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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาระดบัความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 7Ps ของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขา

เซน็ทรลัแจง้วฒันะ  2. ศกึษาระดบัการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เขา้มาซื้อสนิค้าจากร้านจ าหน่ายสนิค้า

ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ โดยใชป้จัจยัด้านความพงึพอใจของลูกค้าที่เขา้มา

ซื้อสนิคา้ 

โดยรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าร้านโครงการหลวงสาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ ใน

ระหว่างเดอืน พฤศจกิายน 2556 ถงึ เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2556 และเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วธิกีารสุ่มตวัอย่างจะใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quato 

Sampling) และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติคือ 

Cluster Analysis ป้ายแสดงราคาสนิค้าอย่างชดัเจน ค่าเฉลี่ย (4.49) ในด้านสถานที่ พบว่า มี

ความพงึพอใจดา้นเวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม ค่าเฉลีย่ (4.23) ในดา้นส่งเสรมิการตลาด 

มคีวามพงึพอใจการใหส้่วนลดพเิศษ ค่าเฉลีย่ (3.60) ในด้านบุคคล พบว่า มคีวามพงึพอใจการ



จ 
 

ตอ้นรบัลูกค้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ย (3.60) ในด้านกระบวนการ พบว่า มคีวามพงึ

พอใจกระบวนการจดัคิวในการเข้ารับบริการมีความเหมาะสม (3.60) ในด้านลักษณะทาง

กายภาพ พบวา่ มคีวามพงึพอใจอุณหภูมภิายในร้านมคีวามเหมาะสม ค่าเฉลี่ย (3.60) ผลการ

แบ่งกลุ่มโดยใชค้วามพงึพอใจ สามารถจ าแนก ได้ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1คอื กลุ่มลูกค้าที่มคีวาม

พงึพอใจในระดบัต ่า โดยมสีดัส่วน คดิเป็นร้อยละ 41.50 ของลูกค้าทัง้หมด กลุ่มที่ 2 คอื กลุ่ม

ลูกคา้ที่มคีวามพงึพอใจในระดบัสูง โดยมสีดัส่วน คดิเป็นร้อยละ 58.50 ของลูกค้าทัง้หมด ผล

การศกึษาความสมัพนัธใ์นดา้นปจัจยัส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ไม่แตกต่างกนัใน

เรื่อง เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน เนื่องจากมคี่า  Asymp. Sig. สูงกว่าค่า

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
        ในประเทศไทย ตลาดสนิคา้เพื่อสุขภาพเกดิขึน้ตัง้แต่ในปี พ.ศ.2533 จากกระแสความตื่นตวั

ด้านสุขภาพของผู้บริโภค ที่นิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ จนท าให้ธุรกิจ

จ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพเตบิโตอย่างรวดเรว็ โดยร้านค้าแรกที่เปิดด าเนินการคอื ร้านกรนีการ์

เดน จากนัน้ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2535-40 ถอืไดว้า่เป็นยุคทองของ รา้นสุขภาพมรีา้นคา้ขนาดเลก็

จ าหน่ายผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพกระจายไปทัว่ประเทศ ในปจัจุบนัมจี านวนเกดิขึน้ไม่น้อยกว่า 

100 รา้นหนึ่งในนัน้คอื รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง  

ร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวงในอดีตที่ผ่านมามจี านวนสาขาอยู่ 20 สาขาซึ่งใน

ปจัจุบนัมีจ านวนสาขาอยู่ 35 สาขา ทัว่ประเทศ ท าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภค 

ดงันัน้ จึงมีตวัแทนจ าหน่ายเล็งเห็นศกัยภาพของตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ จึงได้เริ่มก่อตัง้ ร้าน

จ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาแจ้งวฒันะ เพิ่มขึน้อกี 1 สาขาเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยเป็น

ตวัแทนจ าหน่ายและรบัสนิคา้ของมูลนิธโิครงการหลวงมาจ าหน่ายภายในรา้น เพื่อเป็นการสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีร่กัสุขภาพ โดยสนิค้าภายในร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง

จะเป็นสนิค้าอุปโภคและบรโิภคเพื่อสุขภาพกว่า 100 รายการ อาท ิพชืผกัผลไม้ ชา กาแฟ สนิค้า

หรือผลิตภณัฑ์แปรรูปตราโครงการหลวงและตราดอยค า และสินค้า OTOP เป็นต้น โดยสินค้า

ดงักล่าวเป็นรายไดห้ลกัของรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง ทัง้นี้ จากการไปส ารวจตลาด 

ในบริเวณใกล้เคียงมีผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดปานกลาง เน้นการขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ประจ าวนั  ได้แก่ ทอ็ปส์ ซุปเปอร์มาร์เกต็ เริม่เลง็เหน็ศกัยภาพของตลาดจงึได้เริม่น าสินค้าตรา

โครงการหลวงและตราดอยค า มาวางจ าหน่ายเชน่กนั โดยในปีแรกมกีารวางจ าหน่ายสนิค้าภายใน

ซูเปอรม์ารเ์กต็ จ านวนน้อยรายการ ต่อมาเริม่มกีารน าสนิคา้มาวางจ าหน่ายเพิม่มากขึน้กว่าในอดตี
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เพื่อรองรบัผูท้ี่มคีวามสนใจสนิค้าประเภทนี้ ซึ่งที่ท าให้ร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวงมี

ยอดจ าหน่ายสนิคา้ทีล่ดลง ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงยอดขายปี 2552 ถงึ ปี 2556 

 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: งบก าไรขาดทุนของรา้นจ าหน่ายสนิคา้โครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

การมคีู่แขง่ขนัเกดิขึน้ภายในบรเิวณใกลเ้คยีง ท าใหก้ารแขง่ขนัมนัรุนแรงถือเป็นปญัหา 

ของร้านจ าหน่ายสินค้าโครงการหลวง ซึ่งหากร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวงไม่มีการ
ปรบัปรุงและพฒันาร้านค้าให้ผู้บริโภคหนัมาให้ความสนใจ อาจส่งผลท าให้ยอดขายลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และอาจจะประสบปญัหาการขาดทุนได ้ทา้ยทีสุ่ดอาจไม่สามารถเปิดรา้นจ าหน่ายสนิค้าได้
เชน่เคย ดงันัน้ รา้นโครงการหลวงจงึตอ้งไดร้บัการพฒันาหรอืปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้าน
บุคคล ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ใหด้ขี ึน้ เพื่อดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภคใหม้า
เลอืกซื้อสนิคา้ภายในรา้นเพิม่มากขึน้ 

 ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า
ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลในการ
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พฒันาและปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาดให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ซึ่งจะท าให้ธุรกจิเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
        1.  เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อ 
สนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

1.1 ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ (Product) 
1.2 ดา้นราคา (Price) 
1.3 ดา้นสถานที ่(Place) 
1.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
1.5 ดา้นบุคคล (People) 
1.6 ดา้นกระบวนการ (Process) 
1.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

        2.  เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้จากรา้นจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง 
สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ โดยใชป้จัจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ประชากร คอื ลูกค้าที่
เขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ จ านวน 200 
คน 
 2.  ขอบเขตของธุรกจิ ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ธุรกจิ คอื รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการ
หลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
 การรบัรูส้่วนประสมการตลาด หมายถงึ การรบัรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอืทางการตลาดที่สนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายและเป็นสิง่ทีม่ผีลต่อการซื้อสนิคา้รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการ
หลวง สาขาแจง้วฒันะ ประกอบดว้ย  
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 1.  ด้านผลติภัณฑ์ หมายถึง ลกัษณะต่างๆ ของสินค้า ได้แก่ คุณภาพของสินค้ารวมถึง
ความหลากหลายของสนิคา้ การรบัคนืสนิคา้ และสนิคา้ทีจ่ าหน่ายมหีลายรูปแบบหลายขนาด รุ่น  

2.  ดา้นราคา หมายถงึ การต่อรองราคา การตดิป้ายแสดงราคาสนิคา้อย่างชดัเจนระดบัของ
ราคาทีร่า้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาแจง้วฒันะ จ าหน่ายเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ
ของสนิคา้มคีวามเหมาะสมของราคา  
 3.  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถงึ เวลาเปิด – ปิด ในการให้บริการของร้าน
จ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาแจง้วฒันะ การจดัเรยีงสนิค้า เป็นระเบยีบท าให้ง่ายในการ
ค้นหา สภาพภายในร้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสถานที่ตัง้ร้านจ าหน่ายสินค้าของ
โครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ หาง่าย ท าใหส้ะดวกในการเขา้มาใชบ้รกิาร 
 4.  ด้านส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมอืที่ใช้ส าหรบัการแจ้งข่างสารของสินค้ากบั
ลูกคา้รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาแจง้วฒันะ ไดแ้ก่ การใหส้่วนลดส าหรบัสมาชกิ 
การใหข้องแถม การจดัรายการสนิค้าลดราคาพเิศษ และการประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูล ข่าสาร การลด
ราคาสนิคา้ การจดัโปรโมชัน่ เกีย่วกบัสนิคา้รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาแจง้วฒันะ  
 5.  ดา้นบุคลากร หมายถงึ พนกังานรา้นโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ ที่ให้ การ
ต้อนรบัลูกค้า พร้อมทัง้ให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้า การแต่งกายของพนักงานและการ
ดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ 
 6.  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร หมายถงึ ข ัน้ตอนในการช าระเงนิ รวมถงึระบบการจดัควิใน
การเข้ารบับริการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเลอืกซื้อสนิค้า และการบรกิารห่อของขวญัตาม
เทศกาลต่างๆ  
 7.  ด้านลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ สิง่จูงใจที่ลูกค้ามองเห็นได้อนัจะน าไปสู่การใช้
บรกิาร ไดแ้ก่ บรรยากาศภายในร้าน ความสว่าง การตกแต่งร้าน และอุณหภูมริ้านโครงการหลวง 
สาขาแจง้วฒันะ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
         1.  เพื่อน าผลจากการศกึษา ไปวางแผน ปรบักลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม เพื่อใหลู้กคา้พงึพอใจและกลบัมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง  
         2.  เพื่อน าผลจากการศกึษาไปพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้ทยีบเท่าหรอืสูงกวา่
คู่แขง่ขนั         
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กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือ “การแบ่งกลุ่ม” 

 

     ประชากรท่ีจะศึกษา              ประชากรกลุ่มย่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าภายใน
ร้านจ าหน่ายสินค้าของ

โครงการหลวงสาขาเซน็ทรลั
แจ้งวฒันะ 

-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศกึษา 
-อาชพี 
-รายได ้
 
 

กลุ่มที ่1 

... กลุ่มที ่3 

 

กลุ่มที ่2 

ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าภายในร้านจ าหน่าย

สินค้าของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจ้งวฒันะ ในส่วน

ประสมทางการตลาด ทัง้ 7  ด้าน  

 

 1.  ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์(Product) 

 2.  ดา้นราคา (Price) 

 3.  ดา้นสถานที ่(Place) 

 4.  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  

 5.  ดา้นพนกังาน (People) 

 6.  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 

 7.  ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะ 

              ทางกายภาพ (Physical Evidence)  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาการแบ่งกลุ่มระดบัความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน

จ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ โดยผู้ศกึษาได้รวบรวมข้อมูล

เกีย่วกบัแนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี้ 

 1.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 3.  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 

  ความพึงพอใจ ตามความหมายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพุทธศกัราช 2542 

หมายถงึ ความสนใจ ชอบใจ ความเหมาะสม 

ความพงึพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) หมายถงึ เป็นระดบัความรู้สกึของ

ลูกคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ์ หรอืการท างาน

ของผลติภณัฑ ์กบัการคาดหวงัของลูกคา้ (Kotler. 1994 :98) ระดบัความพอใจของลูกค้าจะเกดิ

จากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวงัของบุคคล การ

คาดหวงัของบุคคล (Expectation) เกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูซ้ื้อส่วน 

ผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑ์ หรอืการท างานของผลติภณัฑ์เกดิจากนักการ

ตลาดและฝา่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะต้องพยายามสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าโดยพยามยาม

สร้างคุณค่าเพิม่ (Value added) การสร้างคุณค่าเพิม่เกดิจากการผลติ (Manufacturing) และ

จากการตลาด (Marketing) รวมทัง้มกีารท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสร้างคุณ

ภาพรวม (Total quality) คุณค่าที่เกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive 

differentiation) คุณค่าที่มอบให้กบัลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า (Cost) ต้นทุนของ

ลูกคา้ส่วนใหญ่คอื ราคาสนิคา้ (Price ) นัน่เอง (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2541:45 ) 
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ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลเกีย่วกบัการชอบและการไม่ชอบที่เป็นผล

มาจากการเปรยีบเทยีบสนิคา้ทีไ่ดร้บักบัสิง่ทีเ่ขาคาดหวงัวา่ควรจะเป็น ถา้คุณภาพของสนิคา้มนั

ต ่ากวา่ทีเ่ขาคาดหวงัเขากไ็ม่พอใจ แต่ถา้คุณภาพของสนิค้ามนัตรงกบัที่เขาคาดหวงัลูกค้าจะมี

ความรูส้กึพงึพอใจ แต่ถ้าคุณภาพของสนิค้ามนัมากว่าสิง่ที่เขาคาดหวังไวลู้กค้าจะมคีวามรู้สกึ

พอใจมาก (Kotler, 2009:164) 

 ความพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) ขึน้อยู่กบัประโยชน์หรอืคุณค่าที่รบัรู้ได้

จากการใชผ้ลติภณัฑเ์มื่อเทยีบกบัสิง่ทีลู่กคา้คาดหวงั ซึ่งหากประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ์ต ่า

กวา่ทีผู่ซ้ื้อคาดหวงัไว ้ผูซ้ื้อจะรูส้กึไม่พอใจในผลติภณัฑ์นัน้ ในทางตรงขา้มกนัหากประโยชน์ที่

ได้รบัสอดคล้องหรอืเกินกว่าที่ผูซ้ื้อคาดหวงั ผูซ้ื้อจะรู้สึกพอใจหรือประทบัใจ (Philip Kotler, 

Gary Armstrong อา้งถงึใน วารุณ ีตนัตวิงศว์าณชิ และคณะ 2009:7) 

 สรุปไดว้า่ ความพอใจ เป็นระดบัความรูส้กึของลูกคา้หรอืบุคคล ทีม่ตี่อสนิคา้หรอืบรกิาร

ทีลู่กคา้ไดร้บั และน ามาเปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัของแต่ละบุคคล หากสนิค้าหรอืบรกิารที่

ลูกคา้ไดร้บัต ่ากวา่ความคาดหวงัลูกคา้ย่อมไม่พอใจ ในทางตรงกนัขา้มหากสนิค้าหรอืบรกิารที่

ลูกคา้ไดร้บัสูงกวา่ความคาดหวงัลูกคา้ย่อมรูส้ึกพอใจ 

 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 7Ps) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2541: 

35 - 36 )หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึ่งบรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจ

แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครื่องมอืต่อไปนี้ 

 1.  ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง

ประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมี 

อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์

สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถงึปจัจยัต่อไปนี้  

  1.1  ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product differentiation) และ (หรอื)  

ความแตกต่างทางการแขง่ขนั (Competitive differentiation)  

  1.2  พจิารณาจากองคป์ระกอบ (คุณสมบตั)ิ ของผลติภณัฑ ์(Product component) 
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เชน่ ประโยชน์พืน้ฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ และอื่นๆ  

  1.3  การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการออกแบบ

ผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมคีุณค่าในจติใจของลูกคา้เป้าหมาย  

  1.4  การพฒันาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มลีกัษณะ

ใหม่และปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ (New and improved) ซึ่งตอ้งค านึงถงึความสามารถในการตอบสนอง 

ความตอ้งการของลูกคา้ไดด้ยีิง่ข ึน้  

  1.5  กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ ์

(Product line)  

 2.  ราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกดิ

ขึน้มาถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บรโิภคจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value)ผลติภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลติภณัฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขากต็ดัสนิใจ

ซื้อ ดัง้นัน้ผูก้ าหนดกลยุทธด์า้นราคาตอ้งค านึงถงึ  

  2.1  คุณค่าทีร่บัรู ้(Perceived value) ในสายตาของลกูคา้ ซึ่งตอ้งพจิารณาวา่การ

ยอมรบัของลูกคา้ในคุณค่าของผลติภณัฑว์า่สงูกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ 

    2.2  ตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  

               2.3  การแขง่ขนั  

 3.  การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่าง

ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นักงานขายท า

การขาย (Personal selling) และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใชค้น (Nonpersonal selling)เครื่องมอื

ในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือต้องใช้หลกัการ

เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication 

(IMC)] โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลูกค้า ผลติภัณฑ์  คู่แข่งขนัโดยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ร่วมกนัได ้เครื่องส่งเสรมิทีส่ าคญั ดงันี้ 

  3.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองค์กร

และ (หรอื) ผลติภณัฑบ์รกิาร หรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิโดยอุปถมัภ์รายการ กลยุทธ์ใน

การโฆษณาจะเกี่ยวข้องกบั (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative strategy) และ

ยุทธวธิกีารโฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธส์ื่อ (Media strategy)  
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  3.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นกจิกรรมการแจ้งข่าวสาร

และจูงใจตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้นี้จะเกีย่วขอ้งกบั (1) กลยุทธก์ารขายโดยใชพ้นกังานขาย 

 (Personal selling strategy) (2) กลยุทธส์ื่อ (Media strategy)  

  3.3  การส่งเสรมิการขาย (Sale promotion) หมายถงึ กจิกรรมการสง่เสรมิที่

นอกเหนือจากโฆษณาการขายโยใชพ้นกังานขาย และการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์ซึ่ง

สามารถกระตุน้ความสามารถ ทดลองใช ้หรอืการซื้อโดยลกูคา้ข ัน้สดุทา้ยหรอืบุคคลอืน่ใน

ชอ่งทาง การส่งเสรมิการขายม ี 3 รูปแบบ คอื  

  3.3.1  การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค 

(Consumer promotion)  

  3.3.2  การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่คนกลาง   

   3.3.3  การกระตุน้พนกังานขาย เรยีกวา่การส่งเสรมิการขายมุ่งสู่พนกังานขาย 

(Sale Force Promotion) 

    3.4  การใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relations) การให้

ขา่วเป็นการเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ตอ้งมกีารจา่ยเงนิ ส่วนการ

ประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ความพยายามทีม่กีารวางแผนโดยองคก์ารหนึ่งเพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ ี

ต่อองคก์ารใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 

  3.5  การตลาดทางตรง (Direct marketing หรอื direct response marketing )  

และการตลาดเชือ่มตรง (Online marketing) เป็นการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกดิ

การตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริม

ผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ื้อและท าใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ีประกอบดว้ย  

    3.5.1  การขายทางโทรศพัท ์ 

    3.5.2  การขายโดยใชจ้ดหมายตรง  

    3.5.3  การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค  

   3.5.4  การขายทางโทรทศัน์ วทิยุ หรอืหนงัสอืพมิพซ์ึ่งจูงใจใหลู้กคา้มกีจิกรรม 

การตอบสนอง เชน่ ใชคู้ปองแลกซื้อ 

 4.  การจดัจ าหน่าย (Place หรอื distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของชอ่งทางซึ่ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงั

ตลาด สถาบนัทีน่ าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย กค็อืสถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมทีช่ว่ย
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ในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนสง่ การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 

การจดัจ าหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ 

  4.1  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) หมายถงึ เส้นทางที่

ผลติภณัฑ ์และ (หรอื) กรรมสทิธิท์ี่ผลติภณัฑ์ถูกเปลี่ยนมอืไปยงัตลาดในระบบช่องทางการจดั

จ าหน่ายจงึประกอบดว้ยผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม  

  4.2  การสนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สู่ตลาด (Market logistics) หมายถงึ 

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้าง

อุตสาหกรรม  

  4.3  การกระจายตวัสนิคา้ หรอืการสนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สู่ตลาด (Physical 

Distribution หรอื Market Logistics) หมายถงึ งานที่เกี่ยวขอ้งกบัการวางแผนหรอืการควบคุม

การเคลื่อนยา้ยวตัถุดบิ ปจัจยัการผลติและสนิคา้ส าเรจ็รูป จากจุดเริม่ต้นไปยงัจุดสุดท้ายในการ

บรโิภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไรหรือหมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผู้บรโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจาย

ตวัสนิคา้ จงึประกอบดว้ยงานทีส่ าคญัต่อไปนี้  

  4.3.1  การขนส่ง (Transportation) เป็นการพจิารณาวา่จะขนส่งสนิคา้ดว้ยวธิี

ใดและอย่างไรจงึจะเหมาะสม ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย  

  4.3.2  การเกบ็รกัษาสนิคา้ และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) เป็นการจดัทศิ

ทางการเคลื่อนไหวของสนิคา้  

  4.3.3  การบรหิารสนิคา้คงเหลอื (Inventory management)  

5. ดา้นบุคคล (People) หมายถงึ ปจัจยัทีเ่กีย่วกบับุคคลทัง้หมดทีม่สี่วนร่วมในการน า 

เสนอบรกิาร (ใหก้บัลูกคา้) ซึ่งมอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องลูกคา้ ซึ่งบคุคลในทีน่ี้จะรวมถงึพนกังาน

ของกจิการ ลกูคา้ (ทีม่าใชบ้รกิาร) และลูกคา้อืน่ ๆ ทีร่่วมอยู่ในสิง่แวดลอ้มของการบรกิารนัน้

ดว้ย 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) หมายถงึ ข ัน้ตอนหรอืกระบวนการในการให ้

บรกิาร ระเบยีบ รวมทัง้วธิกีารท างานซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งและการน าเสนอบรกิารใหก้ับ

ลูกคา้ 

7. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถงึ  

สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารสถานทีท่ีล่กูคา้และกจิการมปีฏสิมัพนัธก์นั และ 
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องคป์ระกอบทีจ่บัตอ้งไดต้่าง ๆ ซึ่งท าหน้าทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกหรอืสื่อสารบรกิาร 

นัน้ 

 

3.  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง    

 

 โซตริส ขจรโรจนวจัน์ (2549) ได้ศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใชบ้ริการร้านเซเว่

อเีลฟเวน่พบวา่ จากการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัปจัจยัก าหนดมูลค่าการใชจ้่ายจากรา้นเซเวน่

อเีลฟเวน่ ไดแ้ก่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบัรายได ้พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อมูลค่า

การใชจ้่ายจากรา้นเซเวน่อเีลฟเวน่ทีแ่ตกต่างกนั ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และระดบั

รายได ้กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุสูงมแีนวโน้มการใชจ้่ายมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มอีายุน้อย 

กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษาทีสู่งจะใชจ้่ายมากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีะดบัการศกึษาต ่า ส่วน

กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได้สูงกจ็ะซื้อสนิค้ามากกว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต ่า ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างที่

ประกอบธุรกิจส่วนตวั และรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ จะมีมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ส่วนปจัจัยเพศไม่มีผลท าให้มูลค่าการใช้จ่ายแตกต่างกัน 

เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทัง้เพศชายและเพศหญงิไม่ใชบ้รกิารรา้นเซเว่นอเีลฟเว่นเป็นร้านค้าหลกั 

และลกัษณะของสินค้าที่จ าหน่ายในร้านสามารถตอบสนองได้ทัง้เพศชายและหญิง จึงท าให้

มูลค่าการใชจ้่ายของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและหญงิไม่แตกต่างกนั และพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัสถานที่ตัง้ของร้าน และ

สนิคา้ทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซื้อจะเป็นสนิคา้หมวดเครื่องดื่ม อาหารและขนมขบเคีย้ว ทัง้นี้กลุม่

ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของร้านเซเว่นอเีลฟเว่น แต่มคีวามต้องการ

ใหร้า้นเซเวน่อเีลฟเวน่ปรงัปรุงการใหบ้รกิารทัง้ดา้นสนิคา้และบรกิารใหด้ขี ึน้ 

 พิกุล บุญธิมา (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ พบว่า 

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพสหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี เป็นนักศกึษาระดับ

ปรญิญาตรอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย และมรีายได้ระหว่าง 7,001-10,000 บาท ต่อดอืน ส่วน

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์คีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยัด้านราคา มคีวามพงึพอใจอยู่

ในระดบัมาก ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยั

ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ปจัจยัด้านบุคคลหรอืพนักงาน มี

ความพงึพอใจอยู่อยู่ในระดบัน้อยปจัจยัดา้นการสร้างและเสนอลกัษณะทางกายภาพมคีวามพงึ
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พอใจอยู่ในระดบัน้อยและปจัจยัด้านกระบวนการมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย และปญัหา

และอุปสรรคของลูกคา้ในการใชบ้รกิารรา้นสะดวกซื้อ โดยส่วนใหญ่มปีญัหา คดิเป็นรอ้ยละ 82.1 

ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารไม่มปีญัหา คดิเป็นรอ้ยละ 17.9 

 ศุลีพร  บุญปราการ (2550) ได้ศกึษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านสะดวกซื้อ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี การศึกษาสูงสุดระดับ

ประถมศกึษา มีอาชพีเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนไม่เกนิ 5,000 บาท และมีสถานภาพ

สมรส ส่วนใหญ่รู้จกัร้านสายชลมนิิมาร์ท จากป้ายหน้าร้าน โดยลูกค้ามาใชบ้รกิารทุกวนั และ

เดอืนละครัง้มากที่สุดเป็นจ านวนที่เท่ากนั และช่วงเวลาที่มาใช้บรกิาร เวลา 18.01-21.00 น. 

และสนิคา้ทีซ่ื้อเป็นประจ า  

 คอื ขนมขบเคีย้ว จ านวนเงนิทีซ่ื้อสนิคา้ต่อการซื้อ 1 ครัง้ คอื 51-100 บาท ส าหรบัการ

ส่งเสรมิการขายทีค่ดิวา่รา้นสายชลมนิิมารท์ ควรจะท าล าดบัแรกคอื ลดราคาสนิคา้ และของแถม

ทีช่อบหรอืสนใจมากทีสุ่ด คอื กระเป๋าใส่ของ และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อ

ปจัจยัส่วนประสมการตลาดมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากเรยีงล าดบัคอื ดา้นสถานที ่ด้านผลติภณัฑ ์

ดา้นราคา และด้านการส่งเสรมิการขาย ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์พบว่ามคีวามพงึพอใจมคี่าเฉลี่ย

รวมอยู่ในระดบัมาก ปจัจยัย่อยมคีวามพงึพอใจที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คอื 

สนิคา้มใีหเ้ลอืกหลายประเภท รองลงมา คอื คุณภาพของสนิค้า และสนิค้ามใีห้เลอืกหลายยี่ห้อ 

ปจัจยัดา้นราคาผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจมคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก ปจัจยัย่อยมี

ความพงึพอใจทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คอื การตดิป้ายแสดงราคา รองลงมา

คอื ราคาสนิคา้ และราคามหีลายระดบัใหเ้ลอืกปจัจยัดา้นสถานที ่ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึ

พอใจมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมาก ปจัจยัย่อยมคีวามพงึพอใจทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดในระดบัมาก 3 

ล าดบัแรก คอื ความสะอาดของร้าน รองลงมา คอืบรรยากาศภายในร้าน และท าเลสถานที่ตัง้

รา้น ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจมคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ปจัจัยย่อยมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดบัมาก คือ ความมีมนุษย์

สมัพนัธข์องพนกังาน รองลงมาคอื การบรกิารของพนกังานขาย และการแต่งกายของพนักงาน 

ส าหรบัปญัหาล าดบัแรกของลูกคา้ทีม่ตี่อรา้นสายชลมนิิมารท์ในแต่ละดา้นมดีงันี้ ด้านผลติภณัฑ์

ได้แก่ ไม่มใีบเสรจ็ให้ ด้านราคา ได้แก่ ไม่มีส่วนลดเงินสด ด้านสถานที่ได้แก่ วนัเปิด -ปิด ไม่

สม ่าเสมอ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา และประชาสมัพนัธไ์ม่มหีรอืมน้ีอย 

 วาสนา  ชศูร ี(2551) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคา้ปลกีชศูรบีรกิาร  
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พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่มีระดบั

การศกึษาปรญิญาตร ีมรีายได้รวมต่อเดอืนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มอีาชพีลูกค้า และ

หรอืพนักงานบรษิทั ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารร้านค้าปลกัชูศรบีรกิาร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่ในระดบัมาก ทัง้ 6 ดา้น โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด

คอืมารยาทของผูใ้หบ้รกิารรองลงมาคอืดา้นสนิคา้และคุณภาพ และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่และการแกป้ญัหา ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคา้

ปลกีชศูรบีรกิาร จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปจัจยัทีท่ าใหค้วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

รา้นคา้ปลกีชศูรบีรกิาร แตกต่างกนัไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดร้วมต่อเดอืน และอาชพี 

 นิตยา แสงบุญ (2551) ได้ศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตดัสินใจซื้อผกัเมือง

หนาวของโครงการหลวง ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผกัเมอืงหนาวของโครงการ

หลวงและศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่มตี่อผกัเมอืงหนาวของโครงการหลวง ขอ้มูลที่ใช้

ในการศกึษาเป็นขอ้มูลปฐมภูม ิซึ่งไดม้าจากการสมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสอบถามจากลุ่มตวัอย่าง

ผูซ้ื้อผกัเมอืงหนาวของโครงการหลวง จ านวน 200 ราย ซึ่งเลอืกมาโดยการซุ่มแบบบงัเอญิ โดย

สถิตเิชงิพรรณนาในการวเิคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ซื้อมพีฤติกรรมในการซื้อ ดงันี้ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหวา่ง 20-35 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาอยู่ใน

ระดบัปรญิญาตร ีมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดอืน และมีระยะทางจากที่พกัถึง

รา้นคา้น้อยกว่า 4 กโิลเมตร ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ซื้อผกัเมอืงหนาวของโครงการหลวง เพราะเหน็ว่า

สนิค้ามคีวามปลอดภยัจากสารพษิเขา้มาซื้อผกัเมอืงหนาวน้อยกว่า 4 ครัง้ต่อเดอืน ซื้อผลไม้

เมืองหนาวน้อยกว่า 3 ครัง้ต่อเดือน และพบว่าปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อผกัเมือง

หนาวของโครงการหลวง ในส่วนของปจัจยัทีส่ามารถควบคุมได้ ซึ่งเรยีงอนัดบัความส าคญัของ

ปจัจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าอันดับที่ 1 คือ ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งในปจัจัยด้าน

ผลติภณัฑน์ัน้กลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อ จะใหค้วามส าคญัทีส่นิคา้มคีวามปลอดภยัจากสารพษิ รองลงมา

คอืปจัจยัด้านราคานัน้กลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อ จะให้ความส าคญักบั ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของ

ผลติภณัฑ ์และพบวา่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อผกัเมอืงหนาวของโครงการหลวง ใน

ส่วนของปจัจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งใชก้ารทดสอบไคลสแควร์ (Chi – square,X2) เป็น

เครื่องมอืในการวเิคราะห ์พบวา่ อาชพีและรายไดข้องผูซ้ื้อมคีวามสมัพนัธ์กบัค่าใชจ้่ายในการซือ้

ผกั/ผลไม ้เมอืงหนาวของกลุ่มตวัอย่างผูซ้ื้อ และระดบัความพงึพอใจของผูซ้ื้อผกัเมอืงหนาวของ

โครงการหลวงพบว่า กลุ่มผูซ้ื้อมคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัด้านราคา และ
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ปจัจยัดา้นบุคคลอยู่ในระดบัมาก และมคีวามพงึพอใจปจัจยัทางด้านการบรรจุภณัฑ์ ปจัจยัด้าน

ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายและปจัจยัดา้นการใหบ้รกิาร อยู่ในระดบัปานกลาง 

ทรพัย์สมบูรณ์ เทพบรสิุทธิ ์ (2552) ได้ศกึษาความพงึพอใจของผู้บริโภคผกัปลอด

สารพษิร้านโกลเด้นเพลซ พบว่า ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อผกัปลอดสารพษิในครอบครวั

ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นตวัผูบ้รโิภคเอง โดยสาเหตุทีก่ลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืก

ซื้อผกัปลอดสารพษิมาบรโิภค คอื ความห่วงใยต่อสุขภาพของตนเองและสมาชกิในครอบครวั 

กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ได้รบัข่าวสารเกี่ยวกบัผกัปลอดสารพษิจากโทรทศัน์  และทราบ

ขอ้มูลเรื่องผกัปลอดสารพิษจากกรมส่งเสรมิการเกษตร ส่วนใหญ่ต้องการรบัขอ้มูลข่าวสาร

เกีย่วกบัผกัปลอดสารพษิจากสื่อโทรทศัน์ ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบั

ปจัจัยในการเลือกซื้อผกัปลอดสารพิษในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัประเด็น

ประโยชน์ของผกัปลอดสารพษิมากที่สุด และมคีวามพงึพอใจต่อผกัปลอดสารพษิในระดบัมาก 

โดยพึงพอใจการบริโภคผกัปลอดสารพิษท าให้สุขภาพดีมากที่สุด  แต่พึงพอใจด้านความ

หลากหลายของชนิดผกัปลอดสารพษิทีม่วีางจ าหน่ายน้อยทีสุ่ด 

 จิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2552) ได้ศกึษาปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจและ

พฤตกิรรมการซื้อสนิค้าผ่านร้านค้าปลกีสมยัใหม่ของผูบ้รโิภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 21 ถงึ 30 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี

อื่นๆ ได้แก่ แม่บ้านและนักศกึษา มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มี

สถานภาพโสด และในครวัเรอืนมมีากกว่า 2 คน ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อความพงึพอใจ

และพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านร้านค้าปลกีสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคชาวไทย ได้แก่ ปจัจยัด้าน

ผลติภณัฑ ์รองลงมาไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย เมื่อทดสอบสมมตฐิานทีว่า่ ปจัจยั

ดา้นประชากรศาสตรม์ผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในปจัจยัทางการตลาดและปจัจยัอื่นๆ 

พบวา่ อายุ ระดบั การศกึษา อาชพี สถานภาพ และภูมลิ าเนาทีอ่าศยัอยู่  มผีลต่อปจัจยัอื่นๆใน

ที่นี้หมายถงึ ประสบการณ์ที่ได้รบัขณะซื้อสนิค้า ส าหรบัสมมตฐิานที่ว่า ปจัจยัทางด้านประชา

การศาสตร์มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าเกี่ยวกบัร้านค้าปลีก ความถี่ ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย

บุคคลทีไ่ปซื้อสนิคา้ดว้ย ผูม้อีทิธพิลต่อการเลอืกซื้อ การช าระเงนิ การบัขอ้มูล และรูปแบบการ

จดัรายการส่งเสริมการขาย พบว่า อายุ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมลิ าเนา มผีลต่อ

พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
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 ปะนะชยั ค าสงิห์ (2554) ได้ศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่มตี่อร้านค้าปลกีแบบ

ดัง้เดมิ พบวา่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง (X  = 3.15) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านราคาสนิค้า มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด (X  = 

3.39) รองลงมาคอื ด้านผลติภณัฑ์ (X  = 3.37) และด้านท าเลสถานที่ตัง้ (X  = 3.11) ตามล าดบั 

และการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ พบวา่ ผูบ้รโิภคที่

มเีพศต่างกนัมคีวามพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มตี่อร้านค้าปลกีแบบดัง้เดมิ ไม่แตกต่างกนั และ

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต้่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อร้านค้า

ปลกีแบบดัง้เดมิ แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ณฐัธรี ์ศวิเดชเจรญิวงษ์ (2555) ไดศ้กึษาการตดัสนิใจเลอืกซื้อผกัอนิทรยีจ์ากรา้นมูลนิธิ 

โครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ

เฉลี่ย44 ปี เป็นพนักงานเอกชน (ร้อยละ 29.4) ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี(ร้อยละ 58.2) มี

รายไดโ้ดยเฉลีย่ 20,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 46.8) จ านวนสมาชกิในครอบครวัน้อยกว่า 5 

คน (ร้อยละ 62.1) มีการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารจ านวน 1-2 ช่องทาง (ร้อยละ 50.4) ผู้บริโภคมี

ทศันคตเิกีย่วกบัดา้นราคามากทีสุ่ด รองลงมาคอืด้านผลติภณัฑ์ ด้านการจดัจ าหน่าย และน้อย

ทีสุ่ดคอืดา้นการส่งเสรมิการตลาด ส าหรบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั

การรบัรู้ปญัหามากที่สุด รองลงมา การประเมินทางเลือก การตดัสินใจเลือกซื้อ พฤติกรรม

ภายหลงัการเลอืกซื้อ และน้อยทีสุ่ดคอื การคน้หาขอ้มูล 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุ อาชพี และจ านวนช่องทางการรบัรู้

ขอ้มูลขา่วสารทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกซื้อผกัอนิทรยี์แตกต่างกนั ส่วนทศันคตเิกี่ยวกบั

การบริโภคผกัอินทรีย์ และปจัจยัด้านการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซื้อผกั

อนิทรยี ์ทัง้ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ชอ่งทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด  

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

ตารางท่ี 2.1 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ (ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร

จากผลงานน้ี 

1.ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ และ

คณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Philip 

Kotler, Gary 

Armstrong 

อา้งถงึใน 

วารุณี ตนัติ

วงศ์วาณิช 

และคณะ 

การบรหิารการตลาด 

ยุคใหม ่2541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการตลาด ฉบบั

มาตรฐาน ปี 2009 

 

1)  ความพงึพอใจ 

2) สว่นประสมการตลาด     

2.1 ดา้นสนิคา้  2.2 ดา้น

ราคา  

2.3 ดา้นสถานที ่2.4 ดา้น

การสง่เสรมิการตลาด 2.5  

ดา้นพนักงาน  

2.6 ดา้นกระบวนการ

ใหบ้รกิาร  

2.7 ดา้นการสรา้งและ

น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

 

 

1)  ความพงึพอใจ 

 

(ก) ความพงึพอใจคอืการที่

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร > ความ

คาดหวงัของลกูคา้ ยอ่มท าให้

ลกูคา้พอใจ และกลุม่ลกูคา้แต่ละ

กลุม่มคีวามพอใจแตกต่างกนั 

ดงันัน้ จงึเป็นสิง่ทีน่่าใจที ่

ผูศ้กึษาตอ้งการวดัผล 

2) (ข) เป็นตวัแปรทางการตลาด

ทีค่วบคุมได ้ซึง่บรษิทัใชร้ว่มกนั

เพือ่รว่มสนองความพงึพอใจแก่

กลุม่เป้าหมาย เราสามารถใชต้วั

แปรยอ่ยตวัน้ีแบง่กลุม่ได ้

เน่ืองจากแต่ละกลุม่เป้าหมายมี

ความสนใจตวัแปรน้ีไม่

เหมอืนกนั 

(ก) ความรูส้กึของบคุคลเมื่อ

เปรยีบเทยีบสนิคา้ทีไ่ดร้บักบัสิง่

ทีเ่ขาคาดหวงั ถา้คุณภาพของ

สนิคา้ < คาดหวงัเขากไ็ม่พอใจ 

แตถ่า้คุณภาพของสนิคา้ >ความ

คาดหวงัลกูคา้จะมคีวามรูส้กึพงึ

พอใจ จงึสามารถน ามาแบง่กลุม่

ความพอใจแต่ละกลุม่ได ้
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ (ระบุปีท่ี
พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ
การ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบ
จากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาใน
รายงาน 

โซตริส ขจรโร
จนวจัน์  
 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
การใชบ้รกิารรา้น
เซเว่นอเีลฟเว่น 
กรณีศกึษา: บางกอก
น้อย (2549) 

 

1.เพื่อศกึษา
อทิธพิลของ
ปจัจยั
ก าหนดการ
เลอืกใชบ้รกิาร
รา้นสะดวกซือ้
ต่อมลูค่าการใช้
จ่าย โดย
จ าแนกตาม
ปจัจยัดา้นเพศ 
อายุ ระดบั
การศกึษา 
อาชพี และ
รายได้ 
2.เพื่อศกึษา
ความพงึพอใจ
ต่อการ
ใหบ้รกิารและ
ความต้องการ
เพิม่เตมิของ
ผูใ้ชบ้รกิารรา้น
สะดวกซือ้ 

ขอบเต
ทางดา้น
ประชากร คอื
ประชาชน 
ผูท้ีเ่คยใช้
บรกิารรา้น
สะดวกซือ้
ไดแ้ก่ รา้น
เซเว่นอเีลฟ
เว่น ในเขวง
บางขุนศร ี
เขตบางกอก
น้อยภายใน
ช่วง 3 เดอืน
ก่อน   
ขอบเขต
ทางดา้นธุรกจิ 
คอื รา้นเซเว่น
อเีลฟเว่น ใน
แขวงบางขุน
ศร ีเขต
บางกอกน้อย 
ขอบเขต
ทางดา้นตวั
แปร คอื สว่น
ประสม
การตลาด 
7Ps 

การเกบ็รวบ 
รวมขอ้มลู
ใชก้าร
สมัภาษณ์
อย่าง
ต่อเน่ือง 
เป็นเวลา 15
วนั 
จ านวน 210 
คน 5 สาขา 
โดยสาขาละ 
42 คน การ
วเิคราะห ์
ผล คอื 1.
การแจกแจง
ขอ้มลูของ
กลุ่ม
ตวัอย่าง 
2.การ
ทดสอบ
ประชากร 2 
กลุ่ม โดยใช ้
ค่าสถติ ิT-
test 
3.ใชค่้าสถติ ิ
ANOVA 

ส่วนประสม
การตลาด ใน 
7 ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นสนิค้า 
ดา้นราคา  
ดา้นสถานที ่
ดา้นการ
ส่งเสรมิ
การตลาด 
ดา้นพนกังาน  
ดา้น
กระบวนการ
ใหบ้รกิาร ดา้น
การสรา้งและ
น าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ (ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบ

จากงานวิจยั

น้ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาใน

รายงาน 
พกุิล 
บุญธมิา 

ความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารรา้น
สะดวกซือ้ในเขต
เทศบาลนครเชยีงราย 
อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย 
(2550) 

1.เพื่อศกึษา
ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร
รา้นสะดวกซือ้
ในเขตเทศบาล
นครเชยีงราย 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
เชยีงราย 
2.เพื่อศกึษา
ปญัหาของ
ผูบ้รโิภคในการ
ใชบ้รกิารรา้น
สะดวกซือ้ใน
เขตเทศบาล
นครเชยีงราย 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
เชยีงราย 

ขอบเต
ทางดา้น
ประชากร คอื 
ผูใ้ชบ้รกิาร
รา้นสะดวก
ซือ้ในเขต
เทศบาลนคร
เชยีงราย 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
เชยีงราย 
จ านวน 246 
ราย ขอบเขต
ทางดา้นธุรกจิ 
คอื รา้น
สะดวกซือ้ใน
เขตเทศบาล
นครเชยีงราย 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
เชยีงราย 
ขอบเขตทาง 
ดา้นธุรกจิ คอื 
ความพงึ
พอใจและส่วน
ประสม
การตลาด 

วธิกีารเลอืก
กลุ่ม
ตวัอย่างได้
สุ่มอย่างง่าย 
(Simple 
Random 
Sampling) 
การ
วเิคราะห์
ขอ้มลูจะใช้
สถติเิชงิ
พรรณนา 
โดยค่าสถติิ
ทีใ่ชไ้ด้แก่ 
ความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่
และค่าเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกั 

ความพงึพอใจ
และส่วน
ประสม
การตลาด 
ปจัจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาดมผีล
ต่อความพงึ
พอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร
รา้นสะดวกซือ้
ในเขตเทศบาล
นครเชยีงราย 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดั
เชยีงราย 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ  

(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสง

คข์องการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาใน

รายงาน 
ศุลพีร  
บุญปราการ 

ความพงึพอใจ
ของลกูคา้ทีม่ต่ีอ
รา้นสะดวกซือ้
สายชลมนิิมารท์ 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
(2550) 
 
 

เพื่อศกึษา
ความพงึ
พอใจของ
ลกูคา้ที่มต่ีอ
รา้นสะดวก
ซือ้สายชลมนิิ
มารท์ อ าเภอ
แม่แตง 
จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

ขอบเขตทางดา้น
ประชากร คอื
ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มา
ใชบ้รกิารซือ้
สนิคา้ของรา้น 
สะดวกซือ้สาย
ชลมนิิมารท์ 
เลขที ่122 ถ.
เชยีงใหม่-ฝาง  
ต. สนัมหาพน 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ขอบเขตทางดา้น
ธุรกจิ คอื ของ
รา้นสะดวกซือ้
สายชลมนิิมารท์ 
เลขที ่122 ถ.
เชยีงใหม่-ฝาง  
ต. สนัมหาพน 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ขอบเขตทาง 
ดา้นตวัแปร   
คอื ความพงึ
พอใจและส่วน
ประสมทาง
การตลาด 4Ps 

โดยจะท าการ
สุ่มตวัอย่าง
แบบตาม
สะดวก 
(Convenience 
Sampling ) 
จากกลุ่มลกูคา้
ทีม่าใชบ้รกิาร
วนัละ 20 ราย 
จ านวน 10 วนั 
การวเิคราะห์
ขอ้มลูและสถติิ
ทีใ่ช้ 
คอื สถติเิชงิ
พรรณนา
(Descriptive 
Statistics)  
ไดแ้ก่ ความถี่
(Frequency) 
รอ้ยละ
(Percentage) 
และค่าเฉลีย่ 
(Means) 

ความพงึพอใจ
และส่วนประสม
ทางการตลาด 
4Ps 
กลุ่มตวัอย่างมี
ความพงึพอใจ
ต่อปจัจยัสว่น
ประสมการ 
ตลาดมค่ีาเฉลีย่
อยู่ในระดบัมาก
เรยีงล าดบัคอื 
ดา้นสถานที่ 
ดา้นผลติภณัฑ์ 
ดา้นราคา และ
ดา้น 
การส่งเสรมิการ
ขาย 
ต่อรา้น มาก
น้อยแกขึน้อยู่
กบัความพอใจ
ของกลุ่ม
ตวัอย่าง 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ

บทความ (ระบุ

ปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาใน

รายงาน 

วาสนา   

ชศูร ี 

ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ

รา้นคา้ 

ปลกีชศูรบีรกิาร 

ต าบลไร่ 

ประจวบครีขีนัธ ์

(2551) 

1.เพื่อศกึษาถงึ

ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิาร

รา้นคา้ปลกีชูศรี

บรกิาร 

2.เพื่อ

เปรยีบเทยีบ 

ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิาร

รา้นคา้ปลกีชูศรี

บรกิาร จ าแนก

ตามปจัจยัพืน้ฐาน

ส่วนบุคคล 

ขอบเตทางดา้น

ประชากร คอื 

ผูใ้ชบ้รกิาร

รา้นคา้ปลกีชูศรี

บรกิาร โดยใช้

แบบสอบถาม

จ านวน 276 คน

ขอบเขตทาง 

ดา้นธุรกจิ คอื 

ขอบเขตรา้นคา้ 

ปลกีชศูรบีรกิาร 

ต าบลไร่ 

ประจวบครีขีนัธ ์

ทางดา้นตวัแปร 

คอื ความพงึ

พอใจและส่วน

ประสมการ 

ตลาด 

 

การวจิยัเชงิ

ส ารวจ การ

วเิคราะห์

ขอ้มลู คอื 

ค่าความถี่และ

รอ้ยละ 

(Percentage) 

และค่าเฉลีย่ 

(Mean) ค่า

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

การวเิคราะห์

ความแปรปวน 

ทางเดยีว 

One-Way 

ANOVA หรอื 

F-test  

สนใจศกึษา

ทฤษฎ ีความ

พงึพอใจเช่นกนั 

ความพงึพอใจ

ของผูใ้ช ้

บรกิาร รา้นคา้

ปลกีชศูรบีรกิาร 

เปรยีบเทยีบกบั

ปจัจยัส่วน

บุคคลมคีวาม

แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ  

(ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาใน

รายงาน 

นิตยา 

แสงบุญ 

ปจัจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจใน

การตัดสินใจซื้อ

ผกัเมอืงหนาวของ 

โครงการหลวง  

ของผูบ้รโิภค 

ในจงัหวดั 

เชยีงใหม่ 

(2551) 

 

1.เพื่อศกึษา

พฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคในการ

ตดัสนิใจซือ้ผกั

เมอืงหนาวของ

โครงการหลวงใน

จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2.เพื่อศกึษาปจัจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผกั

เมอืงหนาวของ

โครงการหลวง 

ในจงัหวดั

เชยีงใหม่ 

3.เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผกั

เมอืงหนาวของ

โครงการหลวง 

ในจวัหวดั

เชยีงใหม่ 

ขอบเขตทางดา้น

ประชากร คอื

กลุ่มผูซ้ือ้ผกั

เมอืงหนาวใน

มลูนิธโิครงการ

หลวง ในจงัหวดั

เชยีงใหม่

ขอบเขตทางดา้น

ธุรกจิ คอื มลูนิธิ

โครงการหลวง 

บรเิวณคณะ 

เกตรศาสตร์

มหาวทิยาลยั 

เชยีงใหม่ 

ขอบเขตทาง 

ดา้นตวัแปร   

คอื พฤตกิรรม 

อุปสงคก์าร

บรโิภคผกัเมอืง

หนาว ความพงึ

พอใจของ  

การศกึษา 

วจิยัครัง้น้ี 

ใชว้ธิกีารสุ่ม

แบบบงัเอญิ

(Accidental 

Random 

Sampling)  

จากประชา 

กร จ านวน  

200 ตวัย่าง 

การวเิคราะห ์ 

1.ขอ้มลูทัว่ไป

ใชส้ถติเิชงิ

พรรณนา 

(Descriptive 

Statistics)  

2.ขอ้มู

เกีย่วกบั

พฤตกิรรม ใน

รปูของตาราง

แจกแจง 

ส่วนประสม

การตลาด ใน 7 

ดา้น ไดแ้ก่    

ดา้นสนิค้าด้าน

ราคา ดา้น

สถานที ่ดา้น

การส่งเสรมิ

การตลาด  

ดา้นพนกังาน

ดา้นกระบวน 

การใหบ้รกิาร  

ดา้นการสรา้ง

และน าเสนอ

ลกัษณะทาง

กายภาพ 

เป็นสิง่ทีก่ลุ่ม

ตวัอย่างให้

ความส าคญั 

ในการตดัสนิใจ 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)\ 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ

บทความ  

(ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบ

จากงานวิจยั

น้ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาใน

รายงาน 

ทรพัยส์มบูรณ์  

เทพบรสิุทธิ ์

ความพงึพอใจ 

ของผูบ้รโิภค

ผกัปลอด

สารพษิ  

รา้นโกลเดน้

เพลซ 

สาขา 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

(2552) 

1. จ าแนกปจัจยั 

พืน้ฐานทางดา้น

บุคคล เศรษฐกจิ 

และสงัคมของ 

ผูบ้รโิภคผกั

ปลอดสารพษิ

รา้นโกลเดน้

เพลซ สาขมหา

วทิยา 

ลยัเกษตรศาสตร ์

2.จ าแนกปจัจยั

การรบัรูข้่าวสาร

ของผูบ้รโิภคผกั

ปลอดสารพษิ

รา้นโกลเดน้

เพลซ สาขา

มหาวทิยาลยัเก

ษตรศาสตร ์

3. ประเมนิปจัจยั

การเลอืกซือ้ผกั  

ขอบเตทางดา้น

ประชากร คอื 

ผูท้ีม่าซือ้ผกั

ปลอดสารพษิ

ในช่วงวนัจนัทร์

ถงึวนัอาทติย์

เดอืนกุมภา 

พนัธ ์2552  

ขอบเขตทาง 

ดา้นธุรกจิ คอื 

รา้นโกลเดน้

เพลซสาขา 

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์ 

ขอบเขต

ทางดา้นตวัแปร 

คอื ความพงึ

พอใจ ปจัจยั

ส่วนประสม

การตลาด 4Ps 

โดยวธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบโดย

แบ่งการเกบ็กลุ่ม

ตวัอย่างออกเป็น 

7 วนัตัง้แต่วนั

จนัทรถ์งึวนั

อาทติย ์วนัละ 

37 คน จ านวน 

255 คน การ

วเิคราะหข์อ้มลู 

ใชก้ารวเิคราะห์

เชงิพรรณนา 

(Descriptive 

Analysis) 

ค่าความถี่ 

 ( Frequency ) 

และรอ้ยละ 

(Percentage) 

ค่าเฉลีย่(Mean ) 

 

 



 

23 

ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)\ 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ

บทความ  

(ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบ

จากงานวิจยั

น้ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาใน

รายงาน 

  ปลอดสารพษิ

ของผูบ้รโิภคผกั

ปลอดสารพษิ

รา้นโกลเดน้

เพลซ สาขา

มหาวทิยาลยั

เกษตร 

ศาสตร ์

4. วดัระดบัความ

พงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคผกั

ปลอดสารพษิ

รา้นโกลเดน้

เพลซ สาขา

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ
บทความ  
(ระบุปีท่ี
พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

จริวรรณ 
ดปีระเสรฐิ 

ปจัจยัทีม่ผีล
ต่อความพงึ
พอใจและ
พฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ผ่าน
รา้นคา้ปลกี
สมยัใหม่ของ
ผูบ้รโิภค :
กรณี 
ศกึษาพืน้ที่ 
นครราชสมีา 
ภูเกต็ 
กรุงเทพมหาน
คร เชยีงใหม่ 
(2552) 
 
 

1. เพื่อศกึษา
เปรยีบ 
เทยีบขอ้มลูดา้น
ประชากรศาสตร ์ 
ในจงัหวดั
นครราชสมีา 
ภูเกต็
กรุงเทพมหานคร  
และเชยีงใหม่ 
2. เพื่อศกึษา
ความพงึพอใจ
และพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ใน
รา้นคา้ปลกี
สมยัใหม่ของ
ผูบ้รโิภคชาวไทย 
3. เพื่อศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจ
และพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ใน
รา้นคา้ปลกี
สมยัใหม่ของ
ผูบ้รโิภคชาวไทย 

ขอบเขตทางดา้น
ประชากร คอื
ประชากรในวยั
ท างานอายุ 15-
59 ปี ทัง้ชายและ
หญงิ ทีเ่คยซือ้
สนิคา้ 
ขอบเขตทางดา้น
ธุรกจิ คอื รา้นค้า
ปลกีสมยัใหม่ที่
อาศยัในจงัหวดั
นครราชสมีา 
ภูเกต็ 
กรุงเทพมหานคร 
และเชยีงใหม่ 
ขอบเขตทาง 
ดา้นตวัแปร   
คอื ความพงึ
พอใจและส่วน
ประสมการตลาด 
4Ps 
 

การวจิยัเชงิ 
ส ารวจ 
(Survey 
Research) 
โดยใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา 
(Descriptive 
Statistics)  
วเิคราะห์
ความสมัพนัธ์
แบบ Pearson 
Chi-Square 
ค่าความถี่ 
(Frequency) 
ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 
ค่าเฉลีย่ 
(Mean) 
ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 
สถติเิชงิ
อนุมาน 
(Inferential 
Statistics) 

ความพงึพอใจ
และส่วนประสม
การตลาด 4Ps 
อายุ ระดบั
การศกึษา 
อาชพี และ
ภูมลิ าเนา มผีล
ต่อปจัจยัดา้น
ราคา และ
ช่องทางการจดั
จ าหน่าย อายุ 
ระดบัการศกึษา 
และภูมลิ าเนา 
ทีอ่าศยัอยู่มผีล
ต่อปจัจยัดา้น
การส่งเสรมิ
การตลาด 
 ระดบั
การศกึษา 
สถานภาพ และ
ภูมลิ าเนาที่ 
อาศยัอยู ่มผีล
ต่อปจัจยัอื่นๆ 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ

บทความ  

(ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ

การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาใน

รายงาน 

ปะนะชยั 

ค าสงิห ์

ความพงึพอใจ 

ของผูบ้รโิภคที่

มต่ีอรา้นคา้

ปลกีแบบ

ดัง้เดมิ ใน 

เขตเทศบาล

เมอืง 

พบิูลมงัสาหาร  

อ าเภอพบิูล 

มงัสาหาร 

จงัหวดั 

อุบลราชธานี 

(2554) 

 

1.ศกึษาความพงึ

พอใจของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ

รา้นคา้ปลกีแบบ

ดัง้เดมิ ในเขต

เทศบาล 

พบิูลมงัสาหาร 

อ าเภอพบิูลมงัสา

หาร จงัหวดั

อุบลราชธานี 

2.เพื่อ

เปรยีบเทยีบ

ความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคทีม่ี

ต่อรา้นคา้ 

ปลกีแบบดัง้เดมิ 

ในเขตเทศบาล

เมอืงพบิูลมงัสา

หาร อ าเภอ 

พบิูลมงัสาหาร 

จงัหวดั

อุบลราชธานี 

 

ขอบเขตทางดา้น

ประชากร คอื 

ประชาชนทีเ่ป็น

ผูบ้รโิภคในเขต

เทศบาลเมอืง

พบิูลมงัสาหาร 

อ าเภอพบิูล 

มงัสาหาร 

จงัหวดั อุบล 

ราชธานี จ านวน 

400 คนขอบเขต 

ทางดา้นธุรกจิ 

คอื รา้นคา้ปลกี

แบบดัง้เดมิ ใน 

เขตเทศบาล 

เมอืงพบิูลมงัสา 

หาร อ าเภอพบิูล 

มงัสาหารจงัหวดั 

อุบลราชธานี 

ขอบเขตทาง 

ดา้นตวัแปร  คอื 

ความพงึพอใจ 

ส่วนประสม

การตลาด 

การวเิคราะห์

ขอ้มลูและสถติ ิ

ทีใ่ช ้คอื 

ความถี่

(Frequency) 

รอ้ยละ

(Percentage) 

และค่าเฉลีย่ 

(Means) ค่า

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(Standard 

Deviation) 

และใชค่้าสถติิ  

One-Way 

ANOVA  

 

 

ความพงึพอใจ  

และส่วนประสม

การตลาด 

ความพงึพอใจ

เป็นปจัจยัใน

การเลอืกซือ้

สนิคา้และการ

ใชบ้รกิารต่างๆ 

ของรา้นคา้ 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ

บทความ  

(ระบุปีท่ี

พิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์อง

การศึกษาวิจยั 

ขอบเขต

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาใน

รายงาน 

ณฐัธรี ์ศวิเดช

เจรญิวงษ ์

การตดัสนิใจ

เลอืกซือ้ผกั

อนิทรยีจ์าก

รา้นมลูนิธ ิ

โครงการหลวง 

ในเขต 

กรุงเทพฯ 

(2555) 

1.เพื่อศกึษาปจัจยั 

พืน้ฐานดา้นบุคคล 

ทศันคตเิกีย่วกบัการ

บรโิภคผกัอนิทรยี์

และปจัจยัดา้น

การตลาดของ

ผูบ้รโิภคผกัอนิทรยี์

ในรา้นมลูนิธิ

โครงการหลวงใน

เขต กทม. 

2.เพื่อศกึษาการ

ตดัสนิใจซือ้ผกั

อนิทรยีข์องผูบ้รโิภค

ผกัอนิทรยีใ์นรา้น

มลูนิธโิครงการหลวง

ในเขต กทม. 

3.เพื่อเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง

ระหว่างปจัจยัดา้น

พืน้ฐานส่วนบุคคล

กบัการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้ผกัอนิทรยี ์ 

ขอบเต

ทางดา้น

ประชากร คอื 

กลุ่มผูบ้รโิภค

ทีเ่ลอืกซือ้ผกั

อนิทรยีใ์น

รา้นมลูนิธิ

โครงการ

หลวงเขต

กรุงเทพมหา

นคร  

จ านวน 8 

สาขา 

ขอบเขต

ทางดา้น

ธุรกจิ คอื 

รา้นมลูนิธิ

โครงการ

หลวงเขต

กรุงเทพมหา

นคร  

จ านวน 8  

ท าการสุ่มแบบ

ก าหนดจ านวน

ตวัอย่าง ทัง้ 4 

สาขา จ านวน 

385 ชุด การ

วเิคราะห์

ขอ้มลู 

ใชก้าร

วเิคราะหเ์ชงิ

พรรณนา 

(Descriptive 

Analysis) 

ค่าความถี่ 

 (Frequency ) 

และรอ้ยละ 

(Percentage) 

ค่ามชัฌมิเลข 

คนิต 

(Arithmetic 

means)  

ค่าส่วน  

ส่วนประสมทาง

การตลาดเป็น 

ปจัจยัที่

ผูบ้รโิภคให้

ความส าคญั

มากทีสุ่ดคอื

ดา้นราคา 

รองลงมาคอื

ดา้นการจดั

จ าหน่าย 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 
ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจยั

หรือช่ือ
บทความ  
(ระบุปีท่ี
พิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

  ของผูบ้รโิภค 4.
เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์
ระหว่างทศันคติ
เกีย่วกบัการ
บรโิภคผกั
อนิทรยีแ์ละ
ปจัจยัดา้น
การตลาดกบัการ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้
ผกัอนิทรยีข์อง
ผูบ้รโิภคผกั
อนิทรยีใ์นรา้น
มลูนิธโิครงการ
หลวง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
5.เพื่อศกึษา
ปญัหาและขอ้
เนอแนะของ
ผูบ้รโิภคผกั
อนิทรยี ์ในรา้น
มลูนิธโิครงการ
หลวง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สาขา 
ขอบเขตทางดา้น
ตวัแปร คอื ส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

 

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองครัง้นี้  โดยต้องการศกึษาถงึการแบ่งกลุ่มระดบัความพึง

พอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลั 

แจง้วฒันะ โดยใชข้อ้มูลในการศกึษา ดงันี้ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.  ตวัแปรในการศกึษา 

 3.  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 5.  การวเิคราะหข์อ้มูล 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากรที่ท าการศกึษา หมายถงึ จ านวนลูกค้าที่เดินผ่านบริเวณหน้าร้านจ าหน่าย

สนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจ้งวฒันะ โดยเฉลี่ยประมาณวนัละ 1,285 คน หรอืคดิ

เป็นจ านวน 9,000 คน ต่อสปัดาห์ และมแีนวโน้มที่ลูกค้าจะเดนิเขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านต่อ

สปัดาห ์คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 5 ของลูกค้าที่เดนิผ่านบรเิวณหน้าร้านทัง้หมด มจี านวน 9,000 × 

5% = 450 คน (ทีม่า : สถติริายงานจ านวนลูกคา้ทีเ่ดนิผา่นบรเิวณหน้ารา้น (พฤศจกิายน 2556) 

หน่วยวเิคราะหข์องการศกึษาครัง้นี้ คอื บุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีเ่ดนิเขา้มาซื้อสนิคา้ภายใน

รา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง คอื ลูกคา้ทีเ่ดนิเขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นต่อสปัดาห ์คดิเป็นอตัราร้อยละ 

5 ของลูกคา้ทีเ่ดนิผา่นบรเิวณหน้ารา้นทัง้หมด มจี านวน 450 คน คดิเป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างที

จะใชส้ ารวจจ านวน 210 คน ซึ่งไดม้าจากการประเมณิโดย Krejcie and Morgan (1970) ซึ่งเป็น

กลุ่มตัวอย่างซึ่ งสามารถให้ผลการศึกษา ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% และระดับความ

คลาดเคลื่อน +/- 5% ตามตาราง ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

N S N S N S 

10 10 90 73 240 148 

15 14 95 76 250 152 

20 19 100 80 260 155 

25 24 110 86 270 159 

30 28 120 92 280 162 

35 32 130 97 290 165 

40 36 140 103 300 169 

45 40 150 108 320 175 

50 44 160 113 340 181 

55 48 170 118 360 186 

60 52 180 123 380 191 

65 56 190 127 400 196 

70 59 200 132 420 201 

75 63 210 136 440 205 

80 66 220 140 460 210 

85 70 230 144 

  

 ทัง้นี้ ผูศ้กึษามขีอ้จ ากดัทางดา้น งบประมาณ และดา้นเวลา สดัส่วนของตวัเลขในการ

รวบรวมขอ้มูลของกลุม่ตวัอย่างจงึมจี านวนทัง้สิน้ 200 ตวัอย่าง 

 

2.  ตวัแปรในการศึกษา 

 

ในการศกึษาครัง้นี้ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาคอืตวัแปรที่เป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ  และตวั

แปรทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลง

แบบสอบถามเพ่ือ

วดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

เพศ 

[ ] ตวัแปรอสิระ 

เพศ [ ]  เลอืกไดห้นึ่ง 

    ตวัเลอืก 

[ ] ชาย   

[ ] หญงิ 

 

อาชพี 

[ ] ตวัแปรอสิระ 

อาชพี [ ] เลอืกไดห้นึ่ง 

    ตวัเลอืก 

[ ] คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 

[ ] พนกังาน/ลูกจา้ง 

   บรษิทัเอกชน 

[ ] ขา้ราชการ/พนกังาน  

    รฐัวสิาหกจิ  

[ ] นกัเรยีน/นกัศกึษา 

[ ] อื่นๆ ระบุ……….. 

ระดบัการศกึษา 

[ ] ตวัแปรอสิระ 

ระดบัการศกึษา [ ] เลอืกไดห้นึ่ง    

    ตวัเลอืก 

[ ] ประถมศกึษา  

     หรอืต ่ากวา่ 

[ ] มธัยมศกึษาตอนตน้ 

     /ปวช. 

 [ ] มธัยมศกึษาตอนปลาย  

    /ปวส. 

[ ] ปรญิญาตร ี

[ ] สูงกวา่ปรญิญาตร ี
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ตารางท่ี 3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดัค่า

ของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

อาย ุ

[  ] ตวัแปรอสิระ 

อาย ุ [  ] เลอืกไดห้นึ่ง 

    ตวัเลอืก 

- ต ่ากวา่ 20 ปีขึน้ไป 

- ระหวา่ง 21 – 30 ปี 

- ระหวา่ง 31 - 40 ปี 

- ระหวา่ง 41 - 50 ปี 

- ระหวา่ง 51 - 60 ปี 

- ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 

รายได ้

[  ] ตวัแปรอสิระ 

รายได ้ [ ] เลอืกไดห้นึ่ง 

   ตวัเลอืก 

 

[ ] ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

[ ] 10,001 - 20,000 บาท 

[ ] 20,001 - 30,000 บาท 

[ ] 30,001 - 40,000 บาท 

[ ] 40,001 - 50,000 บาท 

[ ] 50,001 บาทขึน้ไป 
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ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ค าถามแบบ Likert scale เป็นค าถามทีใ่หผู้ต้อบแสดงความเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย 

ดงัตวัอย่าง 

พอใจอย่างยิง่      พอใจ  เฉยๆ  ไม่พอใจ     ไม่พอใจอย่างยิง่ 

5               4  3  2  1  

 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ 

5 4 3 2 1 

ส่วนประสม

การตลาด 

[  ] ตวัแปรตาม 

1. ด้านสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์

1.1 สนิคา้มคีุณภาพ 

1.2 สนิคา้ภายในรา้นมคีวาม

หลากหลาย 

1.3 มกีารรบัคนืสนิคา้ 

1.4 มสีนิคา้จ าหน่ายหลายขนาด  

รูปแบบ รุ่น  

2. ด้านราคา 

2.1 มกีารต่อรองราคา 

2.2 ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบั

คุณภาพ 

2.3 มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ชดัเจน 

2.4 ราคาสนิคา้ภายในรา้นเมือ่เทยีบ

กบัปรมิาณมคีวามเหมาะสม 
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ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ค าถามแบบ Likert scale เป็นค าถามทีใ่หผู้ต้อบแสดงความเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย  

ดงัตวัอย่าง 

พอใจอย่างยิง่  พอใจ  เฉยๆ  ไม่พอใจ     ไม่พอใจอย่างยิง่ 

5               4  3  2  1 

 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ 

5 4 3 2 1 

ส่วนประสม

การตลาด 

[  ] ตวัแปรตาม 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

3.1 เวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวาม

เหมาะสม 

3.2  เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวาม

เหมาะสม 

3.3 มกีารจดัเรยีงสนิคา้ เป็นระเบยีบ 

ท าใหง้่ายในการคน้หา 

3.4 สถานทีต่ ัง้รา้น หาง่าย สะดวกใน

การเขา้ใชบ้รกิาร 

3.5 สภาพภายในรา้นมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย และสะอาดน่ามอง 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

4.1 การใหส้่วนลดพเิศษ ส าหรบั

สมาชกิ 

4.2 การใหข้องแถมแก่ลูกคา้ 

4.3 การจดัรายการสนิคา้ลดราคา

พเิศษ 

4.4 มกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล 

ขา่วสาร การลดราคาสนิคา้ การจดั

โปรโมชัน่พเิศษ 
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ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ค าถามแบบ Likert scale เป็นค าถามทีใ่หผู้ต้อบแสดงความเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย 

ดงัตวัอย่าง 

พอใจอย่างยิง่  พอใจ  เฉยๆ  ไม่พอใจ     ไม่พอใจอย่างยิง่ 

5               4  3  2  1 

 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ 

5 4 3 2 1 

ส่วนประสม

การตลาด 

[  ] ตวัแปรตาม 

5. ด้านบุคคล 

5.1 พนกังานใหค้วามรูแ้ละค าแนะน า

เกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่างด ี

5.2 การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานมี

ความเหมาะสม 

5.3 การตอ้นรบัลูกคา้ดว้ยความยิม้

แยม้ แจ่มใส   

5.4 การแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ 

6.1 ขัน้ตอนในการช าระเงนิมคีวาม

รวดเรว็ 

6.2 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน

การเลอืกซื้อสนิคา้มคีวามเหมาะสม  

6.3 ระบบการจดัควิในการเขา้รบั

บรกิารมคีวามเหมาะสม 

6.4  การบรกิารหอ่ของขวญัตาม

เทศกาลต่างๆ 
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ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ(ต่อ) 

ค าถามแบบ Likert scale เป็นค าถามทีใ่หผู้ต้อบแสดงความเหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย 

ดงัตวัอย่าง 

พอใจอย่างยิง่  พอใจ  เฉยๆ  ไม่พอใจ    ไม่พอใจอย่างยิง่ 

5               4  3  2  1 

 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ 

5 4 3 2 1 

ส่วนประสม

การตลาด 

[  ] ตวัแปรตาม 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

7.1 บรรยากาศภายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

7.2 ความสวา่งภายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

7.3 อุณหภูมภิายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม  

7.4 การตกแต่งรา้นมคีวามทนัสมยั 

 

     

 

3.  เครื่องมือในการศึกษา 

 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึ่งประกอบ 4 ส่วน ดงันี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 ค าอธบิายเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษาและขอความร่วมมอืจาก

ผูต้อบแบบสอบถาม 

 ขัน้ตอนที ่2 ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 

 ขัน้ตอนที ่3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา  

รายไดต้อ่เดอืน อาชพี  
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ขัน้ตอนที ่4 เป็นขอ้มูล ระดบัความพงึพอใจของของลูกค้าที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้าน

จ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะดา้นส่วนประสมการตลาด ทัง้ 7 ดา้น 

ดงันี้  

 1.  ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์(Product) 

 2.  ดา้นราคา (Price) 

 3.  ดา้นสถานที ่(Place) 

 4.  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

 5.  ดา้นบุคคล (People) 

 6.  ดา้นกระบวนการ (Process) 

 7.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 

4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การเลอืกตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยมกีารก าหนดตวัอยา่งในแต่ละวนั 

 โดยแบ่งรายละเอยีด ดงันี้ (ตารางที ่3.4 แสดงการเกบ็กลุม่ตวัอย่าง ) 

 

วนัท่ีเกบ็กลุ่มตวัอย่าง จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

1. วนัจนัทร ์ 20 

2. วนัองัคาร 20 

3. วนัพุธ 25 

4. วนัพฤหสับด ี 25 

5. วนัศกุร ์ 30 

6. วนัเสาร ์ 40 

7. วนัอาทติย ์ 40 

รวม 200 

 

 การก าหนดเวลาทีใ่ชใ้นการรวบรวม ระหวา่งเดอืน พฤศจกิายน ถงึ เดอืน  

ธนัวาคม พ.ศ.2556  โดยแบ่งเป็นชว่งเวลา ดงันี้ 
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    2.1 ชว่งเชา้ ในเวลา 11.00 – 13.00 น. 

    2.1 ชว่งบ่าย ในเวลา 14.00 – 17.00 น. 

    2.1 ชว่งเยน็ ในเวลา 18.00 – 21.00 น. 

 

5. การวิเคราะหข้์อมูล  

 

 ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดแ้นะน ามาตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของแบบสอบถาม แลว้จงึน าไปวเิคราะหป์ระมวลผล โดยใชเ้ครื่องมอืทางสถิตทิีใ่ชใ้นกาวเิคราะห์

ได้แก่ Cluster Analysis โดยม ี4 ขัน้ตอน ดงันี้ข ัน้ตอนที่ 1 การก าหนดตวัแปรที่ใช้ในการ

แบ่งกลุ่ม  

 การเลอืกโดยใชแ้นวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจะต้องเป็นตวัแปรเชงิปรมิาณที่เป็น

คุณลกัษณะของสิง่ที่จะน ามาแบ่งกลุ่ม โดยต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการศกึษาครัง้นี้ 

เชน่ อายุ รายได ้ราคาสนิคา้ หรอืเป็นตวัเลขที่น ามาค านวณได้ เช่น ระดบัความพงึพอใจ (1-5 

คะแนน) เป็นตน้ข ัน้ตอนที ่2  การออกแบบการวจิยั 

 2.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

     -จ านวนกลุ่มย่อยทีต่อ้งการจากการแบ่งกลุ่ม  

     -ขนาดของกลุ่มย่อยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีต่อ้งการจากการแบ่งกลุ่ม 

 2.2 การก าหนดวธิกีารวดั ระหวา่งห่าง ระหวา่งสิง่ทีต่อ้งการแบ่งกลุ่ม 

      -Squared Euclidean Distance  

 2.3 การแปลขอ้มูลใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน 

               -ป้องกนัปญัหาการใชม้าตรวดัค าตอบทีต่่างกนัส าหรบัแต่ละค าถาม 

ขัน้ตอนที ่3 การก าหนดวธิกีารแบ่งกลุ่ม 

3.1 วธิ ีHierarchical เริม่จากให้ขอ้มูลทุกรายการมกีลุ่มเป็นของตวัเอง (แต่ละกลุ่มมี

ขอ้มูล 1 รายการ)  โดยน าขอ้มูล 2 รายการทีม่รีะยะห่างจากกนัน้อยทีสุ่ดใหเ้หลอืเพยีงกลุ่มเดยีว

แต่เปลีย่นเป็น ม ี2 รายการอยู่ภายใน จากนัน้ท าซ ้าอกีครัง้เพื่อยุบขอ้มูลรายการที่  2 หรอืรวบ

กลุ่มย่อยที่มีหลายรายการให้เข้าเป็นกลุ่มเดียวกนั โดยใช้ระยะห่างเป็นเกณฑ์ (ใช้ Ward’s 

Alforithms ในการค านวณระยะห่างระหวา่งกลุ่มย่อย) โดยท าซ ้าเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไว้

ในกลุ่มใหญ่กลุ่มเดยีว 
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การเลือกจ านวนกลุ่ม 

พจิารณาในแต่ละข ัน้ตอนของการยุบรวม เป็นการยุบรวมกลุ่มย่อยที่มรีะยะห่างระหว่าง

กนั (AgglomerationCoefficient) เป็นเท่าใดโดยค านวณเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลง Coefficient 

ในแต่ละข ัน้ที่มกีารยุบรวม และเลอืกใชจ้ านวนกลุ่มในขัน้ที่มเีปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอย่าง

มากเมื่อเทยีบกบัการยุบรวมในขัน้อื่นๆ  

3.2 วธิ ีPartitioning โดยก าหนดจ านวนกลุ่มที่ต้องการโดยผลจากการท า Hierarchical 

และใชว้ธิ ีk-means ในการก าหนด จุดเริม่ตน้และจดัขอ้มูลแต่ละรายการลงแต่ละกลุ่มข ัน้ตอนที ่

4 การอธบิายลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม 

 โดยการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มส าหรบัแต่ละตวัแปรที่ใชใ้นการวเิคราะห ์

และการน าขอ้มูลหรอืตวัแปรอื่นๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการแบ่งกลุ่ม มาเปรยีบเทยีบเช่นกนัว่ากลุ่มที่ได้

มคีวามแตกต่างในประเดน็เหล่านี้เพิม่เตมิ จากนัน้การตัง้ชื่อแต่ละกลุ่มตามความแตกต่างที่พบ

ขา้งตน้ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาวจิยัเรื่อง การแบ่งกลุ่ม ความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้าน

จ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ” ผูว้จิยัเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การวเิคราะห์หา
ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ส่วนท่ี 2  ผลการประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ที่
เขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ  โดยการ
วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ส่วนท่ี 3  ผลการแบ่งกลุ่มระดบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ 
ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ  

 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

ส่วนท่ี 1  ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ารวเิคราะหห์าค่าความถี ่

(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตาราง

ต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ 

 

 

 

  

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 142 คน คดิเป็น

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 

ชาย 58 29 

หญงิ 142 71 

รวม 200 100 
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รอ้ยละ 71 และเป็นเพศชาย จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29  

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ จ านวนคน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20 ปี 10 5 
21 – 30 ปี 57 28.50 
31 – 40 ปี 53 26.50 
41 – 50 ปี 49 24.50 
51 – 60 ปี 21 10.50 
มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 10 5 

รวม 200 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มชี่วงอายุมากที่สุด 3 อนัดบั คอื มชี่วงอายุ
ระหวา่ง 21 – 30 ปี จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง31 – 40 ปี 
จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 และมชีว่งอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวน 49 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.50 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 
จากตารางที ่4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัการศกึษามากทีสุ่ด 3 อนัดบั คอื มรีะดบั 

การศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 121 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 รองลงมามรีะดบัการศกึษา 
ปรญิญาโท จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17 และมรีะดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส.  

ระดบัการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
ประถมศกึษาหรอืต ่ากวา่ 4 2 
มธัยมศกึษาตอนตน้ / ปวช. 15 7.50 
มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวส. 26 13 
ปรญิญาตร ี 121 60.50 
ปรญิญาโท 34 17 

รวม 200 100 
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จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13  

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามอาชพี 

 

อาชีพ จ านวนคน ร้อยละ 
คา้ขาย / ธุรกจิส่วนตวั 45 22.50 
พนกังาน / ลูกจา้งบรษิทัเอกชน 80 40 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 45 22.50 
นกัเรยีน / นกัศกึษา 17 8.50 
อื่นๆ 13 6.50 

รวม 200 100 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มอีาชพีมากที่สุด 3 อนัดบั คอืมอีาชพีเป็นเป็น
พนกังาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 รองลงมามอีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิ
ส่วนตวั จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และมีอาชพีข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ 
จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50น 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน 

 

รายได้ต่อเดือน จ านวนคน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000  บาท 25 12.50 

10,001 – 20,000  บาท 39 19.50 

20,001 – 30,000  บาท 41 20.50 

30,001 – 40,000  บาท 39 19.50 

40,001 – 50,000  บาท 21 10.50 

50,000 บาทขึน้ไป 35 17.50 

รวม 200 100 

  

จากตารางที ่4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายไดต้่อเดอืนมากทีสุ่ด 3 อนัดบั คอื มรีายได้

ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท จ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 20.50 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืน
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ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50และมีรายได้ต่อเดือน 

50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50     

 

ส่วนท่ี 2 การประเมนิระดบัความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาด  โดยการวเิคราะห์

หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ดงัตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่4.16 – ตารางที ่4.22 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การประเมนิความพงึพอใจ

ดา้นส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบไปดว้ย 7 ดา้น ดงันี้ 

1.  ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ (Product) 

 2.  ดา้นราคา (Price) 

 3.  ดา้นสถานที ่(Place) 

 4.  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

 5.  ดา้นบุคคล (People) 

 6.  ดา้นกระบวนการ (Process) 

 7.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมนิระดบัความพงึพอใจด้านสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ของลูกค้า

ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง  สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

ด้านสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.สนิคา้มคีุณภาพ 3 5 4.38 .646 

2.สนิคา้ภายในรา้นมคีวาม
หลากหลาย 

2 5 4.22 .674 

3.มกีารรบัคนืสนิคา้ 1 5 3.78 .998 

4.มสีนิคา้จ าหน่ายหลายขนาด 
รูปแบบ รุ่น  

2 5 4.02 .736 

รวม (n=200) 2 5 4.10 0.763 

 

จากตารางที ่4.16 พบวา่ ความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ทีเ่ขา้ 

มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ ในดา้นสนิค้า

หรอืผลติภณัฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 4.10) โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 

สนิคา้มคีุณภาพ (X   = 4.38) รองลงมา คอื สนิคา้ภายในรา้นมคีวามหลากหลาย (X   = 4.22) และ

รายการทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื มกีารรบัคนืสนิคา้ (X   = 3.78) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมินระดบัความพงึพอใจด้านราคา ของลูกค้าที่เข้ามาซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

ด้านราคา 

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.มกีารต่อรองราคา 1 5 3.52 1.125 

2.ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบั

คุณภาพ 

2 5 3.95 .738 

3.มป้ีายแสดงราคาสนิคา้อย่าง

ชดัเจน 

2 5 4.49 .792 

4.ราคาสนิคา้ภายในรา้นเมือ่

เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณมคีวาม

เหมาะสม  

2 5 4.04 .726 

รวม (n=200) 1.75 5 4 .845 

 

จากตารางที ่4.17 พบว่า ความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่เขา้

มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ  ในดา้นราคา    

โดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 3.52) โดยรายการทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื มป้ีายแสดงราคา 

สนิคา้อย่างชดัเจน (X   = 4.49) รองลงมา คอื ราคาสนิคา้ภายในรา้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ 

มคีวามเหมาะสม (X   = 4.04) และรายการทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื มกีารต่อรองราคา (X   = 3.52)  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมนิระดบัความพงึพอใจด้านสถานที่ ของลูกค้าที่เขา้มาซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

ด้านสถานท่ี 

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.เวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวาม

เหมาะสม 

1 5 4.05 .810 

2.เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวาม

เหมาะสม 

1 5 3.97 .743 

3.มกีารจดัเรยีงสนิคา้เป็น

ระเบยีบท าใหง้่ายในการคน้หา 

1 5 3.81 1.001 

4.สถานทีต่ ัง้รา้น หาง่าย 

สะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร 

1 5 3.83 .927 

5.สภาพภายในรา้นมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดน่า

มอง 

1 5 3.75 .946 

รวม (n=200) 1 5 3.88 .885 

 

จากตารางที ่4.18 พบว่า ความพงึพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่เขา้

มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ   ในด้าน

สถานทีโ่ดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 3.88) โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื เวลาเปิด

ใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม (X   = 4.23) รองลงมา คอื เวลาปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม (X   = 

3.97) และรายการที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ สภาพภายในร้านมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและ

สะอาดน่ามอง (X   = 3.75)  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมนิระดบัความพงึพอใจ ในด้านการส่งเสรมิการตลาดของ

ลูกคา้ที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ

          

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.การใหส้่วนลดพเิศษส าหรบั

สมาชกิ 

1 5 3.60 1.066 

2.การใหข้องแถมแก่ลูกคา้ 1 5 3.41 1.038 

3.การจดัรายการสนิคา้ลดราคา

พเิศษ 

1 5 3.57 1.082 

4.มกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล 

ขา่วสาร การลดราคาสนิคา้ การ

จดัโปรโมชัน่พเิศษ 

1 5 3.38 1.015 

รวม (n=200) 1 5 3.49 1.050 

 

จากตารางที ่4.19 พบวา่ ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่เขา้มาซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ  ในดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด โดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 3.49) โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื การให้

ส่วนลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ (X   = 3.60) รองลงมา คอื การจดัรายการสนิคา้ลดราคาพเิศษ (X   = 

3.57) และรายการทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื มกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล ขา่วสาร การลดราคาสนิค้า 

การจดัโปรโมชัน่พเิศษ (X   = 3.38) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมนิระดบัความพงึพอใจ ด้านบุคคลของลูกค้าที่เขา้มาซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

ด้านบุคคล 

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.พนกังานใหค้วามรูแ้ละ

ค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่าง

ด ี

1 5 3.99 .848 

2.การดูแลเอาใจใส่ของพนกังาน

มคีวามเหมาะสม 

1 5 3.87 .812 

3.การตอ้นรบัลูกคา้ดว้ยความยิม้

แยม้แจ่มใส 

1 5 4.03 .868 

4.การแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย 1 5 3.96 .810 

รวม (n=200) 1 5 3.96 .834 

 

จากตารางที ่4.20 พบวา่ ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่เขา้มาซื้อ

สนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ  ในดา้นบุคคล โดย

ภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 3.96) โดยรายการทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื การต้อนรบัลูกค้าด้วย

ความยิม้แยม้แจ่มใส (X   = 4.03) รองลงมา คอื พนักงานให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกบัสนิค้า

ไดอ้ย่างด ี(X   = 3.99) และรายการทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมคีวาม

เหมาะสม (X   = 3.87)  

 

 

 

 



48 

ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมนิระดบัความพงึพอใจ ดา้นกระบวนการของลูกคา้ที่เขา้มา

ซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

ด้านกระบวนการ 

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.ขัน้ตอนในการช าระเงนิมี

ความรวดเรว็ 

2 5 4.14 .777 

2.อุปกรณ์อ านวยความสะดวก

ในการเลอืกซือ้สนิคา้มคีวาม

เหมาะสม 

1 5 3.80 .770 

3.ระบบการจดัควิในการเขา้รบั

บรกิารมคีวามเหมาะสม 

2 5 3.99 .836 

4. การบรกิารห่อของขวญัตาม

เทศกาลต่างๆ 

1 5 3.91 .822 

รวม (n=200) 1.5 5 3.96 .801 

 

จากตารางที ่4.21 พบวา่ ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อ 

สินค้าภายในร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ   ในด้าน

กระบวนการ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 3.96) โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื

ข ัน้ตอนในการช าระเงนิมคีวามรวดเรว็ (X   = 4.14) รองลงมา คอื ระบบการจดัควิในการเขา้รบั

บรกิารมคีวามเหมาะสม (X   = 3.99) และรายการทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าสุด คอื การอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกในการเลอืกซื้อสนิคา้มคีวามเหมาะสม (X   = 3.80) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean=X ) และค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การประเมนิระดบัความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพของลูกค้า

ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

Minimum 

ค่าต า่สดุ 

 

Maximum 

ค่าสงูสดุ 

 

Mean 

ค่าเฉล่ีย 

 

Std. Deviation 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.บรรยากาศภายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

1 5 3.93 .844 

2.ความสวา่งภายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

2 5 3.96 .742 

3.อุณหภูมภิายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

2 5 4.04 .785 

4.การตกแต่งรา้นมคีวามทนัมยั 1 5 3.68 .901 

รวม (n=200) 1.5 5 3.90 .818 

 

จากตารางที ่4.22 พบวา่ ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าที่เขา้มาซื้อ

สนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ   ในด้านลกัษณะ

ทางกายภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัพอใจ (X   = 3.90) โดยรายการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื 

อุณหภูมภิายในร้านมคีวามเหมาะสม (X   = 4.04) รองลงมา คอื ความสว่างภายในร้านมคีวาม

เหมาะสม (X   = 3.96) และรายการที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื การตกแต่งร้านมคีวามทนัมยั (X   = 

3.65)  
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ส่วนท่ี 3  ผลการแบ่งกลุ่มระดบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ 

ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ  

  การแบ่งกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของ

โครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั โดยการวเิคราะห์จะใชต้วัแปร

ค าถามความพงึพอใจของลูกคา้ผูม้าใชบ้รกิารทีม่ตี่อรา้นจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง  โดย

แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี้ พอใจอย่างยิง่ พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจอย่างยิง่ ทัง้ 28 ค าถาม 

โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหก์ลุ่ม (Cluster Analysis) ไดใ้ช ้Dendrograms ทีม่าจากการวเิคราะห์กลุ่ม

แบบขัน้ตอน (Hierarcical Cluster Analysis) เพื่อช่วยในการพจิารณาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม 

ต่อจากนัน้ จงึใชก้ารวเิคราะห์แบบ K-Mean ซึ่งค านวณหาระยะห่างด้วยวธิกีารวธิ ีSquared 

Eucliden Distance และไดก้ าหนดจ านวนกลุ่ม (Cluster) ทีต่อ้งการ  

 โดยผู้ศกึษา ได้ท าการแบ่งกลุ่มดงันี้  ผลการแบ่งกลุ่มโดยจัดเป็น 1 และ 2 เพื่อหา

จ านวนกลุ่ม (Cluster) ทีเ่หมาะสม ซึ่งมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนกลุ่ม และค่าทีไ่ดจ้ากตาราง Agglomeration Schedule 

 

จ านวนกลุ่ม Coefficients เปอรเ์ซน็ต์การวดั 

1 5771.000 0 

2 4347.649 0.327384023 

3 3736.093 0.163688773 

4 3538.989 0.055694798 

5 3375.346 0.048482019 

 

จากตารางที ่4.23 พบว่าเปอร์เซ็นต์การวดัมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้และลดลง ดงันัน้

การแบ่งกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกไดเ้พยีง 2 กลุ่ม 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดของ

ลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ  

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1. ด้านสินค้าหรือ

ผลิตภณัฑ ์

      

สนิคา้มคุีณภาพ ระหว่างกลุ่ม 14.507 1 14.507 41.862 .000 

ภายในกลุ่ม 

Total 

68.613 

83.120 

198 

199 

.347 

  

      สนิคา้ภายในรา้นมคีวาม

หลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม 15.304 1 15.304 40.395 .000 

ภายในกลุ่ม 75.016 198 .379 
  

Total 90.320 199 
   

มกีารรบัคนืสนิค้า ระหว่างกลุ่ม 53.023 1 53.023 72.256 .000 

ภายในกลุ่ม 145.297 198 .34 
  

Total 198.320 199 
   

มสีนิคา้จ าหน่ายหลายขนาด  

รปูแบบ รุ่น 

ระหว่างกลุ่ม 23.334 1 23.334 54.621 .000 

ภายในกลุ่ม 84.586 198 .427 
  

Total 107.920 199 
   

2. ด้านราคา       

มกีารต่อรองราคา ระหว่างกลุ่ม 82.158 1 82.158 95.824 .000 

ภายในกลุ่ม 169.762 198 .857 
 

  

Total 251.920 199 
  

  

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดของ

ลูกคา้ที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ 

(ต่อ) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ราคาสนิค้ามคีวามเหมะสมกบั

คุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 33.673 1 33.673 89.227 .000 

ภายในกลุ่ม 74.722 198 .377 
 

  

Total 108.395 199 
  

  

มป้ีายแสดงราคาสนิค้าชดัเจน ระหว่างกลุ่ม 20.637 1 20.637 39.246 .000 

ภายในกลุ่ม 104.118 198 .526 
 

  

Total 124.755 199 
  

  

ราคาสนิค้าภายในรา้นเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณมคีวาม

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 20.964 1 20.964 49.540 .000 

ภายในกลุ่ม 83.791 198 .423 
 

  

Total 104.755 199 
  

  

3.ด้านสถานท่ี       

เวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวาม

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 22.069 1 22.069 40.265 .000 

ภายในกลุ่ม 108.526 198 .548 
 

  

Total 130.595 199 
  

  

เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม ระหว่างกลุ่ม 13.403 1 13.403 27.523 .000 

ภายในกลุ่ม 96.417 198 .487 
 

  

Total 109.820 199 
  

  

มกีารจดัเรยีงสนิคา้เป็นระเบยีบ 

ท าใหง้่ายในการคน้หา 

ระหว่างกลุ่ม 68.841 1 68.841 104.405 .000 

ภายในกลุ่ม 130.554 198 .659 
 

  

Total 199.395 199 
  

  

สถานทีต่ัง้รา้น หาง่าย สะดวก 

ในการเขา้ใชบ้รกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 42.590 1 42.590 65.736 .000 

ภายในกลุ่ม 128.285 198 .648 
 

  

Total 170.875  
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*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดของ

ลูกคา้ที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวัฒนะ 

(ต่อ) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

3. ด้านสถานท่ี (ต่อ)        

สภาพภายในรา้นมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดน่า

มอง 

ระหว่างกลุ่ม 66.527 1 66.527 118.171 .000 

ภายในกลุ่ม 111.468 198 .563 
 

  

Total 117.995 199 
  

  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด       

การใหส้่วนลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ ระหว่างกลุ่ม 76.133 1 76.133 100.585 .000 

ภายในกลุ่ม 149.867 198 .757 
 

  

Total 226.000  
  

  

การใหข้องแถมแก่ลกูคา้ ระหว่างกลุ่ม 84.437 1 84.437 128.661 .000 

ภายในกลุ่ม 129.943 198 .656 
 

  

Total 214.380 199 
  

  

การจดัรายการสนิคา้ลดราคา

พเิศษ 

ระหว่างกลุ่ม 109.436 1 109.436 175.142 .000 

ภายในกลุ่ม 123.719 198 .625 
 

  

Total 233.155 199 
  

  

มกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลู 

ข่าวสาร  

การลดราคาสนิคา้ การจดั

โปรโมชัน่พเิศษ 

ระหว่างกลุ่ม 83.150 1 83.150 134.981 .000 

ภายในกลุ่ม 121.970 198 .616 
 

  

Total 205.120 199 
  

  

       5. ด้านบุคคล       

พนกังานใหค้วามรู้และ

ค าแนะน า 

เกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่างดี 

ระหว่างกลุ่ม 45.022 1 45.022 91.024 .000 

ภายในกลุ่ม 97.933 198 .495 
 

  

Total 142.955 199 
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*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดของ

ลูกคา้ที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ  

(ต่อ) 

 

ส่วนประสมการตลาด 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

การดแูลเอาใจใส่ของพนกังาน 

มคีวามเหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 41.326 1 41.326 90.888 .000 

ภายในกลุ่ม 90.029 198 .455 
 

  

Total 131.355 199 
  

  

การต้อนรบัลกูคา้ดว้ยความยิม้

แยม้ 

แจ่มใส 

ระหว่างกลุ่ม 54.602 1 54.602 113.543 .000 

ภายในกลุ่ม 95.218 198 .481 
 

  

Total 149.820 199 
  

  

การแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย ระหว่างกลุ่ม 38.551 1 38.551 82.930 .000 

ภายในกลุ่ม 92.044 198 .465 
 

  

Total 130.595 199 
  

  

6.ด้านกระบวนการ       

ขัน้ตอนในการช าระเงนิมคีวาม

รวดเรว็ 

ระหว่างกลุ่ม 39.187 1 39.187 95.916 .000 

ภายในกลุ่ม 80.893 198 .409 
 

  

Total 120.080 199 
  

  

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน

การเลอืกซือ้สนิคา้มคีวาม

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 42.450 1 42.450 111.252 .000 

ภายในกลุ่ม 75.550 198 .382 
 

  

Total 118 199 
  

  

ระบบการจดัควิในการเขา้รบั

บรกิารมคีวามเหมาะสม 

 

ระหว่างกลุ่ม 64.023 1 64.023 169.172 .000 

ภายในกลุ่ม 74.932 198 .378 
 

  

Total 138.955 199 
  

  

การบรกิารห่อของขวญัตาม

เทศกาลต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม 25.999 1 25.999 47.497 .000 

ภายในกลุ่ม 108.381 198 .547 
 

  

Total 134.380 199 
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*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจด้านส่วนประสมการตลาดของ

ลูกคา้ที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ  

(ต่อ) 

 

ส่วนประสมการตลาด 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ

  

      

บรรยากาศภายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 61.792 1 61.792 152.776 .000 

ภายในกลุ่ม 80.083 198 .404 
 

  

Total 141.875 199 
  

  

ความสว่างภายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 34.082 1 34.082 89.266 .000 

ภายในกลุ่ม 74.598 198 .382 
 

  

Total 109.680 199 
  

  

อุณหภูมภิายในรา้นมคีวาม

เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 31.173 1 31.173 67.396 .000 

ภายในกลุ่ม 91.582 198 .463 
 

  

Total 122.755 199 
  

  

การตกแต่งรา้นมคีวามทนัสมยั ระหว่างกลุ่ม 58.816 1 58.816 113.391 .000 

ภายในกลุ่ม 102.704 198 .519 
 

  

Total 161.520 199 
  

  

       *นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่4.24 พบวา่ความแตกต่างของความพงึพอใจดา้นส่วนประสมการตลาด ทัง้ 

7 ดา้นมดีงันี้  

1.  ความพึงพอใจด้านสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์เมื่อพจิารณาแลว้ พบวา่สนิคา้มคีุณภาพ 

สินค้าภายในร้านมีความหลากหลาย มีการรบัคืนสินค้า และมีสินค้าจ าหน่ายหลายขนาด 

รูปแบบ รุ่น มคี่า Sig=0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 แสดงว่าเป็นปจัจยั

ส าคญัและกระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง  
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2.  ความพึงพอใจด้านราคา เมื่อพจิารณาแลว้ พบวา่ มกีารต่อรองราคา ราคาสนิค้ามี

ความเหมาะสมกบัคุณภาพ มป้ีายแสดงราคาสนิค้าชดัเจน ราคาสนิค้าภายในร้านเมื่อเทยีบกบั

ปรมิาณมคีวามเหมาะสม มคี่า Sig=0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงวา่

เป็นปจัจยัส าคญัและกระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง 

3.  ความพึงพอใจด้านสถานท่ี เมื่อพจิารณาแล้ว พบว่า เวลาเปิดให้บรกิารมคีวาม

เหมาะสมเหมาะสมกบัคุณภาพ เวลาปิดให้บรกิารมคีวามเหมาะสม มีการจดัเรยีงสนิค้า เป็น

ระเบยีบ ท าใหง้่ายในการคน้หา สถานทีต่ ัง้รา้น หาง่าย สะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร สภาพภายใน

ร้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดน่ามอง มีค่า Sig=0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า

นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงวา่เป็นปจัจยัส าคญัและกระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง 

4.  ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพจิารณาแลว้ พบวา่ การใหส้่วนลด

พเิศษ ส าหรบัสมาชกิ การให้ของแถมแก่ลูกค้า การจดัรายการสินค้าลดราคาพิเศษ มีการ

ประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล ขา่วสาร การลดราคาสนิคา้ การจดัโปรโมชัน่พเิศษ มคี่า Sig=0.000 ซึ่งมี

ค่าน้อยกวา่ค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงวา่เป็นปจัจยัส าคญัและกระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง 

5.  ความพึงพอใจด้านบุคคล เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า พนักงานให้ความรู้และ

ค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่างด ีการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมคีวามเหมาะสม การต้อนรบั

ลูกคา้ดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส การแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย มคี่า Sig=0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกวา่ 

ค่านยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 แสดงวา่เป็นปจัจยัส าคญัและกระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง 

6.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ เมื่อพจิารณาแล้ว พบว่า ขัน้ตอนใน

การช าระเงนิมคีวามรวดเรว็ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเลอืกซื้อสนิคา้มคีวามเหมาะสม  

ระบบการจดัควิในการเขา้รบับรกิารมคีวามเหมาะสม การบรกิารห่อของขวญัตามเทศกาลต่างๆ 

มคี่า Sig=0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าเป็นปจัจยัส าคญัและ

กระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง 

7.  ความพึงพอใจด้านลกัษณะทางกายภาพ เมื่อพจิารณาแล้ว พบว่า บรรยากาศ

ภายในร้านมีความเหมาะสม ความสว่างภายในร้านมคีวามเหมาะสม อุณหภูมิภายในร้านมี

ความเหมาะสม Sig=0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 แสดงว่าเป็นปจัจยั

ส าคญัและกระทบต่อกลุ่มตวัอย่าง โดยผลการการวเิคราะห์แบบ K-mean จากผลการท า 

ANOVA และน าตวัแปรที่มคี่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติ ิ (Sig.) ที่ระดบัต ่ากว่า 
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0.05 และค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจในส่วนประสม

การตลาด ทัง้ 7 ดา้น ดงันี้  

 

1.  ด้านสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 

ด้านสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์ 1 2  

สนิคา้มคีุณภาพ 4.06 4.61 0.00 

สนิคา้ภายในรา้นมคีวามหลากหลาย 3.89 4.45 0.00 

มกีารรบัคนืสนิคา้ 3.17 4.21 0.00 

มสีนิคา้จ าหน่ายหลายขนาด รูปแบบ รุ่น 3.61 4.31 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 

จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์
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ตามภาพที ่1 พบวา่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ กลุ่มตวัอย่างที่ 1 มจี านวน 83 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 41.50 ผูศ้กึษาไดต้ัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจต่อ
การรบัคนืสนิค้าน้อยที่สุด มคี่าเฉลี่ย (X   = 3.17 )  เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ความพงึพอใจในการ
เลอืกซื้อสนิคา้ สนิคา้มคีุณภาพ และสนิค้าภายในร้านมคีวามหลากหลาย และมสีนิค้าจ าหน่าย
หลายรูปแบบ กลุ่มตวัอย่างที่ 2 มีจ านวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 58.50 ผู้ศกึษาได้ตัง้ชื่อว่า 
กลุ่มผู้หญิงวยัเริ่มท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มีความพึงพอใจต่อสินค้าที่มีคุณภาพ มากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่ (X   = 4.61 )เมื่อเปรยีบเทยีบกบั สนิคา้ภายในรา้นมคีวามหลากหลาย มกีารรบัคนืสนิคา้ 
และมสีนิคา้จ าหน่ายหลายขนาด รูปแบบ รุ่น  

 

2.  ด้านราคา   

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 
ด้านราคา   1 2  
มกีารต่อรองราคา 2.76 4.06 0.00 
ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.46 4.29 0.00 
มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ชดัเจน 3.90 4.56 0.00 
ราคาสนิคา้ภายในรา้นเมื่อเทยีบกบั
ปรมิาณมคีวามเหมาะสม 

3.65 4.31 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 
จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 
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ภาพท่ี 2  แสดงการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นราคา 

ตามภาพที ่2 พบวา่กลุ่มตวัอย่างที ่1 มจี านวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 41.50ผูศ้กึษาได้

ตัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจต่อการต่อรองราคา น้อยที่สุด มี

ค่าเฉลีย่ (X   = 2.76 ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ความพงึพอใจในการมป้ีายแสดงราคาสนิค้าชดัเจน 

ราคาสนิคา้ภายในรา้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณมคีวามเหมาะสม ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสม

กบัคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างที ่2 มจี านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 ผูศ้กึษาได้ตัง้ชื่อว่า กลุ่ม

ผูห้ญงิวยัเริม่ท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจในการมป้ีายแสดงราคาสนิค้าชดัเจน มาก

ทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ (X   = 4.56 ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั มกีารต่อรองราคา ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสม

กบัคุณภาพ และมป้ีายแสดงราคาสนิคา้ชดัเจน 

 

3.  ด้านสถานท่ี 

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 

ด้านสถานท่ี 1 2  

เวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 3.65 4.32 0.00 

เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 3.66 4.19 0.00 

มกีารจดัเรยีงสนิคา้ เป็นระเบยีบ ท าใหง้่าย 

ในการคน้หา 

3.11 4.30 0.00 

สถานทีต่ ัง้รา้น หาง่าย สะดวกในการเขา้ใช้

บรกิาร 

3.28 4.21 0.00 

สภาพภายในรา้นมคีวาม 

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  

และสะอาดน่ามอง 

3.06 4.23 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 

จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 
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ภาพท่ี 3  แสดงการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นสถานที ่

 

ตามภาพที ่3 พบวา่กลุ่มตวัอย่างที ่1 มจี านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 ผูศ้กึษาได้

ตัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจต่อสภาพภายในร้านมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดน่ามอง น้อยทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ (X   = 3.06) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั เวลา

เปิดให้บรกิารมีความเหมาะสม มกีารจดัเรยีงสนิค้าเป็นระเบียบท าให้ง่ายในการค้นหา สถาน

ทีต่ ัง้รา้นหาง่าย สะดวกในการเขา้ใชบ้รกิาร เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม กลุ่มตวัอย่างที ่2 

มจี านวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 58.50 ผูศ้กึษาได้ตัง้ชื่อว่า กลุ่มผูห้ญิงวยัเริม่ท างานใส่ใจกบั

สุขภาพ มคีวามพงึพอใจในเวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ (X   = 4.32 ) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบับรกิาร เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม สถานทีต่ ัง้ร้านหาง่าย สะดวกใน

การเขา้ใชบ้รกิารสภาพภายในร้านมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและสะอาดน่ามอง และมกีาร

จดัเรยีงสนิคา้เป็นระเบยีบท าใหง้่ายในการคน้หา  
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4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 1 2  

การใหส้่วนลดพเิศษ ส าหรบัสมาชกิ 2.87 4.12 0.00 

การใหข้องแถมแก่ลกูคา้ 

 

2.64 3.96 0.00 

การจดัรายการสนิคา้ลดราคาพเิศษ 2.69 4.19 0.00 

มกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล ขา่วสาร การ

ลดราคาสนิคา้ การจดัโปรโมชัน่พเิศษ 

2.61 3.92 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 

จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  แสดงการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
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ตามภาพที ่4 พบวา่กลุ่มตวัอย่างที ่1 มจี านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 ผูศ้กึษาได้

ตัง้ชื่อว่า กลุ่มผู้หญิงวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มีความพึงพอใจในการประชาสมัพนัธ์ข้อมูล

ขา่วสาร การลดราคาสนิคา้ การจดัโปรโมชัน่น้อยทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ (X  = 2.61) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 

การจดัรายการสนิคา้ลดราคาพเิศษ การใหส้่วนลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ การใหข้องแถมแก่ลูกคา้ 

กลุ่มตวัอย่างที ่2 มจี านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 ผูศ้กึษาไดต้ัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญิงวยัเริม่

ท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจการจดัรายการสนิคา้ลดราคาพเิศษ มากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย 

(X  =4.19) เมื่อเปรียบเทยีบกบั  การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร การลดราคาสินค้า การจดั

โปรโมชัน่การใหข้องแถมแก่ลูกคา้ และการใหส้่วนลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ 

 

5.  ด้านบุคคล 

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 

ด้านบุคคล 1 2  

พนกังานใหค้วามรูแ้ละค าแนะน า

เกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่างด ี

3.42 4.38 0.00 

การดูแลเอาใจใสข่องพนกังานมคีวาม

เหมาะสม 

3.33 4.25 0.00 

การตอ้นรบัลูกคา้ดว้ยความยิม้แยม้ 

แจ่มใส   

3.41 4.47 0.00 

การแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย 3.43 4.32 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 

จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 
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ภาพท่ี 5  แสดงการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นบุคคล 

 

ตามภาพที ่5 พบวา่กลุ่มตวัอย่างที ่1 มจี านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 ผูศ้กึษาได้

ตัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมี

ความเหมาะสม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X  =3.33 ) เมื่อเปรียบเทียบกบั การแต่งกายสะอาด

เรยีบรอ้ย พนกังานใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้ไดอ้ย่างด ีการตอ้นรบัลูกคา้ดว้ยความ

ยิ้มแย้มแจ่มใส กลุ่มตวัอย่างที่ 2 มจี านวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 58.50 ผูศ้กึษาได้ตัง้ชื่อว่า 

กลุ่มผูห้ญิงวยัเริม่ท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจการต้อนรบัลูกค้าด้วยความยิ้มแย้ม

แจ่มใส มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย (X  = 4.47 ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมี

ความเหมาะสม และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกบัสินค้าได้

อย่างด ี
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6.  ด้านกระบวนการให้บริการ 

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 

ด้านกระบวนการให้บริการ 1 2  

ขัน้ตอนในการช าระเงนิมคีวามรวดเรว็ 3.61 4.51 0.00 

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเลอืก

ซื้อสนิคา้มคีวามเหมาะสม 

3.25 4.19 0.00 

ระบบการจดัควิในการเขา้รบับรกิารมี

ความเหมาะสม 

3.31 4.46 0.00 

การบรกิารหอ่ของขวญัตามเทศกาลต่างๆ 3.48 4.21 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 

จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  แสดงการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
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ตามภาพที ่6 พบวา่กลุ่มตวัอย่างที ่1 มจี านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 ผูศ้กึษาได้

ตัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน

การเลอืกซื้อสนิค้ามีความเหมาะสม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X  = 3.25 ) เมื่อเปรียบเทียบกบั 

ข ัน้ตอนในการช าระเงนิมคีวามรวดเรว็ การบรกิารห่อของขวญัตามเทศกาลต่างๆ  ระบบการจดั

ควิในการเขา้รบับริการมีความเหมาะสม กลุ่มตวัอย่างที่ 2 มจี านวน 117 คน คดิเป็นร้อยละ 

58.50 ผูศ้กึษาไดต้ัง้ชือ่ว่า กลุ่มผูห้ญงิวยัเริม่ท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจ ข ัน้ตอนใน

การช าระเงินมคีวามรวดเรว็ มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย (X  = 4.51 ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั อุปกรณ์

อ านวยความสะดวกในการเลอืกซื้อสนิคา้มคีวามเหมาะสม การบรกิารห่อของขวญัตามเทศกาล

ต่างๆ และระบบการจดัควิในการเขา้รบับรกิารมคีวามเหมาะสม 

 

7.  ด้านลกัษณะทางกายภาพ 

 

ตวัแปร (ค าถาม) กลุ่มท่ี Sig 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 1 2  

บรรยากาศภายในรา้นมคีวามเหมาะสม 3.27 4.39 0.00 

ความสวา่งภายในรา้นมคีวามเหมาะสม 3.47 4.31 0.00 

อุณหภูมภิายในรา้นมคีวามเหมาะสม 3.57 4.37 0.00 

การตกแต่งรา้นมคีวามทนัสมยั 3.04 4.14 0.00 

จ านวนคน (200) 83 117 

จ านวนเปอรเ์ซน็ต์ (100) 41.50 58.50 
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ภาพท่ี 7  แสดงการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ตามภาพที ่7 พบวา่กลุ่มตวัอย่างที ่1 มจี านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 ผูศ้กึษาได้

ตัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจการตกแต่งร้านมคีวามทนัสมยั 

น้อยที่สุด มคี่าเฉลี่ย (X   =3.04 ) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั อุณหภูมภิายในร้านมีความเหมาะสม 

ความสวา่งภายในรา้นมคีวามเหมาะสม บรรยากาศภายในรา้นมคีวามเหมาะสม กลุ่มตวัอย่างที่  

2 มจี านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 ผูศ้กึษาไดต้ัง้ชือ่วา่ กลุ่มผูห้ญิงวยัเริม่ท างานใส่ใจกบั

สุขภาพ มคีวามพงึพอใจบรรยากาศภายในรา้นมคีวามเหมาะสม มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ (X   = 4.39 

) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการตกแต่งร้านมคีวามทนัสมยั ความสว่างภายในร้านมคีวามเหมาะสม 

และอุณหภูมภิายในรา้นมคีวามเหมาะสมจากกลุ่มทีไ่ดน้ ามาท าตารางไขวก้บัขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง

ด้วยตาราง Crosstab พบว่าขอ้มูลที่วเิคราะห์ด้วยการท า Chi-square Test ในด้านปจัจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดือน มคีวามแตกต่างกนั ตาม

ตาราง ดงันี้ 
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ตารางท่ี 4.15 ตาราง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของเพศ 

Crosstab 

 

เพศ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 รวมทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 23 11.50 35 17.50 58 29 

หญงิ 60 30 82 41 142 71 

รวม  83 41.50 117 58.50 200 100 

 

Chi-square Test 

 

 Value df Asymp. Sig.(sided) 

Pearson Chi-

Square 

1.115 1 0.735 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที่ 4.25 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน จ าแนกตามสถานภาพหญิง และ

จ าแนกตามสถานภาพชาย พบว่ากลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ในเรื่องของเพศไม่ต่างกนั เนื่องจากมคี่า 

Asymp. Sig. 0.735 ซึ่งสูงกวา่ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05        
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ตารางท่ี 4.16 ตาราง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของอายุ 

Crosstab 

 

อายุ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 รวมทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 3 1.5 7 3.5 10 5 

21 – 30 ปี 22 11 35 17.5 57 28.50 

31 – 40 ปี 24 12 29 14.50 53 26.50 

41 – 50 ปี 17 8.5 32 16 49 24.50 

51 – 60 ปี 10 5 11 5.5 21 10.50 

มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 7 3.5 3 1.5 10 5 

รวม 83 41.50 117 58.50 200 100 

 

Chi-square Test 

 

 Value df Asymp. Sig.(sided) 

Pearson Chi-Square 5.660 5 0.341 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่4.26 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน จ าแนกตามอายุ พบวา่ กลุ่ม 1 และ 

กลุ่ม 2 ในเรื่องของอายุไม่ต่างกนั เนื่องจากมคี่า Asymp. Sig. 0.341 ซึ่งสูงกวา่ค่านยัส าคญั 

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05        
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ตารางท่ี 4.17 ตาราง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของระดบัการศกึษา 

Crosstab 

 

ระดบัการศึกษา 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 รวมทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศกึษาหรอืต ่ากวา่ 2 1 2 1 4 2 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 

/ ปวช. 

3 1.5 12 6 15 7.50 

มธัยมศกึษา 

ตอนปลาย / ปวส. 

8 4 18 9 26 13 

ปรญิญาตร ี 51 25.50 70 35 131 60.50 

ปรญิญาโท 19 9.50 15 7.50 24 17 

รวม 83 41.50 117 58.50 200 100 

 

Chi-square Test 

 

 Value df Asymp. Sig.(sided) 

Pearson Chi-Square 7.126 4 .129 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที่ 4.27 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า

กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ในเรื่องของระดบัการศกึษาไม่ต่างกนั เนื่องจากมคี่า Asymp. Sig. 0.129 ซึ่ง

สูงกวา่ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05        
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ตารางท่ี 4.18 ตาราง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของอาชพี 

Crosstab 

 

อาชีพ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 รวมทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 14 7 31 15.50 45 22.50 

พนกังาน/ลูกจา้ง

บรษิทัเอกชน 

41 20.50 39 19.50 80 40 

ขา้ราชการ/ 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

18 9 27 13.50 45 22.50 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 6 3 11 5.50 17 8.50 

อื่นๆ (แม่บา้น) 4 2 9 4.50 13 6.50 

รวม 83 41.50 117 58.50 200 100 

 

Chi-square Test 

 

 Value df Asymp. Sig.(sided) 

Pearson Chi-Square 6.061 4 .195 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่4.28 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน จ าแนกตามอาชพี พบว่า กลุ่ม 1 และ 

กลุ่ม 2 ในเรื่องอาชพีไม่ต่างกนั เนื่องจากมคี่า  Asymp. Sig. 0.195 ซึ่งสูงกว่าค่านัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05        
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ตารางท่ี 4.19 ตาราง Crosstab และผลการวเิคราะห ์Chi-square Test ของรายไดต้่อเดอืน 
Crosstab 
 

รายได้ต่อเดือน 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 รวมทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000  บาท 9 4.50 16 8 25 12.50 
10,001–20,000  บาท 11 5.50 28 14 39 19.50 
20,001–30,000  บาท 19 9.50 22 11 41 20.50 
30,001–40,000  บาท 17 8.50 22 11 39 19.50 
40,001–50,000  บาท 9 4.50 12 6 21 10.50 
50,000 บาทขึน้ไป 18 9 17 8.50 35 17.50 

รวม 83 41.50 117 58.50 200 100 
 
Chi-square Test 
 
 Value df Asymp. Sig.(sided) 
Pearson Chi-Square 5.054 5 .409 
*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที่ 4.29 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า 
กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ในเรื่องรายไดต้่อเดอืนไม่ต่างกนั เนื่องจากมคี่า Asymp. Sig. 0.409 ซึ่งสูง
กวา่ค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05        
 อย่างไรกต็ามเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ตามปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน
จ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ มคีวามพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาด ทัง้ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ทางรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการ 
หลวง สาขาแจ้งวฒันะ ควรเน้นส่วนประสมทางการตลาด  ทัง้ 7 ด้าน แต่เนื่องจากทางร้านมี
ขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณ และบุคคลากร ผูศ้กึษาไดม้ขีอ้เสนอในบทที ่5 ต่อไป   
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มระดบัความพงึพอใจของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสนิค้าภายในร้าน

จ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ” โดยมีวตัถุประสงค์ของการศกึษา 

ดงัต่อไปนี้  

 1.  เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้

ภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

  1.1  ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์(Product) 

  1.2  ดา้นราคา (Price) 

   1.3  ดา้นสถานที ่(Place) 

              1.4  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

              1.5  ดา้นบุคคล (People) 

              1.6  ดา้นกระบวนการ (Process) 

              1.7  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

          2.  เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มจากระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้จากรา้น 

จ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 

 

 ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาได้ใชก้ลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภคที่มาซื้อสนิค้าจากร้านจ าหน่าย

สนิค้าของโครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ จ านวนตวัอย่าง 200 คน และใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื่องมอืในการวจิยั ขอ้มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างน ามาประมวลผล

ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ส าหรบัค่าสถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแปรปรวน 

(ANOVA) และค่าไคสแควร ์(Chi-Squares) ผลการศกึษาสามารถสรุปไดด้งันี้ 
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 ส าหรบัรายละเอยีดของการสรุปผลการศกึษา สรุปไดด้งันี้ 

 1.  สรุปผลการศกึษา 

 2.  อภปิรายผล 

 3.  ขอ้เสนอแนะ 

 

สรปุผลการศึกษา 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 จากการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในกลุม่อายุระหวา่ง

21-30 ปี ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน  

มรีายไดต้่อเดอืน20,001 – 30,000 บาท  

 

 ส่วนท่ี 2  ส่ิงท่ีค้นพบจากลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง ในระดบัความพึงพอใจของลูกค้าท่ี

เข้ามาซ้ือสินค้าภายในร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจ้งวฒันะ สรุป

ได้ ดงันี้ 

 ด้านสินค้าหรือผลิตภณัฑ ์พบวา่ มคีวามพงึพอใจในดา้นสนิคา้มคีุณภาพ  

ค่าเฉลีย่ ( 4.38 ) 

  ด้านราคา พบวา่ มคีวามพงึพอใจในดา้นการมป้ีายแสดงราคาสนิคา้อย่างชดัเจน  

ค่าเฉลีย่ ( 4.49 ) 

  ด้านสถานท่ี พบวา่ มคีวามพงึพอใจในดา้นเวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม  

ค่าเฉลีย่ ( 4.23 ) 

ด้านส่งเสริมการตลาด พบวา่ มคีวามพงึพอใจในดา้นการใหส้่วนลดพเิศษ  

ค่าเฉลีย่ ( 3.60 ) 

ด้านบุคคล พบวา่ มคีวามพงึพอใจในดา้นการตอ้นรบัลูกคา้ดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส  

ค่าเฉลีย่ ( 3.60 ) 
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ด้านกระบวนการ พบวา่ มคีวามพงึพอใจในด้านกระบวนการจดัควิในการเขา้รบับรกิารมี

ความเหมาะสม ค่าเฉลีย่ ( 3.60 ) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ มคีวามพงึพอใจในดา้นอุณหภูมภิายในรา้นมคีวาม 

เหมาะสม ค่าเฉลีย่ ( 3.60 ) 

 

 ส่วนท่ี 3 ผลการแบ่งกลุ่มโดยใช้ความพึงพอใจ สามารถจ าแนกลูกค้า ได้ 2 กลุ่ม สรุป

ได้ดงัน้ี  

 กลุ่มท่ี 1 คอื กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ โดยมสีดัส่วน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50  

ของลูกคา้ทัง้หมด  

 กลุ่มท่ี 2 คอื กลุ่มผูห้ญงิวยัเริม่ท างานใส่ใจกบัสุขภาพ โดยมสีดัส่วน คดิเป็นร้อยละ 58.50 

ของลูกคา้ทัง้หมด  

 

 ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ในด้านความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วน

บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง สรปุได้ดงัน้ี  

 1.  ลูกคา้กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ในเรื่องของเพศไม่ต่างกนั 

 2.  ลูกคา้กลุม่ที ่1 และกลุ่มที ่2 ในเรื่องของอายุไม่ต่างกนั 

 3.  ลูกคา้กลุม่ที ่1 และกลุ่มที ่2 ในเรื่องของระดบัการศกึษาไม่ต่างกนั 

 4.  ลูกคา้กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ในเรื่องของอาชพีไม่ต่างกนั 

 5.  ลูกคา้กลุม่ที ่1 และกลุ่มที ่2 ในเรื่องของรายไดต้่อเดอืนไม่ตา่งกนั 

 

อภิปรายผล 

 

การศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของลูกค้าที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านจ าหน่ายสนิค้าของ

โครงการหลวง สาขาเซ็นทรลัแจ้งวฒันะ อภิปรายผลตามแนวคดิส่วนประสมการตลาด(Marketing 

Mix หรอื 7Ps) ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ได้กล่าวถงึ ประกอบด้วยสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ 
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(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) 

ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ดงันี้ 

จากการศกึษาด้านส่วนประสมการตลาดของร้านจ าหน่ายสนิค้าของโครงการหลวง สาขา

เซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สามารถบอกทางร้านได้ว่า ทางร้านควรเน้นส่วนประสมการตลาดทุกตัว

เนื่องจากมผีลต่อระดบัความพงึพอใจของลูกค้าที่เขา้มาซื้อสนิค้าภายในร้านทัง้ 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม

ผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ และกลุ่มผูห้ญงิวยัเริม่ท างานใส่ใจกบัสุขภาพแต่ในทางปฏบิตัแิล้ว 

หากทางรา้นมขีอ้จ ากดัในเรื่องงบประมาณ และบุคลากร ดงันัน้จ าเป็น 
ตอ้งเลอืกก าหนดส่วนประสมการตลาด ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจลูกค้าทัง้ 2 กลุ่ม โดยพจิารณาจาก
คะแนนเฉลีย่ต ่าสุด ดงันี้ 
   1.  ดา้นราคา พบวา่ ลูกคา้กลุ่มผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ ไดใ้หค้ะแนนเฉลีย่ในปจัจยั
ย่อย คอื มกีารต่อรองราคา ทางรา้นควรมกีารลดราคาสนิคา้ตามเทศกาลและโอกาส เพื่อชว่ยปญัหา
การต่อรองราคาของลูกคา้ ซึ่งสนิคา้บางตวัของทางร้านนัน้ ไม่สามารถต่อรองราคาได้ แต่สามารถ
น าไปใชก้บัปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดได ้ 
 2.  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกค้ากลุ่มผู้หญิงวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ ได้ให้
คะแนนเฉลี่ยในปจัจยัย่อย ทุกตวั ได้แก่  การให้ส่วนลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ การให้ของแถมแก่
ลูกค้า การจดัรายการสนิค้าลดราคาพเิศษ และมกีารประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูล ข่าวสาร การลดราคา
สนิค้า การจดัโปรโมชัน่พิเศษ ซึ่งปจัจยัในด้านนี้ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่ม
ผูห้ญงิวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ 

ดัง้นัน้ ทางรา้นคา้ ควรปรบัปรุงส่วนประสมทางการตลาดที่สร้างความพงึพอใจในระดบัต ่า 
โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่ ลูกคา้ทัง้ 2 กลุ่ม เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและเกนิความคาดหวงัของลูกค้า ซึ่ง
จะสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (2009:164) ทีก่ล่าววา่ “ถา้คุณภาพของสนิคา้มนัมากวา่สิง่ที่เขา
คาดหวงัไวลู้กคา้จะมคีวามรูส้กึพอใจมาก” อย่างไรกต็ามจากผลการศกึษายงัพบอกีว่า กจิการควร
สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผูห้ญิงวยัท างานใส่ใจกบัสุขภาพ ซึ่งจะสามารถท าให้ กลุ่มผู้หญิงวยั
ท างานใส่ใจกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจและประทบัใจในสนิค้าและบรกิาร และมพีฤตกิรรมการซื้อ
สนิคา้ถีข่ ึน้ ซึ่งลูกคา้กลุ่มนี้มกี าลงัซื้อค่อนขา้งสูง ทัง้นี้ทางรา้นจะสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ได ้และ
มยีอดขายมากขึน้ และมกี าไรมากขึน้อกีดว้ย  

 



76 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ดา้นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์สนิคา้ทีจ่ าหน่ายภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง 
ไม่ควรมีสินค้าที่หมดอายุวางอยู่ในชัน้วางจ าหน่ายสินค้า ทัง้นี้หากผู้บริโภคซื้อไปโดยมิได้ดูวนั
หมดอายุ ทางรา้นควรรบัสนิคา้คนื และเปลีย่นสนิคา้ใหม่ใหลู้กคา้ทนัท ีโดยตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิ 
วา่ซื้อจากรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของโครงการหลวง  
 2.  ดา้นราคา และดา้นการส่งเสรมิการตลาด สนิคา้ทีจ่ าหน่ายภายในรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของ
โครงการหลวงจะมีป้ายราคาแสดงอย่างชดัเจน ทางร้านสามารถลดราคาให้ลูกค้าได้ในรูปแบบ
สมาชกิ ลด 5 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืจดัโปรโมชัน่ลดราคาสนิคา้แลว้แต่ความเหมาะสม  
ซึ่งจะสามารถส่งเสรมิการตลาดไปไดอ้กีดว้ย 
 3.  ดา้นบุคคล ควรมกีารเขา้ถงึผูบ้รโิภค โดยมพีนกังานตอ้นรบัคอยสอบถามความต้องการ
ของลูกคา้ทีม่าซื้อสนิคา้ภายในรา้น และใหค้ าแนะน าต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 4.   ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร เนื่องดว้ยอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเลอืกซื้อสนิค้า
ไม่เพยีงพอ ควรเพิม่อุปกรณ์ ไดแ้ก่ ตะกรา้ใส่สนิคา้ เพิม่เตมิ  
  
ข้อแนะน าในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 
 1.    ควรศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัการซื้อสนิค้าสนิค้าภายในร้านจ าหน่าย
สนิคา้ของโครงการหลวง 
 2.   ควรศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัความคาดหวงัและการรบัรูท้ีม่ตี่อรา้นรา้นจ าหน่ายสนิคา้ของ
โครงการหลวง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เรื่อง  การแบ่งกลุ่มความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าภายในร้านจ าหน่ายสินค้า 

ของโครงการหลวง สาขาเซน็ทรลัแจ้งวฒันะ 
 

 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการท าเอกสารวจิยั เพื่อใช้ประกอบการศกึษาวชิา
คน้ควา้อสิระ ของนักศกึษาปรญิญาโท สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ขอ้มูล
ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรบัปรุงรา้น จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์เวลาของท่านใน
การตอบแบบสอบถาม ทัง้นี้ ผูท้ าการศกึษาขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามไว ้ 
ณ โอกาสนี้ดว้ย 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หรอืเตมิขอ้ความลงในชอ่งวา่งใหต้รงกบัความเป็นจรงิ
ของท่านมากทีส่ดุ 
 
1.  เพศ  1.(   ) ชาย    2.(   ) หญงิ 
2.  อาย ุ 1.(   ) ต ่ากวา่ 20 ปี   2.(   ) 21 – 30 ปี 
  3.(   ) 31 – 40 ปี    4.(   ) 41 – 50 ปี 
  5.(   ) 51 – 60 ปี    6.(   ) มากกวา่ 60 ปี 
 
3.  ระดบัการศกึษา 
  1.(   ) ประถมศกึษา หรอื ต ่ากวา่  2.(   ) มธัยมศกึษาตอนตน้/ปวช. 
  3.(   ) มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส. 4.(   ) ปรญิญาตร ี
  5.(   ) ปรญิญาโท 
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4.  อาชพี 
  1.(   ) คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  2.(   ) พนกังาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน 
  3.(   ) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 4.(   ) นกัเรยีน/นกัศกึษา 
  5.(   ) อื่นๆ ระบุ..................... 
5.  รายไดต้อ่เดอืน 
  1.(   ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  2.(   ) 10,001 - 20,000 บาท 
  2.(   ) 20,001 - 30,000 บาท  3.(   ) 30,001 - 40,000 บาท 
  4.(   ) 40,001 - 50,000 บาท  5.(   ) 50,001 บาทขึน้ไป 
 

ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินค้าของโครงการหลวง 

ค าชีแ้จง  โปรดเขยีนเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งทีต่รงกบัความเหน็หรอืประสบการของทา่น 

   ในการประเมนิระดบัความพงึพอใจ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 

  ระดบั 5 คอื  พอใจอย่างยิง่ 

  ระดบั 4 คอื  พอใจ 

  ระดบั 3 คอื  เฉยๆ   

ระดบั 2 คอื  ไม่พอใจ 

ระดบั 1 คอื  ไม่พอใจอย่างยิง่ 

 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  สินค้าหรือผลิตภณัฑ ์(Product)      

1.1 สนิคา้มคีุณภาพ 

1.2 สนิคา้ภายในรา้นมคีวามหลากหลาย 

1.3 มกีารรบัคนืสนิคา้ 

1.4 มสีนิคา้จ าหน่ายหลายขนาด รูปแบบ รุ่น 

     

2.  ราคา (Price)      
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2.1 มกีารต่อรองราคา 

2.2 ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ 

2.3 มป้ีายแสดงราคาสนิคา้ชดัเจน 

2.4 ราคาสนิคา้ภายในรา้นเมือ่เทยีบกบัปรมิาณม ี

     ความเหมาะสม 

     

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)      

3.1 เวลาเปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 

3.2 เวลาปิดใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 

3.3 มกีารจดัเรยีงสนิคา้ เป็นระเบยีบ ท าใหง้่าย 

     ในการคน้หา 

3.4 สถานทีต่ ัง้รา้น หาง่าย สะดวกในการเขา้ 

     ใชบ้รกิาร 

3.5 สภาพภายในรา้นมคีวามเป็นระเบยีบ 

     เรยีบรอ้ย และสะอาดน่ามอง 

     

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

4.1 การใหส้่วนลดพเิศษ ส าหรบัสมาชกิ 

4.2 การใหข้องแถมแก่ลูกคา้ 

4.3 การจดัรายการสนิคา้ลดราคาพเิศษ 

4.4 มกีารประชาสมัพนัธ ์ขอ้มูล ขา่วสาร การลด 

     ราคาสนิคา้ การจดัโปรโมชัน่พเิศษ 

     

5. ด้านบุคคล      

5.1 พนกังานใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าเกีย่วกบั 

     สนิคา้ไดอ้ย่างด ี
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5.2 การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานมคีวาม 

     เหมาะสม 

5.3 การตอ้นรบัลูกคา้ดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส   

5.4 การแต่งกายสะอาด เรยีบรอ้ย 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ      

6.1 ขัน้ตอนในการช าระเงนิมคีวามรวดเรว็ 

6.2 อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเลอืกซือ้ 

     สนิคา้มคีวามเหมาะสม  

6.3 ระบบการจดัควิในการเขา้รบับรกิารมคีวาม 

     เหมาะสม 

6.4  การบรกิารหอ่ของขวญัตามเทศกาลต่างๆ 

     

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ      

7.1 บรรยากาศภายในรา้นมคีวามเหมาะสม 

7.2 ความสวา่งภายในรา้นมคีวามเหมาะสม 

7.3 อุณหภูมภิายในรา้นมคีวามเหมาะสม  

7.4 การตกแต่งรา้นมคีวามทนัสมยั 
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