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บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร กรณีศึกษา 

บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ลูกคา้
องคก์รท่ีไดรั้บเชิญมาร่วมงาน Boonthavorn Open House ประจ าปี 2562 โดยจดัข้ึนท่ีหอประชุม 
บริษทั บุญถาวร เซรามิค 2000 จ ากดั ระหวา่งวนัท่ี 12-13 ธนัวาคม 2562 จ านวน 300 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติ ท่ีบริเวณจุดลงทะเบียนของงาน  สถิติท่ีใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ใชใ้นการวิเคราะห์เชิงกลุ่มเพื่อหาความสมัพนัธ์ของตวั
แปรส าหรับขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร จ  าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing 
Mix) 
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร 
 

บทน า 
 ในปี 2554 บุญถาวรมีกระบวนการพฒันารูปแบบบริการ ใหม่ใหลู้กคา้ประทบัใจ โดย
มุ่งเนน้ว่า บุญถาวร จะเป็นศูนยร์วมความสุขส าหรับคนท าบา้น โดยไดมี้การเปิด Business Unit 
ใหม่ส าหรับบุญถาวร คือ บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์เฟอร์นิเจอร์โดยน าเขา้สินคา้ประเภทเฟอร์นิเจอร์
จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ แบรนด ์Natuzzi Editions , Camerich , Scab Design และสินคา้ภายใตแ้บ
รนด ์Lifestyle เพื่อตอบโจทยส์ าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ และ บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์



เฟอร์นิเจอร์ ไดเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกๆปีในส่วนของลูกคา้องคก์ร จึงไดส้ร้าง
ทีมงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการซ้ือขายแบบ B2Bโดยเฉพาะ โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการลูกคา้องคก์รทั้ง 
Supply Chain เช่น การร่วมกนัท า Perspective กบัผูอ้อกแบบ การท าใบเสนอราคา การสั่งผลิต
สินคา้รูปแบบพิเศษเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารใชข้องการของลูกคา้ กระบวนการส่ง
มอบสินคา้ และบริการหลงัการขาย เป็นตน้ จากขอ้มูลทั้งหมด ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความ
พึงพอใจของลูกคา้องคก์ร ของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์ สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผูป้ระกอบการ ในการน าผลวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบ กลยทุธ์ หรือวิธิ
ด  าเนินงาน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

สมมตฐิานการวจิัย  

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จ  าแนกตาม เพศ ต าแหน่งงาน ประเภทของบริษทั 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน และงบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง ส่งผลต่อ ความพึงพอใจ
ของลูกค้าองค์กรในด้านของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) ได้แก่ (1) 
ผลิตภณัฑ ์(Product) (2) ราคาสินคา้ (Price) (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  (4) การส่งเสริม
การขาย (Promotion) (5) บุคลากร (People) (6) กระบวนการ (Process) (7) สภาพแวดลอ้มในการ
ใหบ้ริการ (Physical Evidence) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 B2B หมายถึง Business-to-Business ความหมายก็คือ Business ของคุณ (B ตวัแรก) นั้น
ท าธุรกิจโดยขายสินคา้หรือบริการ ใหก้บัลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้องคก์ร ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นรายคน 

 

 ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตดา้นระยะเวลา : ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา เดือนตุลาคม 2562 – เดือน

ธนัวาคม 2562  

2. ขอบเขตดา้นประชากร : ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 



ไดแ้ก่ กลุ่มลุกคา้องคก์ร ท่ีถูกเชิญมาร่วมงาน Boonthavorn Open House ณ หอ้งประชุม บริษทั 
บุญถาวรเซรามิค 2000 จ ากดั ระหว่างวนัท่ี 12-13 ธนัวาคม พ.ศ.2562 จ  านวน 300 คน 
 3. ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) เพศ (2) ต าแหน่งงาน (3) ประเภทของบริษทั  (4) 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ (5) งบประมาณในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 

4. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร ของ บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์

เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั  ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์(2) 

ความพึงพอใจ ดา้นราคา (3) ความพึงพอใจ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (4) ความพึง

พอใจ ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย (5) ความพึงพอใจ ดา้นบุคคลกร (6) ความพึงพอใจ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (7) ความพึงพอใจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ โดยปกติแลว้ความรู้สึกของมนุษย ์จะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น คือความรู้สึกดา้นบวก และความรู้สึกดา้นลบ โดยความรู้สึกทั้ง 2 ดา้นจะส่งผล
โดยตรงต่อสภาวะจิตใจของมนุษย ์ความรู้สึกดา้นบวกจะส่งผลให้เกิดความสุข โดยความรู้สึก
ดา้นบวก และความสุข เช่นเดียวกนักบัความรู้สึกดา้นลบ เม่ือเกิดข้ึนและจะท าให้สภาวะจิตใจ
ขุ่นมวั ซ่ึงจะส่งผลใหค้วามสุขลดลง จะเห็นไดว้่าทั้ง ความรู้สึกทางดา้นบวก ความรู้สึกทางดา้น
ลบ และความสุข ส่งผลต่อกนั และมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มูลทฤษฎีทางดา้น
ความพึงพอใจ จะสามารถสรุปได้ว่าหลกัการบริการท่ีดี ตอ้งประกอบดว้ย (1) ความเช่ือมั่น
ไว้วางใจ และความน่าเช่ือถือ (2) สมรรถภาพในการให้บริการ (3) ความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการการใหบ้ริการ (4) ความมีอธัยาศยัไมตรี (5) การส่ือสาร (6) ความมัน่คง
ปลอดภยั (7) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (8) ความเขา้ใจและรู้จกัผูม้ารับบริการ 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะ
น ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) ต่อมามีการคิดตวัแปร
เพิ่มเติมข้ึนมา  อีก 3 ตัวแปร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจ ทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้่าเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดแบบ 7Ps 
 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 งานวจิยัในประเทศ นฤทธ์ิ วงษม์ณฑา (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชส้ายการบินภายในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรณีศึกษา บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการดา้นการบริการภายในประเทศของ บริษทั การ
บินไทย จ ากดั(มหาชน) โดยมีความสัมพนัธ์สูงมากทุกดา้น 
 
 งานวจิยัต่างประเทศ Haruna Isa Mohammad (June 2015) ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบั ส่วน
ประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของลูกคา้ของธนาคาร จากการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์
กระบวนการและหลกัฐานทางกายภาพมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากร (Population) และการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) กลุ่มลุกคา้องคก์ร ท่ีไดรั้บเชิญ
เขา้ร่วมงาน Boonthavorn Open House 2019 ระหว่างวนัท่ี 12-13 ธนัวาคม พ.ศ.2562 ณ หอ้ง
ประชุม บริษทั บุญถาวรเซรามิค 2000 จ ากดั โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบความน่าจะเป็น โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและใชจ้  านวน 300 คน อา้งอิงจากรายช่ือลูกคา้องคก์รท่ีไดรั้บเชิญมาร่วมงาน  

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดัผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาขอ้มูล ต ารา และการสอบถามความคิดเห็นจากลูกคา้องคก์รท่ี
เคยซ้ือขายกบัทางบริษทัจริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
เป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) ไดแ้ก่ (1) เพศ (2) ต าแหน่งงาน (3) ประเภทของบริษทั (4) 
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ และ (5) งบประมาณในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 



ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้น คือ (1) ผลิตภณัฑ ์(2) ราคาสินคา้ (3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย  (4) การ
ส่งเสริมการขาย (5) บุคคลากร (6) กระบวนการ (7) สภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ พอใจ
มากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอ้ย และพอใจนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 

ผลการวจิัย 
 การวเิคราะห์ปัจจยัประชากรศาสตร์(ปัจจยัส่วนบุคคล) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ จ านวน 300 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และ เพศหญิงจ านวน 87 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29 ตามล าดบั ท างานในต าแหน่ง สถาปนิก จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 49  รองลงมา 
คือ ต าแหน่งฝ่ายจดัซ้ือทัว่ไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 และต าแหน่งวิศวกรจดัซ้ือ 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.33 และไม่มีผูท่ี้ท  างานในต าแหน่งอ่ืนๆ ท างานในบริษทัอ่ืนๆ
มากท่ีสุด จ  านวน 94 คิดเป็นร้อยละ 31.33 รองลงมา คือ บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จ  านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 29, บริษทัรับออกแบบ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ  20.67  และบริษทั
ผูรั้บเหมาจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีการสั่งซ้ือเดือนละ 3 คร้ัง มาก
ท่ีสุด จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา คือ สั่งซ้ือเดือนละ 2 คร้ัง จ  านวน 7ค คน คิด
เป็นร้อยละ 26, สั่งซ้ือเดือนละ 4 คร้ัง จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67 ,สั่งซ้ือเดือนละ
มากกวา่ 5 คร้ัง จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่มีผูส้ั่งซ้ือนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการสัง่ซ้ือ 90,000-100,000 จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.33 รองลงมา คือ มากกว่า 100,000 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 ,งบประมาณ 
30,001 – 50,000 บาท และ 10,000 – 30,000 บาท มีจ านวนเท่ากนัคือ 40  คน คิดเป็นร้อยละ 
13.34 และอ่ืนๆ ตามล าดบั 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) 
 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) โดยรวม อยู่ในระดบั
พึงพอใจมาก (Mean = 3.65 และ S.D. = 0.09)  คุณสมบติัของสินคา้ตรงตามวตัถุประสงค ์ไดรั้บ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นราคา (Price) อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก (Mean = 3.51 และ S.D. = 



0.76) เง่ือนไขการช าระเงินท่ีหลากหลาย ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย 
(Place) พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ ( Mean = 3.47 

และ S.D. = 0.85 ) มีการอพัเดทราคาสินคา้อยู่ตลอดเวลา ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจ
มาก ( Mean = 3.9 และ S.D. = 0.81) มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ ไดรั้บความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ดา้นบุคคลากร (People) กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบั
พึงพอใจมาก ( Mean = 4.14 และ S.D. = 0.71) มาตรฐานในการให้บริการไดรั้บความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ดา้นกระบวนการ (Process) กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ
ปานกลาง ( Mean = 3.41 และ S.D. = 0.80) กระบวนการหลังการขายไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ  (Physical evidence) กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( Mean = 4.00 และ S.D. = 0.74) บริการส่งสินค้าฟรีในเขตพื้นท่ี 
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถติ ิ 
การทดสอบ One Way Anova  การเปรียบเทียบขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจเม่ือพบ
ความสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ส่งผลต่อความความพึงพอใจของลูกคา้องค์กร 
บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จ  ากัด  จ  าแนกตามส่วนประสมทางการตลาด (7Ps 
Marketing Mix) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

คุณภาพของสินคา้ 0.043* ยอมรับ 
ความหลากหลายของสินคา้ 0.029* ยอมรับ 
คุณสมบตัิของสินคา้ตรงตามวตัถุประสงค ์ 0.395* ยอมรับ 
ช่ือเสียงของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์ เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดั 

0.014* ยอมรับ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ บริษทั บุญถาวร 
ไลฟ์สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 

0.053 ไม่ยอมรับ 



ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเหมาะสมของราคา 0.416 ไม่ยอมรับ 

ความเหมาะสมของคา่บริการอ่ืนๆ 0.639 ไม่ยอมรับ 
ความยตุิธรรมของราคา เม่ือเปรียบเทยีบกบั Suppliers 
อ่ืนๆ 

0.000* ยอมรับ 

เงื่อนไขการช าระเงินที่หลากหลาย 0.609 ไม่ยอมรับ 
มีการอพัเดทราคาสินคา้อยูต่ลอดเวลา 0.517 ไม่ยอมรับ 
ขอ้มูลสินคา้ที ่ www.boonthavorn.co.th 0.812 ไม่ยอมรับ 
ช่องทางการติดต่อกบัฝ่ายขายโครงการ 0.643 ไม่ยอมรับ 
มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ 0.036* ยอมรับ 
มีโปรโมชัน่พเิศษ ส าหรับลูกคา้องคก์ร 0.097 ไม่ยอมรับ 
โปรโมชัน่ที่ถูกจดัออกมาตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

0.710 ไม่ยอมรับ 

ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของเจา้หนา้ที่ 0.001* ยอมรับ 
Service Mind ของเจา้หนา้ที่ 0.580 ไม่ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 0.364 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการต่างๆ 

0.885 ไม่ยอมรับ 

มาตรฐานในการใหบ้ริการ 0.005* ยอมรับ 
กระบวนการหลงัการขาย 0.001* ยอมรับ 
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 0.001* ยอมรับ 
ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0.717 ไม่ยอมรับ 
บุคลิกภาพของเจา้หนา้ที ่ 0.360 ไม่ยอมรับ 
รูปแบบของ Catalog สินคา้ 0.135 ไม่ยอมรับ 
บริการส่งสินคา้ฟรีในเขตพื้นที่ใหบ้ริการ เม่ือซ้ือสินคา้
ครบ 5,000 บาทขึ้น 

0.343 ไม่ยอมรับ 

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน ส่งผลต่อความความพึงพอใจของ

ลูกค้าองค์กร บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จ  ากัด  จ  าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps Marketing Mix) 

http://www.boonthavorn.co.th/


 
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 

(Sig.) 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

คุณภาพของสินคา้ 0.763 ไม่ยอมรับ 
ความหลากหลายของสินคา้ 0.390 ไม่ยอมรับ 
คุณสมบตัิของสินคา้ตรงตามวตัถุประสงค ์ 0.776 ไม่ยอมรับ 
ช่ือเสียงของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์ เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดั 

0.683 ไม่ยอมรับ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ บริษทั บุญถาวร ไลฟ์
สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 

0.050* ยอมรับ 

ความเหมาะสมของราคา 0.086 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของคา่บริการอ่ืนๆ 0.016* ยอมรับ 
ความยตุิธรรมของราคา เม่ือเปรียบเทียบกบั Suppliers 
อ่ืนๆ 

0.000 ไม่ยอมรับ 

เงื่อนไขการช าระเงินที่หลากหลาย 0.261 ไม่ยอมรับ 
มีการอพัเดทราคาสินคา้อยูต่ลอดเวลา 0.276 ไม่ยอมรับ 
ขอ้มูลสินคา้ที ่ www.boonthavorn.co.th 0.275 ไม่ยอมรับ 
ช่องทางการติดต่อกบัฝ่ายขายโครงการ 0.957 ไม่ยอมรับ 
มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ 0.668 ยอมรับ 
มีโปรโมชัน่พเิศษ ส าหรับลูกคา้องคก์ร 0.949 ไม่ยอมรับ 
โปรโมชัน่ที่ถูกจดัออกมาตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

0.038 ไม่ยอมรับ 

ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของเจา้หนา้ที่ 0.115 ไม่ยอมรับ 
Service Mind ของเจา้หนา้ที่ 0.294 ไม่ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 0.503 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการต่างๆ 

0.936 ไม่ยอมรับ 

มาตรฐานในการใหบ้ริการ 0.550 ไม่ยอมรับ 
กระบวนการหลงัการขาย 0.075 ไม่ยอมรับ 
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 0.010* ยอมรับ 
ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0.487 ไม่ยอมรับ 

http://www.boonthavorn.co.th/


ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

บุคลิกภาพของเจา้หนา้ที ่ 0.171 ไม่ยอมรับ 
รูปแบบของ Catalog สินคา้ 0.472 ไม่ยอมรับ 
บริการส่งสินคา้ฟรีในเขตพื้นที่ใหบ้ริการ เม่ือซ้ือสินคา้
ครบ 5,000 บาทขึ้น 

0.553 ไม่ยอมรับ 

 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทของบริษทั ส่งผลต่อความความพึงพอใจ

ของลูกคา้องค์กร บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั  จ  าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps Marketing Mix) 

 
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 

(Sig.) 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

คุณภาพของสินคา้ 0.697 ไม่ยอมรับ 
ความหลากหลายของสินคา้ 0.071 ไม่ยอมรับ 
คุณสมบตัิของสินคา้ตรงตามวตัถุประสงค ์ 0.0660 ไม่ยอมรับ 
ช่ือเสียงของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์ เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดั 

0.629 ไม่ยอมรับ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ บริษทั บุญถาวร ไลฟ์
สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 

0.520 ยอมรับ 

ความเหมาะสมของราคา 0.884 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของคา่บริการอ่ืนๆ 0.036* ยอมรับ 
ความยตุิธรรมของราคา เม่ือเปรียบเทียบกบั Suppliers 
อ่ืนๆ 

0.276 ไม่ยอมรับ 

เงื่อนไขการช าระเงินที่หลากหลาย 0.146 ไม่ยอมรับ 
มีการอพัเดทราคาสินคา้อยูต่ลอดเวลา 0.214 ไม่ยอมรับ 
ขอ้มูลสินคา้ที ่ www.boonthavorn.co.th 0.164 ไม่ยอมรับ 
ช่องทางการติดต่อกบัฝ่ายขายโครงการ 0.339 ไม่ยอมรับ 
มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ 0.447 ยอมรับ 
มีโปรโมชัน่พเิศษ ส าหรับลูกคา้องคก์ร 0.380 ไม่ยอมรับ 

http://www.boonthavorn.co.th/


ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

โปรโมชัน่ที่ถูกจดัออกมาตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

0.006* ยอมรับ 

ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของเจา้หนา้ที่ 0.192 ไม่ยอมรับ 
Service Mind ของเจา้หนา้ที่ 0.215 ไม่ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 0.052 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการต่างๆ 

0.843 ไม่ยอมรับ 

มาตรฐานในการใหบ้ริการ 0.633 ไม่ยอมรับ 
กระบวนการหลงัการขาย 0.010* ยอมรับ 
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 0.126 ยอมรับ 
ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0.853 ไม่ยอมรับ 
บุคลิกภาพของเจา้หนา้ที ่ 0.622 ไม่ยอมรับ 
รูปแบบของ Catalog สินคา้ 0.005* ยอมรับ 
บริการส่งสินคา้ฟรีในเขตพื้นที่ใหบ้ริการ เม่ือซ้ือสินคา้
ครบ 5,000 บาทขึ้น 

0.401 ไม่ยอมรับ 

 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน ส่งผลต่อความ

ความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั  จ  าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) 

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

คุณภาพของสินคา้ 0.726 ไม่ยอมรับ 
ความหลากหลายของสินคา้ 0.001* ยอมรับ 
คุณสมบตัิของสินคา้ตรงตามวตัถุประสงค ์ 0.025* ยอมรับ 
ช่ือเสียงของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์ เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดั 

0.865 ไม่ยอมรับ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ บริษทั บุญถาวร ไลฟ์
สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 

0.297 ยอมรับ 

ความเหมาะสมของราคา 0.090 ไม่ยอมรับ 



ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ความเหมาะสมของคา่บริการอ่ืนๆ 0.235 ยอมรับ 
ความยตุิธรรมของราคา เม่ือเปรียบเทียบกบั Suppliers 
อ่ืนๆ 

0.020* ยอมรับ 

เงื่อนไขการช าระเงินที่หลากหลาย 0.040* ยอมรับ 
มีการอพัเดทราคาสินคา้อยูต่ลอดเวลา 0.894 ไม่ยอมรับ 
ขอ้มูลสินคา้ที ่ www.boonthavorn.co.th 0.035* ยอมรับ 
ช่องทางการติดต่อกบัฝ่ายขายโครงการ 0.018* ยอมรับ 
มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ 0.064 ยอมรับ 
มีโปรโมชัน่พเิศษ ส าหรับลูกคา้องคก์ร 0.450 ไม่ยอมรับ 
โปรโมชัน่ที่ถูกจดัออกมาตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

0.105 ไม่ยอมรับ 

ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของเจา้หนา้ที่ 0.094 ไม่ยอมรับ 
Service Mind ของเจา้หนา้ที่ 0.082 ไม่ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 0.635 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการต่างๆ 

0.007* ยอมรับ 

มาตรฐานในการใหบ้ริการ 0.024* ยอมรับ 
กระบวนการหลงัการขาย 0.025 ยอมรับ 
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 0.009* ยอมรับ 
ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0.431 ไม่ยอมรับ 
บุคลิกภาพของเจา้หนา้ที ่ 0.001* ยอมรับ 
รูปแบบของ Catalog สินคา้ 0.009* ยอมรับ 
บริการส่งสินคา้ฟรีในเขตพื้นที่ใหบ้ริการ เม่ือซ้ือสินคา้
ครบ 5,000 บาทขึ้น 

0.199 ไม่ยอมรับ 

 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นงบประมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง ส่งผลต่อความ

ความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร บริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั  จ  าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) 

http://www.boonthavorn.co.th/


ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

คุณภาพของสินคา้ 0.517 ไม่ยอมรับ 
ความหลากหลายของสินคา้ 0.193 ไม่ยอมรับ 
คุณสมบตัิของสินคา้ตรงตามวตัถุประสงค ์ 0.258 ไม่ยอมรับ 
ช่ือเสียงของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล ์ เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดั 

0.123 ไม่ยอมรับ 

ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของ บริษทั บุญถาวร ไลฟ์
สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั 

0.100 ไม่ยอมรับ 

ความเหมาะสมของราคา 0.001* ยอมรับ 
ความเหมาะสมของคา่บริการอ่ืนๆ 0.600 ไม่ยอมรับ 
ความยตุิธรรมของราคา เม่ือเปรียบเทียบกบั Suppliers 
อ่ืนๆ 

0.001* ยอมรับ 

เงื่อนไขการช าระเงินที่หลากหลาย 0.193 ไม่ยอมรับ 
มีการอพัเดทราคาสินคา้อยูต่ลอดเวลา 0.553 ไม่ยอมรับ 
ขอ้มูลสินคา้ที ่ www.boonthavorn.co.th 0.437 ไม่ยอมรับ 
ช่องทางการติดต่อกบัฝ่ายขายโครงการ 0.000* ยอมรับ 
มีการจดัโปรโมชัน่ตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ 0.000* ยอมรับ 
มีโปรโมชัน่พเิศษ ส าหรับลูกคา้องคก์ร 0.272 ไม่ยอมรับ 
โปรโมชัน่ที่ถูกจดัออกมาตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

0.583 ไม่ยอมรับ 

ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ของเจา้หนา้ที่ 0.785 ไม่ยอมรับ 
Service Mind ของเจา้หนา้ที่ 0.048* ยอมรับ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 0.126 ไม่ยอมรับ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นขั้นตอนการ
ใหบ้ริการต่างๆ 

0.000* ยอมรับ 

มาตรฐานในการใหบ้ริการ 0.413 ไม่ยอมรับ 
กระบวนการหลงัการขาย 0.120 ไม่ยอมรับ 
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการใหบ้ริการอยูเ่สมอ 0.262 ไม่ยอมรับ 
ความทนัสมยัของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 0.036* ยอมรับ 
บุคลิกภาพของเจา้หนา้ที ่ 0.793 ยอมรับ 

http://www.boonthavorn.co.th/


ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps Marketing Mix) Significance 
(Sig.) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

รูปแบบของ Catalog สินคา้ 0.005* ไม่ยอมรับ 
บริการส่งสินคา้ฟรีในเขตพื้นที่ใหบ้ริการ เม่ือซ้ือสินคา้
ครบ 5,000 บาทขึ้น 

0.115 ยอมรับ 

 

สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน  300 คน พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 71 
มี ท  างานในต าแหน่งสถาปนิก จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 49  ประเภทบริษทัอ่ืนๆ จ านวน 94 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 31.33 ความพี่ในการซ้ือแต่ละเดือน คือ 3 คร้ังจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
งบประมาณในการซ้ือ 90,001 – 100,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.33 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) ผลการศึกษาข้อมูลส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) จ านวน 300 คน พบว่า มีระดบัความคิดเห็นส่วนใหญ่
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) ดงัน้ี (1) ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) มีระดบั
ความคิดเห็นสูงสุดอยู่ท่ี ในระดบัความพึงพอใจมาก (Mean = 3.65 และ S.D. = 0.09)  (2) ดา้นราคา 
(Price)  มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดอยู่ท่ี  ในระดบัพึงพอใจมาก ( Mean = 3.51 และ  S.D. =0.76)  (3) 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) มีระดบัความคิดเห็น อยู่ท่ีในระดบัพึงพอใจปานกลาง  ( Mean = 3.47 
และ S.D. = 0.85 ) (4) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)   มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดอยูท่ี่ ในระดบั
พึงพอใจมาก ( Mean = 3.9 และ S.D. = 0.81) (5) ดา้นบุคคลากร (People) มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดอยู่
ท่ี ในระดบัพึงพอใจมาก ( Mean = 4.14  และ S.D. = 0.72) (6) ดา้นกระบวนการ (Process)มีระดบัความ
คิดเห็นสูงสุดอยูท่ี่ ในระดบัพึงพอใจปานกลาง ( Mean = 3.41  และ S.D. = 0.80) (7) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการให้บริการ  (Physical evidence) มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดอยู่ท่ี ในระดบัพึงพอใจปานกลาง ( 
Mean = 4.00  และ S.D. = 0.74) 
 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลความสัมพนัธ์ต่อความพงึพอใจของลกูค้าองค์กร พบว่าปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้น เพศ ต าแหน่งงาน ประเภทบริษทั ความถ่ีในการซ้ือสินคา้ต่อเดือน งบประมาณ
ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง มีความสัมพนัธ์ต่อความถึงพอใจของลูกคา้องค์กร อย่างมีนยัยะส าคญัท่ี
ระดบั 0.05  



 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ต่อความพงึพอใจองลูกค้าองค์กร จ าแนกตามส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) พบว่าส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) มี
ความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจของลูกคา้องคก์ร กรณีศึกษาบริษทั บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ 
จ  ากดั อยา่งมีนยัยะส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (Marketing Mix) โดยรวมพบว่าดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และกระบวนการใหบ้ริการ (Process)  มีคะแนนค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด 
ดงันั้นทางบริษทั บุญถาวร ไลฟ์ สไตล์เฟอร์นิเจอร์ จึงควรปรับกลยุทธ์ให้โดยปรับปรุงช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และกระบวนการใหบ้ริการ ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้องค์กร เพื่อน ามาซ่ึงการซ้ือซ ้ า และยอดขายตามท่ีทาง
บริษทัก าหนดไว ้ 
 2. เน่ืองจากมีการศึกษากลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแลว้ บริษทั
ควรด าเนินกลยทุธ์ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพศชาย ซ่ึงท างานในต าแหน่งสถาปนิก
ในบริษทัทัว่ไป มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นลูกคา้องค์กรกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของบริษทั บุญถาวร ไลฟ์
สไตล ์เฟอร์นิเจอร์ จ  ากดั  
 3.  ดว้ยระยะเวลาจ ากดัการวิจยัคร้ังน้ีจึงสามารถเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งไดเ้พียง    300 คน 
ขอ้มูลจึงมีการกระจายค่อนขา้งนอ้ย หากมีการเก็บขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
สาขาและพื้นท่ีมากยิ่งข้ึนอาจไดข้อ้มูลท่ีมีการกระจายมากข้ึนและไดผ้ลสรุปมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน จึงควรมีการเพิ่มขอบเขตการวิจยัในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 4. ศึกษาความต้องการรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีลูกค้าต้องการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท าเปิดตลาดใหม่ 
 5. เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) ลูกคา้ท่ีพกัอาศยัท่ีคอนโดมีเนียม โดยการท าช่องทาง
การจดัจ าหน่ายส าหรับคนกลุ่มน้ี และสร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Brand awareness)   
 
 
 

 
 



 
 
 


