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ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมใน 
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

Marketing factors affecting the decision to buy supplementary 
food products, Sateng Nok Subdistrict, Mueng District, Yala Province 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  2)ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลาจ านวน 382 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษาคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ผลการวิจัย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญมากที่สุดกับตรา
สินค้าที่มีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพจาก(อย .) ด้านราคา ให้ความส าคัญกับราคาที่จ าหน่ายเป็นราคามาตรฐาน
ทั่วไปของยี่ห้อสินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถหาซื้อตามห้างร้าน
ทั่วไป ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญกับการจัดรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ มีส่วนลดและของแถม 
ด้านบุคลากร ให้ความส าคัญกับพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลสินค้าเป็นอย่างดี ด้านลักษณะทางกายภาพ ให้
ความส าคัญกับง่ายต่อการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ อันดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย
ของการช าระเงิน 
ค าส าคัญ : อาหารเสริม, ส่วนประสมทางการตลาด, การเลือกซื้อ  
 

Abstract 
The purpose of this research is to: 1) study demographic characteristics, consisting of gender, 

age, education level, occupation, average income per month That affects the decision to buy 
supplements 2) study the marketing mix factors consisting of products, prices, distribution channels 

                                           
1 นักศึกษา สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 นักศึกษา สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3 อาจารย์  สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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Marketing promotion, personnel, physical characteristics and processes. The samples used in this 
study are consumers of supplementary food products. In Sateng Subdistrict, Mueang District, Yala 
Province, number 382 people. To analyze the marketing factors that affect the decision to buy 
supplementary food products in Sateng Subdistrict, Mueang District, Yala Province 

The results of the marketing factors affecting the decision to buy supplementary food 
products in Sateng Nok Subdistrict, Mueang District, Yala Province. Product Attaches great importance 
to the brand that has the quality guarantee mark from (FDA) on the price, giving importance to the 
price that is sold as the standard price of the product brand Distribution channels Give priority to 
supplement products that can be purchased in general stores. Marketing promotion Focus on the 
promotion of interesting sales There are discounts and free gifts. Personnel give importance to 
employees with good knowledge and understanding of product information. Physical characteristics 
Focus on easy to find product information The last is the process. Pay attention to the safety of 
payment 
Keywords : Supplement, Marketing mix, Buying 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนท างานต้องการอาหารที่ซื้อและรับประทานได้
อย่างรวดเร็ว และการดูแลสุขภาพร่างกายที่ไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี เช่น การบริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ การขาดการออกก าลังกาย การมีความเครียด  กดดันจากสภาวะต่างๆปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
หนึ่งปัจจัยหรือเกิดร่วมหลายปัจจัยท าให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของ
คนในวัยท างาน ทั้งนี้ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรค
ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งตรงกับผลวิจัยของ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย(2558) 

จากกลุ่มโรคดังกล่าวที่มีคนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ป่วยอยู่ในการขั้นการรักษาจ านวนมาก ผู้ ป่วยจึง
แสวงหาทางเลือกในการรักษามากขึ้น มีบางกลุ่มน าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น เห็ดหลินจือสกัด รักษา ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิต
สูง เป็นต้น นอกจากนี้ กระแสผู้บริโภคค านึงถึงการดูแลสุขภาพในลักษณะป้องกันมากกว่าการบ าบัดรักษา และให้
ความสนใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ซึ่งการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีน  
ผลิตภัณฑ์วิตามินดีเพื่อเพิ่มรักษาแคลเซียม ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยการขับถ่าย และน้ ามันปลา หรือกรดไขมันโอเมก้า เพื่อลด
คอเลสเตอรอล ชนิดผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมามีแนวโน้มยอดขายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ องค์กรภาครัฐและเอกชน มีร่างกาย
แข็งแรง สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยส่งเสริมการออกกาลังกาย และการรับประทานอาหารที่ท า
ให้อายุยืนยาว และรวมถึงมีการสนับสนุนโดยการเปิดแนวรุกในด้านส่งเสริมการจ าหน่ายของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร เพื่อสร้างการรับรู้ถึงสรรพคุณ และอรรถคุณประโยชน์ หรือในลักษณะที่เน้นการรับประทานในรูป
แบบอย่างง่าย สะดวกกว่ารับประทานอาหารสด เนื่องจากต้องมีการเตรียม การล้าง การปรุง การประกอบ ด้วยมี
ข้อจ ากัดด้านเวลาซึ่งเป็นจุดอ่อนของผู้บริโภคในปัจจุบัน จากการสร้างการรับรู้ท าให้ผู้บริโภคมีการตระหนัก มีความรู้
เพิ่มข้ึน และหวังผลในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเพื่อให้สุขภาพดี รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนน าไปสู่
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ความงามด้านผิวพรรณ ชะลอความแก่ ท าให้ไม่อ้วน หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหรับผู้ออกก าลังกาย เช่น เวย์โปรตีน
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใน
ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

2. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลาจ านวน 62,991 คน (ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสถิติพยากรณ์
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(krejcie&morgan, 1970) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 382 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย สร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย7ด้าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลักษณะค าถามเป็นค าถามประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้
เพียงค าตอบเดียวก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน 1-5 แทนระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
  5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  4 หมายถึง เห็นด้วย 
  3 หมายถึง เฉยๆ 
  2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
  1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย( X )   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา สรุปดังนี้ 
 1.ข้อมูลส่วนบุคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการส ารวจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ71.5 โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ใน
ระดับ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 65.4 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 54.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่
อยู่ท่ี10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.1 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เลือกซื้อ อาหารเสริมที่มีสารอาหารช่วยเรื่องสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 55.2 ได้ค้นหาข้อมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
คิดเป็นร้อยละ64.4 เป็นสินค้าที่มีขายตามห้างร้านทั่วไป คิดเป็นร้อยละ55.5 และได้เลือกซื้อสินค้าเดือนละ 1 ครั้งคิด
เป็นร้อยละ67.5 ได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 54.5 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า ส่วนใหญ่ คือ  ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์คิดเป็น (ค่าเฉลี่ย =3.95, S.D.=0.79) รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย =3.54, 
S.D.=0.38) ด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย =3.49, S.D.=0.77) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย =3.43, S.D.=0.29) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย =3.37, S.D.=0.59)ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย =2.23, S.D.=0.87) ด้านกระบวนการ 
(ค่าเฉลี่ย =2.17, S.D.=0.84) 
 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับ 1 คือ ตราสินค้าที่มีเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพจาก (อย.) (ค่าเฉลี่ย =4.07, S.D.=1.03) 

        3.2 ด้านราคา โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับที่ 1 คือ ต่ ากว่า 500 บาท (ค่าเฉลี่ย =3.92, 
S.D.=1.31) 

 3.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับที่1 คือ หาซื้อตามห้างร้านทั่วไป 
(ค่าเฉลี่ย =3.81, S.D.=1.25) 

 3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับที่1 คือ การจัดรายการส่งเสริมการขาย
ที่น่าสนใจ เช่น มีส่วนลด ของแถม เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย =4.67, S.D.=0.52) 

 3.5 ด้านบุคลากร โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับที่1 คือ พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
สินค้าเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย =3.64, S.D.=1.10) 

 3.6 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับที่ 1 คือ ง่ายต่อการหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
(ค่าเฉลี่ย =2.25, S.D.=0.87)  
 3.7 ด้านกระบวนการ โดยรวมระดับความคิดเห็นอันดับที่1 คือ ความปลอดภัยของการช าระเงิน 
(ค่าเฉลี่ย =2.18, S.D.=0.92) 

  
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผล
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ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแตกต่างกัน ผลการศึกษาสอดคล้อง กับแนวคิดของ พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภค เสรีวงศ์มณฑา (2542: 32-37) ที่กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เป็นต้น จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อตามลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 
 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมได้แก่ด้านประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ด้านข้อมูลจากแหล่งต่างๆในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และด้านช่องทางการเลือกซื้อ  มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคในต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลือกซื้อและด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสูงสุด ด้านช่องทางการเลือกซื้อ
ตามห้างร้านทั่วไปมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพสุงสุด 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับแนวคิดพฤติกรรม ผู้บริโภคกับกลยุทธ์การตลาดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 13-14) ที่กล่าวว่าส่วนประสมทาง
การตลาดนั้น เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ท าการคัดเลือกตลาดเป้าหมายการตั้งวัตถุประสงค์และพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เป็นกุญแจที่จะน าไปสู่ความส าเร็จก็คือ ต้องท าความเข้าใจ 
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยผลการศึกษา พบว่าการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมด้านผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพจาก (อย.) มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก ด้านส่งเสริมทางการตลาด การจัดรายการ
ส่งเสริมการขายที่น่าสนใจเช่น มีส่วนลดมีของแถมมีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา พรีเซนเตอรมีความน่าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในต าบลสะเตงนอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ท าให้ทราบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและส่วนประสมทางการตลาด 
ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด้านประชากรศาสตร์ ผลจากการศึกษา พบว่า เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี เป็นกลุ่มคนวัย
ท างาน ซึ่งสามารถรับรู้ข้อมูลได้หลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ อนุปริญญา มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัท ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ที่10,001-15,000 บาท ซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในระดับราคามาตรฐาน
ทั่วไป 
 2. ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลจากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความสนใจอาหารเสริมที่มีสารอาหารช่วยเรื่องสุขภาพ ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ ทาง
อินเทอร์เน็ตซึ่งเข้าถึงได้ง่าย แต่ต้องมีช่องทางการขายที่เข้าถึงพื้นที่ของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น ตามห้างร้านทั่วไป อินเท
อรเน็ต จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 
 3. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นที่รู้จัก ซึ่ง
สามารถหาซื้อได้ตามห้างร้านทั่วไปและมีราคาตามมาตรฐานทั่วไป จัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าในราคาประหยัด และมี
พนักงานแนะน าสินค้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ได้ให้ค าแนะน าข้อมูลคุณสมบัติสินค้าอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่ประทับใจให้กับลูกค้า 
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