุ่มลกูคา้ของบรษิทัอื่นๆ หรอืกลุ่มลกูคา้ในพืน้ทีอ่ื่น เพือ่เขา้ใจลกูคา้มากขึน้ 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ฉตัรชยั คงสขุ. 2535. ”ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคของผูร้บับริการต่อการให้บริการแผนก

คลงัพสัดฝุ่ายภตัราคารและโภชนาการภายในประเทศ บริษทัการบินไทย จาํกดั”. 

สารนิพนธ ์ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑติ,คณะรฐัศาสตร,์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ณฐั อรินพไพบลูย.์ 2554. ”ความพึงพอใจของผูร้บัเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาด

ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสรจ็ของโรงงานซีแพคแฟรนไชส ์ สาขาจอมทอง”.

สาขาวชิาการตลาด.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ดเิรก ตญั�นุูรกัษ์. 2547. ”ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์

คอนกรีตผสมเสรจ็ของผูร้บัเหมาก่อสร้างในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ”.

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ธณฐัดา อุตสภุา. 2552. ”ความพึงพอใจของลกูค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์

คอนกรีตผสมเสรจ็ของบริษทั บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จาํกดั สาขา

เชียงใหม่”. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

แผน่พืน้สาํเรจ็รปูทอ้งเรยีบ [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก : www.pcm.co.th/planks.htm 

พณิ ทองพนู. 2529. อา้งถงึใน.สถาพร สดุเสนาะ. 2543. ”ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การบริการของสาํนักทะเบียนอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี”. ภาคนิพนธค์ณะ

พฒันาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

พทิกัษ์ ตรษุทมิ. 2538. ”ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการ

ของกรงุเทพมหานคร : ศึกษากรณี สาํนักงานเขตยานนาวา”. ภาคนิพนธ ์ คณะ

พฒันาสงัคม,สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

วริฬุ พรรณเทว.ี 2542. ”ความพึงพอใจของประชาชนของการให้บริการของหน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทยในอาํเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”. วทิยานิพนธป์รญิญา

ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ.สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั. 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2538. การบริหารการตลาดยคุใหม่. จาํนวน 2,000 เลม่.

สาํนกัพมิพพ์ฒันาศกึษา 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ. 2543. หลกัการตลาด. กรงุเทพมหานคร : ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ ์

จาํกดั 

เสร ี วงษ์มณฑา. 2542. กลยทุธก์ารตลาด:การวางแผนการตลาด. กรงุเทพมหานคร : 

บรษิทั ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ ์จาํกดั 

สมจติร ลว้นจาํเรญิ. 2537. การตลาดอตุสาหกรรม.จาํนวน 2,000 เล่ม. พมิพค์รัง้ที ่ 8.

สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง 

อมัพร เครอืใหม.่ 2547. ”ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือก

ซ้ือวสัดกุ่อสร้างในเขตเทศบาลนครลาํปาง จงัหวดัลาํปาง”. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

ภาษาต่างประเทศ 

Philip Kotler.2003. Marketing Management. Millennium ed, New Jersey: Prentice Halls. 

Shelly, Maynard W. 1975. Responding to Social Change. Pennsylvania: Dowden 

Hutchison & Ross. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เรื่อง    การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของความพึงพอใจของลกูค้าในด้านส่วนประสมทาง 

            การตลาด กรณีศึกษา ผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของลกูคา้ที่

มต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของผลติภณัฑแ์ผ่นพืน้สาํเรจ็รูป กรณีศกึษา หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

เพื่อนําขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใชป้ระกอบการศกึษาในการทํารายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูร ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ผูว้จิยั

จงึใครข่อความรว่มมอืจากทา่นในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ โดยขอ้มลูของท่านจะไมไ่ด้

รบัการเปิดเผยหรอืนําไปใชป้ระโยชน์อื่นใดนอกจากเพือ่การศกึษาตามวตัถุประสงคข์า้งตน้เท่านัน้ และ

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูทีท่า่นเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี 

 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 สว่นที ่2 ความพงึพอใจของลกูคา้ต่อสว่นประสมทางการตลาดผลติภณัฑ ์

             แผน่พืน้สาํเรจ็รปูของหา้งหุน้สว่นจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั 

 สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  (ถา้ม)ี 

คาํช้ีแจง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ใน  หรอืเตมิขอ้ความในชอ่งวา่งทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1.1 เพศ  ชาย  หญงิ 

1.2 อาย ุ   

  ตํ่ากวา่ 30 ปี  30-40 ปี  

  41-50 ปี  51-60 ปี  

  60 ปีขึน้ไป 
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1.3 สถานภาพ  

  โสด   สมรส  หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

1.4 การศกึษา  

  ประถมศกึษา    มธัยมศกึษาตอนตน้  

  มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  ปวส. / อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 

  ปรญิญาตร ี    สงูกวา่ปรญิญาตร ี

       1.5 ลกัษณะสถานประกอบการของทา่น 

  รา้นคา้วสัดุก่อสรา้ง   บรษิทัรบัเหมา 

  ผูร้บัเหมา(บุคคล) 

       1.6 ตําแหน่งในสถานประกอบการของทา่น   

  เจา้ของ / กรรมการผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการทัว่ไป 

  ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซือ้   ผูร้บัเหมา    

  อื่นๆ โปรดระบุ................. 

       1.7 กจิการของทา่นตดิตามขา่วสาร เชน่ การแนะนําสนิคา้ใหม ่การเปลีย่นแปลงราคา 

            สนิคา้ ฯลฯ จาก หจก.สมอเพชรบงึสามพนั จากแหล่งใด 

   วทิย ุ

   บุคคลในครอบครวั / ญาต ิ

   เพือ่น / คนรูจ้กั 

   พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

   อื่นๆ โปรดระบุ................................. 
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       1.8 กจิการของทา่นเป็นลกูคา้ของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนัมานานเทา่ใด 

   น้อยกวา่ 5 ปี    5 – 10 ปี 

   มากกวา่ 10 ปี 

       1.9 ความถีใ่นการซือ้แผน่พืน้สาํเรจ็รปูของทา่น โดยเฉลีย่เทา่กบักีค่ร ัง้ต่อปี   

    1-3 ครัง้ ต่อปี    4-6 ครัง้ ต่อปี 

    7-9 ครัง้ ต่อปี    10-12 ครัง้ ต่อปี 

    13-15 ครัง้ ต่อปี   มากกวา่ 15 ครัง้ขึน้ไป ต่อปี 

       1.10 ยอดชาํระของการสัง่ซือ้แผน่พืน้สาํเรจ็รปูของทา่นในแต่ละครัง้ โดยเฉลีย่ครัง้ละ 

       ประมาณกีบ่าท 

    10,000-30,000 บาท ต่อครัง้  30,001-50,000 บาท ต่อครัง้ 

    50,001-70,000 บาท ต่อครัง้  70,001 บาทขึน้ไป ต่อครัง้ 

       1.11 ขนาดของแผน่พืน้สาํเรจ็รปูทีท่า่นสัง่ซือ้บ่อยทีส่ดุ คอืขนาดความยาวเทา่ใด 

   2.00 เมตร    3.00 เมตร 

   3.50 เมตร    3.95 เมตร 

   4.00 เมตร    อื่นๆ โปรดระบุ........ 
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 ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของลกูค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้ 

                 สาํเรจ็รปูของห้างหุ้นส่วนจาํกดัสมอเพชรบงึสามพนั 

คาํช้ีแจง กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่ง             ทีแ่สดงถงึระดบัความเหน็ดว้ยต่อ

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดผลติภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปูของ หจก.สมอเพชรบงึสามพนั โดย

ทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 

คะแนน      5 = เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 4 = เหน็ดว้ย        3 = เฉยๆ 

               2 = ไมเ่หน็ดว้ย  1 = ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ปัจจยัส่วนประ สมทางการตลาด 

ของผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู  

หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

(1) 

ไม่เหน็

ด้วย 

(2) 

เฉยๆ 

 

(3) 

เหน็

ด้วย 

(4) 

เหน็ด้วย

อย่างย่ิง  

(5) 

ด้านผลิตภณัฑ ์

2.1 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ม ี

     หลากหลายขนาด 

     

2.2 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ ม ี 

     ความสามารถในการรบัน้ําหนกัด ี

     

2.3 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม 

     แขง็แรง ทนทาน 

     

2.4 แผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ มคีวาม 

     สวยงาม (ทอ้งแผน่เรยีบ / ขอบไมล่น้) 

     

2.5 หจก.สมอเพชรฯ ผลติแผน่พืน้ฯ   

     ตามสเปคทีท่า่นสัง่ไดถู้กตอ้ง 

     

2.6 ชือ่เสยีงของ หจก.สมอเพชรฯ ทาํให ้

     ผลติภณัฑแ์ผน่พืน้ฯ มคีวามน่าเชือ่ถอื 

     

2.7 หจก.สมอเพชรฯ มกีารรกัษามาตรฐาน  

     ของแผน่พืน้ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

     

2.8 เงือ่นไขในการใหเ้ปลีย่น/คนืสนิคา้ 

     กรณทีีส่ ัง่ผดิหรอืเกนิ มคีวามเป็นธรรม 
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ปัจจยัส่วนประ สมทางการตลาด 

ของผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู 

หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไมเ่หน็

ด้วยอย่าง

ย่ิง (1) 

ไม่เหน็

ด้วย 

(2) 

เฉยๆ 

 

(3) 

เหน็

ด้วย 

(4) 

เหน็ด้วย

อย่างย่ิง 

(5) 

ด้านราคา 

2.9 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ  

     ถูกกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอื่น 

     

2.10 หจก.สมอเพชรฯ ใหส้ว่นลดพเิศษ 

     มากกวา่ทีอ่ื่น 

     

2.11 หจก.สมอเพชรฯ ใหร้ะยะเวลาในการ 

 ผอ่นชาํระทีน่านกวา่เมือ่เทยีบกบัโรงงานอืน่ 

     

2.12 สามารถต่อรองราคาแผน่พืน้ฯ ของ  

    หจก.สมอเพชรฯ ไดง้า่ยกวา่ทีอ่ื่น 

     

2.13 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ  

    มคีวามสอดคลอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ 

     

2.14 ราคาแผน่พืน้ฯ ของ หจก.สมอเพชรฯ  

     คงทีต่ลอดเวลา 

     

2.15 หจก.สมอเพชรฯ มกีารแจง้ลว่งหน้า 

    ก่อนปรบัเปลีย่นราคาแผน่พืน้ฯ นานพอ 

    ต่อการปรบัตวัของทา่น 

     

2.16 หจก.สมอเพชรฯ มวีธิกีารชาํระเงนิที่

หลากหลาย 

     

2.17 การคดิคา่ขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ หจก.  

     สมอเพชรฯ อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมใน 

     กรณีทีส่ ัง่สนิคา้ในปรมิาณน้อย 

     

2.18 ขอ้เสนอในการใหซ้ือ้สนิคา้อื่นๆของ  

     หจก.สมอเพชรฯ เพิม่เตมิไดใ้นราคาพเิศษ  

     มคีวามน่าสนใจ 

     

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

2.19 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ได ้

     ทนัต่อความตอ้งการ 

     

2.20 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่แผน่พืน้ฯ ได ้

     ตรงตามกาํหนดเวลานดั 

     

2.21 จาํนวนแผน่พืน้ฯของ หจก.สมอเพชรฯพรอ้ม 

     ต่อการจดัสง่ไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอผลติ 
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ปัจจยัส่วนประ สมทางการตลาด 

ของผลิตภณัฑแ์ผน่พืน้สาํเรจ็รปู 

หจก.สมอเพชรบงึสามพนั 

ระดบัความเหน็ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

(1) 

ไม่เหน็

ด้วย 

(2) 

เฉยๆ 

 

(3) 

เหน็

ด้วย 

(4) 

เหน็ด้วย

อย่างย่ิง 

(5) 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (ต่อ) 

2.22 หจก.สมอเพชรฯ จดัสง่สนิคา้ได ้

     ถูกตอ้งตามทีส่ ัง่ซือ้ 

     

2.23 การตดิตามสนิคา้ระหวา่งจดัสง่ทาํไดง้า่ย      

2.24 การตดิต่อซือ้สนิคา้ผา่นทางโทรศพัท ์/  

     แฟกซ ์มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

     

2.25 รถทีใ่ชใ้นการขนสง่แผน่พืน้ฯ ของ  

     หจก.สมอเพชรฯมคีวามพรอ้มและสภาพด ี

     

2.26 พนกังานขบัรถจดัสง่สนิคา้ของ หจก. 

     สมอเพชรฯมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ี

     

2.27 สามารถทยอยสัง่ซือ้ในปรมิาณน้อยได ้      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2.28 รปูแบบการโฆษณาสนิคา้ของ หจก. 

     สมอเพชรฯ ทีผ่า่นสือ่วทิย ุจดจาํไดง้า่ย 

     

2.29 รปูแบบการสง่เสรมิการขายของ หจก. 

     สมอเพชรฯ ดว้ยการลด แลก แจก แถม  

     มคีวามน่าสนใจ 

     

2.30 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ ม ี

     ความรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และสามารถให ้

     ขอ้มลูไดค้รบถว้น 

     

2.31 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ  

     เอาใจใสล่กูคา้ด ี

     

2.32 พนกังานขายของ หจก.สมอเพชรฯ  

     เอาใจใสล่กูคา้อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

     แมม้ยีอดสัง่ซือ้จาํนวนน้อย 

     

2.33 หจก.สมอเพชรฯ ใหค้วามสาํคญักบั 

     การดแูลลกูคา้เป็นอยา่งด ี(เชน่ การม ี

     สว่นรว่มในกจิกรรมต่างๆของลกูคา้) 
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ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  (ถา้ม)ี 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………......................

.................................................................................................................................. 

 

 

 

ขอขอบพระคุณทา่นทีไ่ดส้ละเวลาในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
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ภาคผนวก ข 

กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั ด้านอาย ุ
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กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั ด้านสถานภาพ 

 

กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั ด้านการศึกษา 

 

 



110 
 

กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั  

ด้านลกัษณะสถานประกอบการ 
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กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั  

ด้านตาํแหน่งในสถานประกอบการ 
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กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั  

ด้านแหล่งท่ีติดตามข่าวสาร 

 
 

กราฟเปรียบเทียบค่าของ Factor ในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนั 

ด้านระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้า 
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ภาคผนวก ค 

ภาพแผน่พืน้สาํเรจ็รปู 

 

 
 
 

 
 

 



114 
 

ประวติัผูศึ้กษา 

         นางสาวอุมาภรณ์ ลิม้ศกัดิศ์ร ีเกดิเมือ่วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ.2532 สาํเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการทอ่งเทีย่ว จากมหาวทิยาลยันเรศวร 

จงัหวดัพษิณุโลก เมือ่ปี พ.ศ.2553 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปี

การศกึษา 2556 ปจัจุบนัทาํงานทีห่า้งหุน้สว่นจาํกดั สมอเพชรบงึสามพนั อาํเภอบงึสามพนั 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 


