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                                                          บทคัดย่อ 

 

         การศึกษาด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด

เป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท าให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในกรณีศึกษา 

บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ

กลุ่มลูกค้าที่ช่ืนชอบรถยนต์น าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้

แค่ต้องการซื้อรถยนต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่พบว่าลูกค้ายังคงต้องการคุณภาพการ

บริการท่ีดีและการบ ารุงรักษารถยนต์ที่น่าเชื่อถืออีกด้วย 

        วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริษัท ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ เพื่อน าผลที่ได้ไปสร้างตัววัดในการประเมินความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการ   

        จากการศึกษาวิจัย  พบว่าผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามซึ่งได้เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป และยัง



จ 

 

สามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด 9 ปัจจัยดังน้ี ปัจจัย

ด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ ปัจจัยด้านการรับประกัน ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ปัจจัยด้านการตรวจสอบ

คุณภาพ ปัจจัยด้านความคุ้มค่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านการเก็บรักษา

ข้อมูล โดยจากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความพึง

พอใจในปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกัน ด้านอายุพบว่า 

อายุท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ ปัจจัย

ด้านการรับประกัน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท

แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัย

ด้านตัวผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ปัจจัยด้านความคุ้มค่า และปัจจัยด้านการ

เก็บรักษาข้อมูลแตกต่างกัน ด้านอาชีพพบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน

ตัวผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทแตกต่างกัน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย และ

ปัจจัยด้านการเก็บรักษาข้อมูลแตกต่างกัน 

        จากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถน าผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นไปใช้กับการ

ปรับปรุงการให้บริการของบริษัท เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้

บริการ รวมถึงรองรับกับยุคโลกาภิวัตน์ทีท่ าให้ตลาดตกเป็นของผู้ซื้อ ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น 

ธุรกิจท่ีต้องการประสบความส าเร็จ ประกอบกับมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ในยุคโลกาภิวัตน์น้ี จึงต้อง

มีการปรับตัวพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อ

ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการและวิธีการในการครองใจลูกค้าให้ได้ ซึ่งผล

การศึกษาด้วยตนเองครั้งนี้จะเป็นส่วนประกอบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดของผู้บริหาร และสามารถน ามาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของการ

ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น  

 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ, ส่วนประสมทางการตลาด 
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          การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก 

อาจารย์ ดร.ธีริน วาณิชเสนี อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน

งานวิจัย ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาท าให้การศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้

สมบูรณ์ ผู้ศึกษางานวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่น้ี และขอกรายขอบพระคุณ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้มอบความรู้อันเป็นประโยชน์ในชีวิตของ

ผู้วิจัย 

          ขอขอบพระคุณญาติผู้ใหญ่ และพี่ๆน้องๆ ผู้ใหก้ารสนับสนุนท้ังแรงกาย แรงใจ ให้ผู้วิจัย

ก้าวมาถึงจุดนี้ 

          ขอขอบพระคุณผู้ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนท า

ให้ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าจนกระท่ังงานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

          ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ส าหรับการช่วยเหลือในความส าเร็จของ

งานวิจัยน้ีทุกท่าน 

          ขอขอบคุณเพื่อนๆร่วมรุ่นการจัดการ ตลอดจนเพื่อนๆรุ่นพี่ ที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษา 

และคอยช่วยเหลือตลอดจนการเป็นก าลังใจให้ในการศึกษาร่วมกัน 

          สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอให้งานวิจัยนี้ได้เป็นประโยชน์ ส าหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประเมินความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อม

รับและขออภัยมา ณ ที่น้ีเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทที่ 1 
                                                                   บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

        บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจัดจ าหน่าย

รถยนต์น าเข้า(ส าเร็จรูป)จากต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มประเทศยุโรป เป็นต้น มีศูนย์บริการ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าที่ช่ืนชอบรถยนต์น าเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2538  ได้มีการก่อตั้งโชว์รูมรถยนต์แห่ง

แรกขึ้น โดยทางบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด ได้มีการน าเข้ารถยนต์น าเข้า

หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมัน ประเทศอิตาลี่ ประเทศอเมริกา ฯลฯ โดยเน้น

นโยบายการน าเข้ารถยนต์น าเข้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เม่ือ

ภาวการณ์ขยายตัวของตลาดมีลูกค้าที่มีความต้องการรถยนต์น าเข้าเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท ออ

โต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด จึงได้เล็งเห็นถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง

ครบวงจร เนื่องด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้แค่ต้องการซื้อรถยนต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่

ลูกค้ายังคงต้องการคุณภาพการบริการที่ดีและการบ ารุงรักษารถยนต์ที่น่าเชื่อถืออีกด้วย ทาง

บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด จึงตัดสินใจเปิดศูนย์บริการขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อให้บริการบ ารุงรักษา รับตรวจซ่อม

รถยนต์ บริการเปลี่ยนอะไหล่น าเข้า และตกแต่งรถยนต์อย่างครบวงจร ซึ่งต่อมาได้รับ

ความส าเร็จเป็นอย่างสูง ผลจากความทุ่มเท ตั้งใจในการท างานของผู้บริหาร และบุคลากรใน

บริษัท ท าให้ยอดจ าหน่ายในแต่ละปีของบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด ดีขึ้นเรื่อยๆ

อย่างเป็นล าดับ ต่อมาในปี 2552 ทางบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด ได้ขยายพื้นที่

โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์ให้กว้างขวางขึ้นเป็น 2 ไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่

ต้องการเยี่ยมชมรถยนต์หลากหลายยี่ห้อ และได้เปิดสาขาที่ 2 ในต่างจังหวัดคือสาขาพัทยา ซึ่ง

ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ม่ันใจทุกการ

เดินทาง จึงสร้างจุดเด่นในการบริการขึ้นมา คือ เบอร์โทรฉุกเฉินออนไลน์ 24 ชั่วโมง ซึ่งจะให้
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การบริการเกี่ยวกับค าแนะน าด้านเครื่องยนต์ การจองรถยนต์ รถลากรถยนต์ รถยกรถยนต์ เม่ือ

ลูกค้าเกิดประสบอุบัติเหตุหรือเกิดกรณีต่างๆ ที่ไม่คาดคิดขึ้น 

        ดังนั้น การศึกษาด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท าให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท เพื่อปรับปรุงการให้บริการของ

บริษัทให้มีความเป็นเลิศอยู่เสมอ และน ามาปรับเปลี่ยน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงรองรับกับยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีทั้งการแข่งขันและข่าวสาร

ข้อมูลโดยสื่อที่หลากหลาย ท าให้ตลาดตกเป็นของผู้ซื้อ ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ธุรกิจที่

ต้องการการอยู่รอด ประสบความส าเร็จ มีความรุ่งเรือง ในยุคโลกาภิวัตน์นี้  จึงต้องมีการปรับตัว 

เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ขององค์กรและวิธีการในการครองใจลูกค้าให้ได้ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะ

เปน็ส่วนประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดของผู้บริหารบริษัท ออโต้แพ

ลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด และสามารถน ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของการ

ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

        1.  เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 

        2.  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท 

ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด 

        3.  เพื่อน าผลที่ได้ไปสร้างตัววัดในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

        1.  ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร 

            ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ลูกค้าที่มาใช้บริการในบริษัท   ออโต้แพลนเน็ท 

ซุปเปอร์คาร์  จ ากัด  เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 226 คน  

        2.  ขอบเขตการศึกษาด้านเน้ือหา 

              วัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ   บริษัท 
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ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด หลังจากได้เข้ามารับการบริการ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรท้ังหมดมาเป็นจ านวน 226 คน เพื่อน ามาจัดกลุ่ม  ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจ จากนั้นน าปัจจัยที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไปว่า  ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการที่มี

ความแตกต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ อย่างไรบ้าง 

           2.1  ตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตัววัด (ข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ 

                 2.1.1  ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

                        - เพศ 

                        - อายุ 

                        - ระดับการศึกษา 

                        - อาชีพ 

                        - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

                 2.1.2  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการวัดความพึงพอใจของลูกค้า  ที่มีต่อส่วนประสม

ทางการตลาดของบริษัท        

          - ด้านผลิตภัณฑ์  

          - ด้านราคา  

          - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

          - ด้านการส่งเสริมการตลาด 

          - ด้านบุคคลหรือพนักงาน 

          - ด้านลักษณะทางกายภาพ 

          - ด้านกระบวนการ          

           2.2  ตัวแปรที่จะใช้วัดผลโดยภาพรวม (ข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ 

        ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ   บริษัท  ออโต้

แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

          

        1.  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ   หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบรถยนต์น าเข้าจากต่างประเทศ   

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจ นักการเมือง  
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        2.  บริษัทหรือโชว์รูม  หมายถึง สถานที่ใช้จัดแสดงรถยนต์ และจัดจ าหน่ายรถยนต์น าเข้า

ชั้นน าจากต่างประเทศหลายรุ่น หลายยี่ห้อ  รวมท้ังเป็นศูนย์บริการบ ารุงรักษารถยนต์และจัดหา

อะไหล่รถยนต์น าเข้าแต่ละรุ่นมาให้บริการลูกค้า 

        3.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึก ความเข้าใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวม

ไปถึงทัศนคติที่ดีที่ลูกค้าได้รับหลังจากได้รับการบริการ เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้   

        4.  การบริการหลังการขาย  หมายถึง  บริการหลังการขายที่มีให้กับรถยนต์ เป็นบริการ

หลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อรถยนต์ และได้มีการน ามาตรวจเช็คระยะ ซ่อมแซม หรือมีการเรียกชดเชย

ค่าเสียหาย   อันเนื่องมาจาก  และการผลิต  ตลอดจนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวรถยนต์โดยตรง 

        5.  การวิเคราะห์  ตรวจเช็ค  แจ้งจุดซ่อม  และประเมินราคาเพื่อตัดสินใจรับบริการ 

หมายถึง  การบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์  เช่น  การตรวจสภาพรถยนต์ทั่วไป  ตรวจสอบ

ระบบในเครื่องยนต์  ตรวจสอบจุดที่มีปัญหา  ท าความสะอาดภายนอก  และภายในรถยนต์ 

อธิบาย   ชี้แจงจุดที่ต้องซ่อม  พร้อมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายในการบริการและระยะเวลาในการซ่อม 

เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจปัญหาก่อนตัดสินใจเข้ารับการบริการ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

        1.  ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า  ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ

ให้บริการของบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์  จ ากัด 

        2.  สร้างตัววัดในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ 

        3.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับธุรกิจบริการทั่วไป  และยังสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

        4.  ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  มาปรับเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์

ในองค์กร  ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการให้บริการลูกค้า 

        5.  ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา 

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
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กรอบแนวความคิด 

   

ตัวแปรที่จะใช้ในการสร้างตัววัด  

(ข้อมูลเชิงปริมาณ)                                                                                                                           

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการท่ีมีต่อส่วน

ประสมทางการตลาด 

    - ด้านผลิตภัณฑ์  

    - ด้านราคา  

    - ด้านช่องทางการจัด  

      จ าหน่าย 

    - ด้านการส่งเสริม 

      การตลาด 

    - ด้านบุคคลหรือ 

      พนักงาน 

    - ด้านลักษณะทาง 

      กายภาพ 

    - ด้านกระบวนการ          
 

 

 

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการท่ีมี

ต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของบริษัท 

ออโต้แพลนเน็ท 

ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด 

 

ตัวแปรที่จะใช้วัดผล

โดยภาพรวม  

(ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

                                                                  

องค์ประกอบที่ 5 

องค์ประกอบที่ 3 

องค์ประกอบที่ 4 

4434 

องค์ประกอบที่ 2 

องค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 6 

องค์ประกอบที่ 7 

องค์ประกอบที่ 8 

องค์ประกอบที่ 9 



 

 

 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
       งานวิจัยเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด
กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัดได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิด และแนวทางการศึกษาดังนี้ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

3. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการ  

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

 

        คอตเลอร์ (Kotler, 1996) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ความรู้สึกของ

ลูกค้าที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่รับรู้จากสินค้าหรือบริการกับความ

คาดหวังของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังนี้คือ 

1.   หากผลงานที่ได้รับรู้จากสินค้าและบริการนั้นต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าจะ

เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

2.   หากผลงานที่ได้รับรู้จากสินค้าและบริการนั้นเทียบเท่าความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้า

จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ 

3.   หากผลงานที่ได้รับรู้จากสินค้าและบริการนั้นมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้า

จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจมาก 

        ลักษณะของความพึงพอใจ 

        (อัจฉรา, 2545) ได้กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ดังนี้ 

        1.  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลจ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองของความ
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ต้องการของบุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันท าให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 

        2.  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ

จริงในสถานการณ์หนึ่ง 

        3.  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความ

คาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา

ในระดับมาก-น้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 

        ความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ 

       (อัจฉรา, 2545) ได้กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการด าเนินงานบริการขึ้นอยู่

กับกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการ

บริการการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็น

เรื่องส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทาง

การตลาด เพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้งและส่งผลให้สังคม

ส่วนรวมมีคุณภาพที่ดี   จึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

        (วิยะดา, 2545) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับ

การตอบสนองเม่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการและจะท าให้รู้สึกดี ชอบและสบายใจ หาก

สอดคล้องกับความคาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ 

        (วีรวรรณ, 2542) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก 

และทัศนะของบุคคล อันเนื่องมากจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ ซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม

และองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆของบุคคล 

        จากแนวความคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้า 

จะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือมีการประเมินระหว่างการรับรู้กับความคาดหวัง ผลจะเป็นได้ทั้งพอใจและไม่

พอใจขึ้นอยู่ว่าสินค้าหรือบริการจะตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ หากตอบสนองความ

ต้องการได้ก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ  
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ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

        พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior) 

        การตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้นปัจจัยส าคัญที่จะท าการตลาดอย่างได้ผล คือ จะต้องรู้และเข้าใจความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เพื่อที่จะ

ได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่กลยุทธ์ทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางด้านร้านค้า กลยุทธ์ทางการจัดจ าหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด 

        ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

        พิมล ศรีวิกรม์ (2542, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า หมายถึง การ

กระท าที่ผู้บริโภคแสดงออก ได้แก่ การค้นหา การเลือกซื้อ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์

นั้นๆ รวมถึงการบริการที่ผู้บริโภคได้รับหรือพึงจะได้รับ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นที่คาดว่าจะ

สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนั้นๆ 

        ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค

แต่ละบุคคลที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงการรับบริการ ว่าควรจะ

ตัดสินใจใช้ทุนทรัพย์ที่มีอยู่ ได้แก่ เงิน เวลา และแรงงาน นั้นอย่างไร รวมถึงจะต้องศึกษาด้วย

ว่า ผู้บริโภคเหล่านั้นมีความต้องการที่จะซ้ือสินค้าอะไร ท าไมเขาจึงตัดสินใจซื้อสินค้า และจะซื้อ

สินค้าบ่อยแค่ไหน การที่นักการตลาดจะท าการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ของผู้บริโภค 

จึงไม่ยากนักที่จะเรียนรู้ได้ว่า ผู้บริโภคนั้นต้องการจะซ้ือสินค้าอะไร และจ านวนมากน้อยแค่ไหน 

        การบริโภคจึงเป็นกิจกรรมสุดท้ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ คือ เป็น

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการตอบสนอง หรือบ าบัดความต้องการให้กับหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ของ

ระบบเศรษฐกิจทั้ง ครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล เนื่องจากทุกๆหน่วยจ าเป็นต้องได้รับสินค้า และ

บริการมาอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการด้วยกันทั้งสิ้น 

        ความหมายของผู้บริโภค 

        การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อสนอง

ความต้องการของมนุษย์ รวมถึงการน าสินค้าและบริการมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตเป็นสินค้าและ

บริการอื่นๆ การบริโภคไม่ได้หมายความถึงการรับประทานอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแต่เพียงอย่าง

เดียวและการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการบริโภคด้วยกันเช่น การไปพบแพทย์เม่ือยาม
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เจ็บป่วย การพักโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง การประกันภัย ฯลฯ จึงสรุปได้ว่าการกระท า

ทั้งหลายอันท าให้สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งสิ้นเปลืองเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถือเป็นการบริโภคทั้งสิ้น ประเภทของการบริโภค (พิมล ศรีวิกรม์, 

2542, หน้า 6) 

        การแบ่งประเภทของของการบริโภคตามลักษณะของสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คือ   

        1.  การบริโภคสินค้าไม่คงทน (nondurable goods consumption) คือ การบริโภคสิ่งของ

ชนิดใดชนิดหนึ่ง แล้วสิ่งของนั้นจะสิ้นเปลืองหรือใช้หมดไป การบริโภคลักษณะนี้เรียกว่า 

destruction เช่น การบริโภคน้ า อาหาร ยารักษาโรค น้ ามันเชื้อเพลิง 

        2.  การบริโภคสินค้าคงทน (durable goods) คือ การบริโภคสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งโดย

สิ่งนั้นยังคงใช้ได้อีก การบริโภคลักษณะนี้เรียกว่า diminution เช่น การอาศัยบ้านเรือน การใช้

รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ ฯลฯ ถึงแม้สินค้าเหล่านี้จะคงทนใช้แล้วไม่หมดไป แต่จะค่อยๆ สึกหรอ

ไปในที่สุดและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 138) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย์ในลักษณะบทบาทของผู้บริโภค  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภค

ต้องท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์ และบริการที่คาดว่า จะ

ตอบสนองความต้องการของตน โดยมีกระบวนการตัดสินใจและกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การซื้อ 

        อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545, หน้า 139) ได้อธิบายและให้ความหมาย

ของการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่มีการปรับตัว ซึ่งการปรับตัว

เกิดจากผู้บริโภคได้ท าการประเมินค่า และประเมินผลกระบวนการตัดสินใจของเขาตลอดจนกล

ยุทธ์ การซื้อของเขาเปลี่ยนหรือปรับใหม่ติดต่อกันโดยตลอด เป็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัว

เนื่องจาก ผู้บริโภคทั้งหลายเป็นบุคคลที่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งจูงใจหลากหลายมากมาย 

ประกอบกับเป็นผู้มีวัตถุประสงค์ มีการรับรู้ ความปรารถนา ความรู้ ภาพพจน์ และความเชื่อ

ต่างๆ เช่น การผันแปรทางเศรษฐกิจ จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม เม่ือรายได้ของผู้บริโภคผัน

แปร ราคาสินค้าและบริการต่างๆ ก็ผันแปรเช่นกัน ซึ่งก็ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา 

โดยการเปลี่ยนแปลงการจูงใจ และการรับรู้ซึ่งก็ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา 
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        ลักษณะของผู้บริโภค 

       ผู้บริโภค (consumer) คือ ผู้ที่มีความต้องการซื้อมีอ านาจซื้อ ท าให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ 

และพฤติกรรมการใช้ดังนี้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 30)  

        1.  ผู้บริโภคเป็นบุคคลที่มีความต้องการ (need) การที่จะถือว่าใครเป็นผู้บริโภคนั้นบุคคล

นั้นจะต้องมีความต้องการผลิตภัณฑ์ แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีความต้องการก็จะไม่ใช่ผู้บริโภค เพราะ

ไม่มีความต้องการ การที่เราจะจัดว่าใครเป็นผู้บริโภคของเราหรือไม่วัดที่ความต้องการ ซึ่งความ

ต้องการในที่นี้ไม่ใช่ความต้องการเป็นรูปธรรม แต่เป็นความต้องการในระดับที่เป็นนามธรรม 

เช่น ตราบใดที่คนยังมีความหิวอยู่ ความหิวเป็นความต้องการ ดังนั้นอาหารชนิดต่างๆ ก็

สามารถขายได ้

        ความต้องการดังกล่าวเป็นความต้องการขั้นปฐมภูมิ (primary needs) เป็นความต้องการ

เบื้องต้นที่ไม่ได้กล่าวถึงสินค้าและกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ต้องการอาหาร 

ต้องการน้ า เพราะกระหาย ต้องการพักผ่อน ต้องการที่อยู่อาศัย มนุษย์ยังมีความต้องการสินค้า

ต่างๆ ก็สามารถน าออกมาขายได้ เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ เหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้น

ผู้บริโภค คือ คนที่มีความต้องการ 

        2.  ผู้บริโภคเป็นผู้มีอ านาจซื้อ (purchasing power) ผู้บริโภคจะมีแค่เพียงความต้องการ

อย่างเดียวไม่ได้ แต่เขาจะต้องมีอ านาจซื้อด้วย ถ้ามีเพียงความต้องการแล้วไม่มีอ านาจซื้อก็ยัง

ไม่ใช่ผู้บริโภคของสินค้านั้น เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงต้องวิเคราะห์ไปที่

ตัวเงินของผู้บริโภคด้วย 

        3.  การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (purchasing behavior) เม่ือผู้บริโภคมีความต้องการและมี

อ านาจแล้วก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ เป็นต้นว่า ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ซื้อเม่ือใด ใครเป็นคนซื้อ ใช้

มาตรการอะไรในการตัดสินใจซ้ือมากน้อยแค่ไหน เช่น ในครอบครัวส่วนใหญ่แม่บ้านจะเป็นผู้ซื้อ

ของใช้ภายในบ้านหรือบางครอบครัวอาจจะแยกซื้อสินค้าเป็นของส่วนตัว บางคนซื้อสินค้าเอง 

บางคนพ่อแม่ซ้ือให้ ปริมาณ และระยะเวลาการซื้อต่างกันแต่ละคน 

        4.  พฤติกรรมการใช้ (using behavior) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้สินค้าอย่างไร เช่น ใช้

สินค้าท่ีไหน กับใคร เมื่อใด มากน้อยแค่ไหนอย่างไร 
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ปัจจัยที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

        พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมักได้อิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้บริโภค

โดยตรงได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยท่ีมีผลกว้างและลึกที่สุด (ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน้า 65-69) 

        ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (cultural factor) ประกอบด้วย 

        วัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดที่เป็นตัวก าหนดความ

ต้องการและพฤติกรรมมนุษย์ เด็กเม่ือโตขึ้นจะได้รับรู้สิ่งต่างๆ จากสังคมรอบๆ ตัว ได้แก่ 

ค่านิยม การรับรู้ ความชอบ และพฤติกรรม สังคมรอบตัวประกอบด้วย ครอบครัว และสถาบัน

ต่างๆ เด็กที่โตในสังคมอเมริกันจะมีค่านิยมต่างจากเด็กที่โตในสังคมไทย เนื่องจากมีสังคม

แวดล้อมที่แตกต่างกันและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

        วัฒนธรรมย่อย (subculture) ในแต่ละวัฒนธรรมจะมีวัฒนธรรมกลุ่มย่อยซึ่งมีลักษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมย่อยจะแตกต่างตามชนชาติ ศาสนา และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 

วัฒนธรรมย่อยเป็นปัจจัยส าคัญในการแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมาย และนักการตลาดมักออกแบบ

สินค้าและโปรแกรมการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ เช่น ในประเทศไทย

มีกี่กลุ่ม วัฒนธรรมย่อยที่เป็นคนในประเทศที่เชื้อชาติต่างกัน ไทย จีน อิสลาม ฯลฯ แต่ละเชื้ อ

ชาติจะมีกิจกรรม รสนิยม ความชอบ การบริโภค การแต่งกายที่แตกต่างกันหรือวัฒนธรรมกลุ่ม

ย่อยของคนไทยในภาคต่างๆ จะมีลักษณะการรับประทานที่แตกต่างกัน นักการตลาดอาจ

น าเสนอสินค้าที่จับกลุ่มตลาดตามวัฒนธรรมย่อย เช่น สินค้าบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปรสข้าวซอย จับ

กลุ่มตลาดทีน่ิยมอาหารชาวเหนือ 

         ชั้นทางสังคม (social class) ในสังคมทั่วไปมีการแบ่งชั้นในสังคมเป็นระดับต่างๆ ซึ่ง

ความแตกต่างของชนชั้นทางสังคมไม่ได้ค านึงถึงเรื่องความแตกต่างด้านฐานะทางเศรษฐกิจ

อย่างเดียว แต่รวมถึงอาชีพ การศึกษา และเขตที่พักอาศัย คนในชั้นทางสังคมที่ต่ างกันจะมี

ความแตกต่างกันในลักษณะการพูด การแต่งกาย ลักษณะการพักผ่อน และลักษณะค่านิยม

ต่างๆ คนที่อยู่ในชั้นสังคมเดียวกันมักมีพฤติกรรมคล้ายกันมากกว่าคนที่อยู่ในชั้นสังคมที่ต่างกัน 

การแบ่งชั้นทางสังคมมักพิจารณาจากหลายตัวแปร เช่น อาชีพ รายได้การศึกษา ค่านิยม 

มากกว่าจะแบ่งตามตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง นักการตลาดมักใช้การแบ่งชั้นทางสังคมในการ

แบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมาย ชั้นทางสังคมแบ่งเป็น 3 ระดับใหญ่ และ 6 ระดับย่อยดังน้ี 
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        1.  กลุ่มชั้นสูง (upper class) แบ่งกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ 

   1.1  กลุ่มชั้นสูงส่วนบน (upper-upper class) ได้แก่ กลุ่มผู้ดีเก่า ได้รับมรดกจ านวน

มาก เนื่องจากกลุ่มนี้มีอ านาจซื้อเพียงพอสินค้าส าหรับกลุ่มเป้าหมายนี้มักเป็นสินค้าคุณภาพดี 

สไตล์คลาสสิก ราคาแพง และพวกสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับ น้ าหอม รถยนต์ ราคาแพง

กลุ่มนี้มักถูกมองว่ามีรสนิยมดี และเป็นต้นแบบการใช้สินค้าหรูหรา โดยชั้นสังคมอื่นๆ มักนิยม

เลียนแบบ 

   1.2  กลุ่มชั้นสูงส่วนล่าง (low-upper class) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง เศรษฐีสินค้า

ที่กลุ่มนี้เลือกใช้มีลักษณะคล้ายกลุ่มแรกแต่แตกต่างกันด้านจิตวิทยาและสังคม โดยกลุ่มนี้

ต้องการการยอมรับ และการยกย่องมากกว่าโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐีใหม่ มักมีการใช้สินค้า

เลียนแบบกลุ่มแรก ซึ่งบางครั้งไม่ใช่รสนิยมของตนเองเนื่องจากต้องการการยอมรับ 

        2.  กลุ่มชั้นกลาง (middle class) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ 

   2.1  กลุ่มชั้นกลางส่วนบน (upper-middle class) ได้แก่ ผู้ที่ได้รับความส าเร็จในอาชีพ

พอสมควรสินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการ ได้แก่ บ้าน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอ านวยความสะดวก การ

เลือกซื้อจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีความต้องการการยอมรับจากสังคมมาก 

   2.2  กลุ่มชั้นกลางส่วนล่าง (lower-middle class) ได้แก่ พนักงานและข้าราชการระดับ

ปฏิบัติงาน สินค้าที่พวกนี้ต้องการมีระดับปานกลาง กลุ่มนี้ต้องการความส าเร็จ และการยอมรับ

ในสังคม แต่อ านาจซื้อไม่มากนัก พฤติกรรมการซื้อจึงค านึงถึงราคาประหยัด และคุณภาพคงทน 

        3.  กลุ่มชั้นต่ า (lower class) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ 

   3.1  กลุ่มชั้นต่ าส่วนบน (upper-lower class) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และมีทักษะ

พอสมควร สินค้าที่กลุ่มนี้ต้องการ ได้แก่ สินค้าจ าเป็นแก่การครองชีพ และราคาประหยัด 

เนื่องจากกลุ่มนี้มีรายได้จ ากัด 

   3.2  กลุ่มชั้นต่ าส่วนล่าง (lower-lower class) ได้แก่ กรรมกรที่มีรายได้ต่ า สินค้าที่

กลุ่มนี้ต้องการมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มชั้นต่ าส่วนบน การกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ส่วนใหญ่มาจาก

กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค กลุ่มนี้มักไม่มีการวางแผนการซื้อไว้

ล่วงหน้า เนื่องจากส่วนใหญ่รายได้มีพอใช้ในแต่ละวัน 
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        ปัจจัยทางด้านสังคม (social factors) ประกอบด้วย 

        กลุ่มอ้างอิง (reference groups) หมายถึง กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรม

ของผู้บริโภคโดยตรง หรือโดยอ้อม กลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยตรง ถือเป็นกลุ่มปฐม

ภูมิ จะเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกชองกลุ่ม เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน 

เพื่อนร่วมงาน ส่วนกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทางอ้อมถือเป็นกลุ่มทุติยภูมิจะเป็นกลุ่มที่

ผู้บริโภคไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น แต่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิก เช่น กลุ่ม

ดารา นกัร้อง นักกีฬา นักวิชาการ กลุ่มอ้างอิงเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคมากน้อยต่างกัน 

        ครอบครัว (family) ครอบครัวเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ส าคัญที่สุดในสังคม สมาชิกในครอบครัว

มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อมากที่สุด นักการตลาดให้ความสนใจเกี่ยวกับอิทธิพลและ

บทบาทของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร ต่อการเลือกซื้อสินค้าก็จะต่างกันไป 

        บทบาทและสถานะทางสังคม (roles and statuses) บุคคลในสังคมมีสถานะและบทบาท

หน้าที่ต่างกัน เช่น ประธานบริษัท พนักงานขาย ฯลฯ ซึ่งการวางตัวในสังคมจะต่างกัน ดังนั้น

บุคคลมักจะเลือกใช้สินค้าและการแต่งกายที่สอดคล้องกับสถานะของตน ซึ่งนักการตลาดต้อง

ตระหนักถึงอิทธิพลของปัจจัยน้ี และน าไปวางต าแหน่งสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและ

ตราสินค้าให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย 

        ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ประกอบด้วย 

        อายุและช่วงวงจรชีวิตของครอบครัว (age and stage in the life cycle) บุคคลแต่ละช่วง

อายุจะใช้สินค้าที่แตกต่างกัน นอกจากอายุของบุคคลและช่วงวงจรชีวิตของครอบครัวที่ต่างกันก็

จะมีการใช้จ่ายต่างกัน นักการตลาดต้องศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างในแต่ละ

ช่วงอายุของบุคคล และวงจรชีวิตของครอบครัว นอกจากนี้แนวโน้มวิถีการด ารงชีวิตที่

เปลี่ยนแปลง เช่น การหย่าร้าง การอยู่เป็นหม้าย การแต่งงานใหม่มีความเปลี่ยนแปลงไป่ส่งผล

ต่อการบริโภคสินค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

        อาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ (occupation and economic circumstances) แต่ละกลุ่มมี

อาชีพที่ต่างกันก็จะใช้สินค้าที่ต่างกัน ฐานะและความม่ันคงทางการเงินของผู้บริโภคก็มีผลต่อ

การเลือกชนิดของสินค้าและทัศนคติเกี่ยวกับการออมเงิน ซึ่งนักการตลาดต้องน ามาพิจารณา

เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและกาปรับเปลี่ยนราคา 
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        รูปแบบการด ารงชีวิต (lifestyle) บุคคลที่อยู่ท้องถิ่นเดียวกันฐานะทางสังคมและอาชีพ

เดียวกัน อาจมีรูปแบบการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันได้ รูปแบบการด ารงชีวิตจะสะท้อนออกมาใน

ลักษณะของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น ที่แสดงออกต่อเหตุการณ์ที่อยู่รอบด้าน 

        บุคลิกและเอกลักษณ์ (personality and self-concept) บุคลิก หมายถึง ลักษณะหรือ

พฤติกรรมเฉพาะตัว เช่น การที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง เป็นคนที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

เป็นคนเข้าสังคมได้ดี บุคลิกส่วนตัวนับว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ

ผู้บริโภค ซึ่งประเภทของบุคลิกจะมีความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าและตราสินค้าที่เลือกใช้  

ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 4 ปัจจัยประกอบด้วย 

        1.  แรงจูงใจ (motivation) เป็นขบวนการหนึ่งที่น าไปสู่พฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจ

เกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีความต้องการ (needs) และคิดที่จะตอบสนองความต้องการนั้น ความ

ต้องการเกิดขึ้นได้หลายอย่างในขณะเดียวกัน 

        จากทฤษฎีแรงจูงใจ นักจิตวิทยาพยายามอธิบายถึงสาเหตุที่แต่ละคนมีความต้องการที่

แตกต่างกัน โดยทฤษฎีแรงจูงใจ (motivation) ของมาสโลว์ (Maslow’s Theory) อธิบายว่า 

ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้นของความต้องการที่ส าคัญ 5 ระดับ ได้แก่ 

            1.1  ความต้องการของร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อ

การด ารงชีวิต 

  1.2  ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) ได้แก่ ความต้องการความม่ันคงใน

หน้าที่การงาน ความต้องการความคุ้มครองจากอันตราย 

  1.3  ความต้องการสังคมและความรัก (social needs) เป็นความต้องการเพื่อน ความ

ต้องการเป็นสมาชิกในกลุ่ม ความต้องการความรัก 

  1.4  ความต้องการการยกย่องนับถือ (esteem needs) เป็นความต้องการได้รับการยก

ย่อง และสถานะทางสังคม 

  1.5  ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (self-actualization need) เป็น

ความต้องการขั้นสูงของมนุษย์ เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง

ตามความนึกคิดหรือตามความหวังของตน 

        2.  การรับรู้ (perception) บุคคลเม่ือได้รับแรงจูงใจก็จะมีการตอบสนองแต่การตอบสนอง

หรือพฤติกรรมของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ 
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การรับรู้เป็นขบวนการซึ่งแต่ละคนเลือกประมวลและแปลผลสิ่งที่ได้สัมผัส การรับรู้ในสิ่งที่สัมผัส

อย่างเดียวกันอาจจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ขบวนการรับรู้มี 3 ประการ ได้แก่ 

            2.1  การเลือกที่จะสนใจ (selective attention) 

            2.2  การเลือกที่จะไม่สนใจ (selective distortion) 

            2.3  การเลือกที่จะจดจ า (selective retention) 

        3.  การเรียนรู้ (learning) การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเรา

เนื่องมาจากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ประสบการณ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์เกิดมา

จากการได้เคยกระท า เช่น เคยซื้อ เคยใช้สินค้า ซึ่งการกระท าหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ สิ่งกระตุ้น การตอบสนอง การเสริมแรง เม่ือเกิดการกระท าก็เกิด

ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ 

        4.  ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and attitudes) ประกอบด้วย 

   4.1  ความเชื่อ (beliefs) มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความคิดเห็น หรือความศรัทธาซึ่ง 

นักการตลาดมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับความเชื่อของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า หรือบริการของ

ตนเอง 

   4.2  ทัศนคติ (attitudes) เป็นความรู้สึก และปฏิกิริยาในทางที่ชอบหรือไม่ชอบต่อวัตถุ

หรือความคิดเห็น เช่น ทัศนคติต่อศาสนา การเมือง เสื้อผ้า เพลง อาหาร ทัศนคติท าให้เกิด

กรอบของความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าชอบหรือไม่ชอบ และน าไปสู่พฤติกรรมตอบสนองที่ไม่

เปลี่ยนแปลต่อสิ่งนั้น ทัศนคติของคนค่อนข้างจะเปลี่ยนยาก เพราะการเปลี่ยนทัศนคติหนึ่ง

จะต้องเปลี่ยนทัศนคติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันด้วย ดังนั้นนักการตลาดจึงควรน าเสนอสินค้าให้

สอดคล้องกับทัศนคติของผู้บริโภคเพราะการจะเปลี่ยนทัศนคติผู้บริโภคต่อสินค้าท าได้ยาก  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546, หน้า 136) 

         ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค สรุปได้ว่าการที่ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมใดออกมานั้น

ต้องมีมูลเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการขึ้นก่อน ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับสิ่งจูงใจ

หรือแรงกระตุ้นอื่นๆจากภายนอก จนท าให้ผู้บริโภคมีความปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการ

นั้นจึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน เพื่อตอบสนองความต้องการของตน

ในที่สุด 

        การที่นักการตลาดจะเข้าใจถึงเหตุผล และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคนั้นนักการตลาด

พยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจกระบวนการตัดสินใจซ้ือที่เกิดขึ้นซ่ึงน าไปสู่การซื้อสินค้า หรือบริการ 
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ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อเริ่มจากการได้รับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก และสิ่งกระตุ้นทางการ

ตลาดจนเกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการตัดสินใจซื้อมักมีผลจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับ

ผู้บริโภค ได้แก่ วัฒนธรรม สังคม ลักษณะส่วนตัว และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 

        ในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการอยู่ทุกเม่ือบริษัท

ส่วนมากมีการท าวิจัยพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ค าตอบว่าผู้บริโภค

ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้ออย่างไร ซื้อมากน้อยแค่ไหน ซื้อเมื่อไหร่ และท าไมจึงซื้อ นอกจากค าตอบ

ส าหรับปัญหาที่กล่าวมานักการตลาดยังต้องรู้ต่อไปอีกว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมตอบสนองต่อ

ข้อเสนอของบริษัทอย่างไรด้วยข้อเสนอของบริษัทที่ว่านี้ คือ สิ่งเร้าอย่างหนึ่งที่ส่งออกไปให้

ผู้บริโภคตอบสนองด้วยเหตุนี้การท าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจึงควรเริ่มต้นที่แบบจ าลอง

พฤติกรรมผู้บริโภค 

        ตามทฤษฎีสิ่งเร้า (stimuli) และการตอบสนอง (response) เรียกว่า S-R theory ดังในรูป

ที่ 2.1 ทฤษฎีที่ว่านี้ได้มาจากผลของการสังเกตและทดลองของนักจิตวิทยาหลายท่าน เช่น

Pavlov, John Watson, Clark Hull Edward Tolmen (สุปัญญา ไชยชาญ, 2543, หน้า 122-

123) 
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ภาพที่ 2.1 สิ่งเร้าและการตอบสนองของผู้บริโภค  

ที่มา : สุปัญญา ไชยชาญ, 2543, หน้า 122 

สิ่งเร้า 

ผลิตภัณฑ์ 

สิ่งเร้าทางการตลาด 

ราคา 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

สังคม 

เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ 

สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

กล่องด า 

การตัดสินใจที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ลักษณะนิสัยของผู้บริโภค 

การตอบสนอง 

ผลิตภัณฑ์ที่เลือก 

ปฏิกิริยาของผู้บริโภคต่อสิ่งเร้า 

ตราที่เลือก 

เวลาที่ซ้ือ 

ผู้ค้าปลีกที่เลือก 

จ านวนที่ซื้อ 
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        1.  สิ่งเร้า (stimuli) ในทางการตลาดนั้นเราแบ่งสิ่งเร้าออกเป็นสองประการ คือ สิ่งเร้าทาง

การตลาดกับสิ่งแวดล้อมการตลาดที่ไปอยู่ล้อมรอบผู้บริโภค               

 1.1  สิ่งเร้าทางการตลาด ได้แก่ สิ่งเร้าที่เรียกว่า ส่วนประสมการตลาด หรือ marketing 

mix อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาสถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด  

            1.2  สิ่งแวดล้อมทางการตลาดไปอยู่ล้อมรอบผู้บริโภค ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรม  

        สิ่งเร้าเหล่านั้นนับเป็นตัวน าเข้าหรือ input ที่จะเข้าไปยังกล่องด าของผู้บริโภคและส่งผล

ให้มีการตอบสนองออกมาเป็น output  

        2.  กล่องด า (black box) สมมุติว่ากล่องด าเป็นที่รวบรวมเอาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเอาไว้ ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ วัฒนธรรมสังคม ลักษณะส่วนบุคคล

และลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภคแต่ละคนนั่นเองนอกจากนี้ในกล่องด ายังมีกระบวนการ

ตัดสินใจอยู่อีกด้วยสิ่งเร้าเมื่อมาถึงกล่องด าจะถูกปัจจัยต่างๆ ตกแต่งขัดเกลาแปรรูปออกมาเป็น

การตอบสนอง ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวกกระบวนการตัดสินใจซื้อก็จะเริ่มท างาน

จนกระทั่งมีการซื้อเกิดขึ้นตามมา ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางลบผู้บริโภคไม่ลงมือซื้ อ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซื้อมีข้ันตอนดังน้ี         

           2.1  การรับรูค้วามต้องการ (problem recognition)  

           2.2  การค้นหาข้อมูล (information search)                            

           2.3  การประเมินผลทางเลือก (evaluation)                       

           2.4  การตัดสินใจซ้ือ (decision)                          

           2.5  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (post purchase behavior)                  

        3.  การตอบสนอง (response) เป็นผลลัพธ์จากอิทธิพลของปัจจัยและกลไกการท างาน

ของกระบวนการตัดสินใจซื้อที่อยู่ในกล่องด าของผู้บริโภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวก

จะสังเกตเห็นผู้บริโภคไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ เลือกร้านที่จะซื้อ เลือกจังหวะที่จะซื้อ และ

เลือกจ านวนที่จะซ้ือ ผู้บริโภคจะตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

            3.1  การเลือกผลิตภัณฑ์ (product choice) คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อ 

ประเภทของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ  

            3.2  การเลือกตราสินค้า (brand choice) คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อตรา

สินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง  
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            3.3  การเลือกผู้ขาย (dealer choice) คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกผู้ขายเพื่อซื้อ

สินค้าหน่ึงๆ ซึ่งผู้บริโภคมักค านึงถึงสถานท่ีขายและบริการ                                                                                                                   

            3.4  เวลาในการซื้อ (purchase timing) คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกเวลาและ

ระยะเวลาเพื่อซื้อสินค้าต่างๆ  

            3.5  ปริมาณการซื้อ (purchase amount) คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกปริมาณ 

สินค้าท่ีต้องการซื้อในคร้ังหนึ่งๆ 

 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

 

        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2537) ได้อ้างอิงถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ

บริการ ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสม

การตลาด ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย 

        1.  ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเป็นซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ คือ สิ่งที่

ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไป

แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

        2.  ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบในเรื่องคุณค่า

ของบริการกับราคาของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การ

ก าหนดการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนก

ระดับบริการที่ต่างกัน 

        3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ

น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่

น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้งและช่องทางในการน าเสนอบริการ 

        4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้

ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการเป็น

กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

        5.  ด้านบุคคล หรือพนักงาน ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแตกต่างเหนือคู่แข่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
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ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสร้างค่านิยม

ให้กับองค์กร 

        6.  ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างลักษณะกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายาม

สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบในการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ

ให้บรกิารที่รวดเร็ว หรือประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

        7.  ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานในด้านการ

บริการ ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการ

เกิดความประทับใจ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดบริการ 

 

        จากการศึกษาความหมายของการบริการ   พบว่ามีผู้ให้ความหมายของการบริการไว้ดังนี้ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่จับสัมผัส

แตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อม สูญสลายไปได้ง่าย การบริการจะได้ รับการกระท าโดยผู้

ให้บริการ และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลา

เกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น 

        คริสโตเฟอร์ เลิฟล็อคและคนอื่นๆ (Lovelock, et al. 2002, อ้างถึงใน สมชาย กิจยรรยง, 

2543 หน้า 10)  ได้ให้นิยามของค าว่า บริการไว้ 2 ความหมายด้วยกัน คือ 

        1.  บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่า

กระบวนการอาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตาม แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และ

ไม่สามารถครอบครองได้ 

        2.  บริการเป็นกิจกรรมาทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่า และจัดหาคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้า

ในเวลา และสถานที่เฉพาะแห่งอันเป็นผลมาจากการที่ผู้รับบริการหรือผู้แทนน าเอาความ

เปลี่ยนแปลงมาให้ 

        จากความหมายของการบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการบริการเป็นกิจกรรมการ

กระท าและการปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดท าขึ้นเพื่อเสนอขาย และส่งมอบสู้ผู้รับบริการ หรือเป็น

กิจกรรมที่จัดท าขึ้นรวมกับการขายสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
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ให้แก่ลูกค้า หรือผู้รับบริการอย่างทันทีทันใดลักษณะของการบริการมีทั้งไม่มีรูปร่างหรือตัวตน 

จับสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อม สูญสลายได้ง่ายแต่น ามาซื้อขายกันได้ 

        สมชาย กิจยรรยง (2543, หน้า 23) กล่าวว่าในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นต่าง

ฝ่ายต่างงัดเอายุทธวิธีทางการตลาดขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม การคิดค้น 

สร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ แต่สิ่งที่หนึ่งที่ทุกธุรกิจจะขาดเสียไม่ได้ คือ กลยุทธ์ของการบริการ 

หมายถึง วิธีชนะใจลูกค้าด้วยการบริการ เบื้องหลังความส าเร็จทางธุรกิจเรามักพบว่างานบริการ

เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานต้อนรับ งานฝ่ายการตลาด 

เพราะถ้าเราบริการดีลูกค้าเกิดความประทับใจ ยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งการบริการยังถือเป็น

หน้าเป็นตาของบริษัทแต่การบริการจะดีหรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวของพนักงานและอีกส่วน

หนึ่งขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของบริษัทที่จะพัฒนางานด้านบริการด้วย 

        วิธีการสร้างนักบริการมืออาชีพ บริษัทต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่

เหมาะสม แล้วจึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร มีรายละเอียดดังน้ี 

        1.  คุณสมบัติของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรก คือ ความเป็นคนที่รัก

ในงานบริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเข้าใจ และให้ความส าคัญต่อลูกค้า มีความ

กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือลูกค้า ยิ้มแย้มแจ่มใส และเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอดทนอดกลั้นเม่ือลูกค้า

ต าหนิต่อว่า นอกจากนี้พนักงานท่ีให้บริการเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย 

        2.  บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อย รวมไปถึงอากัปกิริยาที่

แสดงออก เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดย

ธรรมชาติ 

        3.  เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนา เพราะการสนทนาเป็นสื่อกลาง

ระหว่างลูกค้ากับผู้ที่ให้บริการ การสนทนาท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ คือ 

การสร้างความเป็นกันเอง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็นมิตร โดยอาจแสดงออก

ทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง หรือน้ าเสียงท่ีสุภาพ อ่อนโยน มีหางเสียง เช่น ขอประทานโทษ

ครับ (ค่ะ) มีอะไรให้ผม (ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ (ค่ะ) 

การพูดจาต้องชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ และไม่ส าเร็วหรือรัวจนลูกค้าไม่รู้เร่ือง 

        4.  เน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่ลูกค้าพูดไม่

ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมา สบตากับลูกค้าเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ 
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        5.  ทวนค าพูดเพื่อแสดงให้ลูกค้าทราบว่าผู้ให้บริการก าลังตั้งใจฟังในเรื่องที่ลูกค้าพูด

องค์กรมีส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรถือเป็นแกนหลัก

ในการก าหนดแนวทางการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า และเทคนิคการ

พัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ คือ การจัดระบบการท างาน

ให้เกิดความคล่องตัว  องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างการบริการที่

สะดวกรวดเร็ว จักท าล าดับขั้นตอนการให้บริการ องค์กรควรจัดท าขั้นตอนการบริการให้ง่ายและ

ไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน เรียนรู้ความ

ต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น การสอบถามพูดคุยจากค าต าหนิติ

เตียนและค าชมเชยต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป ฝึกอบรม

พนักงานให้เกิดทักษะการบริการท่ีดีเพื่อน าไปปรับใช้กับส่วนงานท่ีตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

        ความหมายของการบริการ (SERVICE) 

        การบริการ (SERVICE) แยกความหมายต่างๆ ตามตัวอักษรได้ดังนี้ (ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท, 

2536, หน้า 15) 

        1.  S  คือ  แนวความคิดรวบยอดในการบริการ (Service Concept)  และการสร้างความ

พึงพอใจ (satisfaction) ให้กับผู้มาติดต่อหรือมาขอใช้บริการ และรับบริการ ก่อนอื่นจะต้องมี 

concept คือ แนวความคิดรวบยอด การให้บริการที่ดีต่อลูกค้านั้นเป็นหน้าที่โดยตรง และต้อง

พยายามท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด จะเห็นได้ว่าศูนย์บริการรถยนต์ที่มีการบริการที่

ดีนั้นต่อให้ลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนลูกค้าก็จะน ารถยนต์มาใช้บริการ 

        2.  E  คือ  ความกระตือรือร้น (enthusiasm) หมายความว่า พนักงานทุกคนจะต้องมี

ความกระตือรือร้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับ พนักงานของ ฯลฯ ซึ่งเห็นลูกค้าเข้ามาก็ต้องท า

การต้อนรับ และกล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และต้องมีความพร้อมที่จะสนองความต้องการ

ของลูกค้า และคอยสังเกตว่าลูกค้าต้องการอะไร หรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างต้องรีบไป

บริการทันท ี

        3.  R  คือ  ความพร้อม (readiness)  และความรวดเร็ว (rapidness)  หมายถึง มีความ

พร้อมอยู่ตลอดเวลา และความรวดเร็ว ฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ / 

ศูนย์บริการรถยนต์ เราต้องม่ันใจว่าเม่ือลูกค้าเอารถเข้ามาซ่อมเราต้องมีอะไหล่พร้อม และต้อง

รับบริการจัดการซ่อมรถให้ลูกค้าเสร็จโดยเร็ว เพราะจะท าให้ลูกค้ามีความพอใจ และประทับใจ
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ในบริการอย่างแน่นอน และข้อส าคัญท าให้เราซ่อมรถได้เร็ว และได้จ านวนมากขึ้น นั่นคือ ได้

เงินเร็วขึ้นและมากขึ้นน่ันเอง  

        4.  V  คือ  ความมีคุณค่า (Value) หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นการบริการประเภทใด ท่าน

ต้องท าทุกวิถีทางท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเสมอว่า เม่ือเขามารับบริการจากท่านเขารู้สึกไม่

ผิดหวังและเห็นว่าการบริการของท่านน้ันสามารถสร้างคุณค่าได้ทั้งน้ัน 

        5.  I  คือ  ความสนใจ (interesting) ความประทับใจ (impressive) หมายความว่า สนใจ

อย่างจริงใจต่อลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับ และทุกคนโดยไม่เลือกที่รัก

มักที่ชัง หรือแบ่งชั้นวรรณะ เพราะไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตามเขาต้องได้รับบริการที่ดีด้วยกัน

ทั้งน้ัน 

        6.  C  คือ  ความสะอาด (cleanlines) ความถูกต้อง (correctiveness) และไมตรีจิต 

(courtesy) สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการขายบริการ คือ ไม่ว่าท่านจะท าธุรกิจด้าน

ใดสถานที่ของท่านจะต้องสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คือ มีการดูแลบ้าน (house 

keeping) ที่ดี เพราะใครๆ ก็ชื่นชมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของความ

ถูกต้อง เช่น ลูกค้าสั่งอาหารก็ต้องน าอาหารที่ม่ังมาให้ถูกต้อง ส่วนเรื่องการมีมิตรไมตรีจิต คือ 

การให้บริการต้อนรับด้วยความอบอุ่น แสดงความเป็นมิตร พูดจากับลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อน

น้อม พร้อมที่จะรับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจ และพร้อมที่จะช่วยแกปัญหาให้ลูกค้าด้วยความยินดีและ

เต็มใจ 

        7.  E  คือ  ความอดกลั้น (endurance) และการรู้จักควบคุมอารมณ์ (emotional) ผู้

ให้บริการหรือผู้ขายบริการสินค้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่ง คือ ความอดทน ความอด

กลั้น และรู้จักควบคุมอารมณ์ เพราะลูกค้าที่เข้ามาต่างคนก็ต่างจิตใจกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก

ในการทีจ่ะให้บริการให้ถูกใจแก่ทุกคน 

        8.  S  คือ  ความจริงใจ (sinecerity) และการรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส (smiling) ในการ

ให้บริการลูกค้าจะต้องรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส โดยการแสดงออกทั้งทาง กาย วาจา ท่าทาง ตลอดจน

สีหน้า และแววตาว่ามีความจริงใจ และเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าเกิดความรู้สึกติดใจในการ

บริการแก่ลูกค้า 

         จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2547, หน้า 181) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริการ หรือ 

service มีความหมายอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ความหมายในระดับพฤติกรรม (behavioral approach) 

และความหมายในระดับสถาบัน (institutional approach) คือ ความหมายในระดับพฤติกรรม 
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เป็นการมุ่งพิจารณาถึงการบริการในฐานะที่เป็นกระบวนการในการปฏิบัติ หรือลงมือกระท าใน

เรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ที่รับบริการ ในแง่นี้การบริการเป็นการ

กระท าระหว่างกันของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นความหมายที่เน้นความส าคัญของการบริการในฐานะที่

เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว (motion activity) 

        ส่วนความหมายในระดับสถาบัน เป็นการมุ่งพิจารณาถึงการบริการในฐานะที่เป็นเรื่องของ

การประกอบธุรกิจบริการหรืออุตสาหกรรม (service industry) ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางสังคม

สถาบันหนึ่ง (service as a social institution) ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ต่อสังคมในด้านต่างๆ 

ตามลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่ของการบริการออกตามประเภท หรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีส่วน

สัมพันธ์กัน ซึ่งในแง่นี้การบริการตามความหมายในระดับพฤติกรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

ความหมายระดับสถาบัน 

        ลักษณะของการบริการ 

        สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540, หน้า 317-318) กล่าวว่าบริการมีลักษณะส าคัญอยู่ 4 ประการ 

คือ    1.  จับต้องไม่ได้ (intangible) บริการไม่มีตัวตน ที่ผู้ซื้อจะจับต้องทดลองตัวอย่างก่อน

ไม่ได้ ไม่ว่าจะโดยการชิม รู้สึก มองเห็น ได้ยิน หรือได้กลิ่น ดังนั้นการเสนอขายบริการจึงต้อง

แสดงถึงคุณประโยชน์ (benefits) ที่จะได้รับจากบริการนั้นมากกว่าจะเน้นถึงลักษณะการ

ให้บริการคือ 

              1.1  visualization แสดงให้เห็นด้วยภาพของเหตุการณ์ หรือผลที่เกิดขึ้นจากการ

ได้รับบริการหรือแสดงถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จะเสนอบริการให้ เช่น การเสนอขายบริการน า

เที่ยวจะโฆษณาด้วยภาพสถานที่ต่างๆ ตื่นเต้นเร้าใจ รถโดยสารที่ดูสะดวกสบาย ภาพในรถที่มี

นักทัศนาจรใบหน้าแสดงความสุข พนักงานต้อนรับหรือมัคคุเทศที่แสดงการเอาใจใส่ลูกค้า หรือ

เสนอบริการรถเช่าด้วยรถยนต์ที่ดูใหม่น่าขับ เป็นต้น 

    1.2  association เชื่อมโยงบริการกับสินค้าที่จับต้องได้ ตัวบุคคล เหตุการณ์ หรือ 

สถานที่ที่จะสื่อถึงได้ เช่น สายการบินอ้างอิงถึงการเอาใจใส่ของพนักงานต้อนรับด้วยหมีโคล่า

ของสายการบินออสเตรเลีย หรือความปลอดภัยเหมือนเหาะด้วยพรมในนิยายอาหรับราตรี หรือ

การบินไทยรักคุณเม่าฟ้า ธนาคารแสดงถึงความรวดเร็วในการให้บริการ เป็นต้น 

    1.3  physical representation ใช้สัญลักษณ์ที่จะเป็นตัวแทนบริการ อาจเป็น logo สี

หรือเครื่องแบบของผู้ให้บริการ สีทองสีเงินจะแสดงถึงคุณภาพของบริการที่เยี่ยม หรือสูงกว่า 

ความโอ่โถงของสถานที่ แสดงถึงความม่ันคงของบริการที่เกี่ยวกับการเงิน ท าให้น่าเชื่อถือ
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ไว้วางใจเครื่องแบบการแต่งกายท าให้สื่อถึงความสะอาด และความไว้วางใจในระดับการ

ให้บริการได้ในร้านอาหาร เครื่องมือที่ทันสมัยท าให้มองเห็นว่าจะได้รับบริการที่ทันสมัยด้วย 

        2.  ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้ให้ บริการและบริการ (inseparability) ผู้ซื้อจะคิดถึง

ผู้ผลิตบริการและบริการซื้อเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่สามารถแยกบริการจากผู้ผลิตไปจ าหน่ายต่าง

สถานท่ี ต่างเวลาได้ การผลิตและจ าหน่ายบริการเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ช่างตัดผม สระผม ตัด

ผมให้ เป็นการผลิตและขายบริการโดยตรง เป็นการใช้ direct channel ผู้ผลิตบริการจะต้อง

พบปะกับลูกค้าเป็นข้อจ ากัดในการเสนอขายหลายๆตลาดหรือลูกค้าหลายคนพร้อมกันไม่ได้ใน

หลายประเภทของบริการ ทันตแพทย์ไม่สามารถท าการรักษาฟันให้คนไข้พร้อมกันหลายคน

ไม่ได้ในหลายประเภทของบริการ ทันตแพทย์ไม่สามารถท าการรักษาฟันให้คนไข้พร้อมกัน

หลายคนต้องท าฟันให้ทีละคนดังนั้นการขยายตลาดจึงท าได้ยากกว่าการเสนอขายบริการ อาจ

ท าการตั้งตัวแทนช่วยในด้านส่งเสริมการตลาดได้แต่ไม่สามารถจะผลิตบริการแทนได้ เช่น การ

ท่องเที่ยวที่มีตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ เสนอขายห้องพักโรงแรมได้ ตัวแทน

ขายประกันต่างๆ โดยตรง เป็นเพียงพนักงานขายหรือคนกลางเท่าน้ัน 

        3.  มีความแตกต่างในการให้บริการ (heterogeneity) บริการที่เสนอขายแต่ละครั้งจะมี

ความแตกต่างกันได้ ถึงแม้จะผลิตจากผู้ให้บริการคนเดียวกัน และบริการชนิดเดียวกันจากผู้

ให้บรกิารที่แตกต่างกันจะไม่เหมือนกัน ความหลากหลายในการให้บริการมีมากจนไม่สามารถจะ

ก าหนดมาตรฐานการให้บริการได้ ดังนั้นการเสนอขายบริการ จึงต้องมีมีการวางแผนเกี่ยวกับ

รายละเอียดของบริการที่เสนอขายตั้งแต่แรก และพยายามโฆษณาให้เกิดความเชื่อถือในระดับ

คุณภาพที่สม่ าเสมอ การผลิตบริการจะต้องควบคุมให้สูงกว่าระดับที่โฆษณาไว้หรือที่ลูกค้า

คาดหวังไว้เสมอ 

        4.  อุปสงค์ของบริการจะมีอายุสั้น และเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลมาก (pettish ability and 

fluctuating demand) บริการผลิตทันทีและส่งมอบในขณะนั้นการให้บริการแก่ลูกค้าบริการจึงไม่

สามารถจะผลิตล่วงหน้า ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ก่อน ขณะเดียวกันด้านผู้ซื้อบริการจะเกิดความ

ต้องการที่จะได้รับบริการทันที หากเม่ือเกิดความต้องการแล้วต้องรอนาน จะเปลี่ยนใจได้

นอกจากนั้นความต้องการซื้อบริการ จะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล ตามช่วงเวลาในแต่ละ

เดือน เวลาในแต่ละวัน 
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        ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจบริการ 

        การที่ธุรกิจบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น ท าให้มักจะเกิด

ปัญหาบางประการข้ึนกับธุรกิจประเภทน้ี ซึ่ง อิฎฐิพร ภู่เจริญ (2538, หน้า 47) กล่าวว่าปัญหาที่

ผู้บริหารธุรกิจบริการไม่ว่าสาขาใดมักจะประสบปัญหาอยู่บ่อยๆ คือ 

        1.  ปัญหาของลักษณะเฉพาะของการบริการ คุณภาพของงานบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของตัวสินค้า หรือเนื้องานโดยตรง แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการด้วย 

        2.  โอกาสในการให้บริการมักจะเลื่อนลอย และอาจเลือนหายในพริบตาเดียว ในการขาย

หรือการผลิตสินค้าอื่นๆ ผู้ผลิตสามารถเก็บสินค้าคงคลังไว้ได้ตามความเหมาะสมแต่การบริการ

มิได้เป็นอย่างนั้น ผู้บริหารธุรกิจบริการจะต้องระมัดระวังมากในการสร้างบริการให้พอเหมาะกับ

ความต้องการของลูกค้า 

        3.  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ซื้อ และผู้ขายเผชิญหน้ากัน วินาทีที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการ

เผชิญหน้ากันถือเป็นจุดวิกฤตของธุรกิจบริการ ลูกค้าอาจประทับใจและกลับมาใช้บริการซื้อแล้ว

ซื้อซ้ าอีก และเรียกพรรคพวกเพื่อนฝูงเข้ามาใช้บริการด้วยหรือในทางตรงกันข้ามลูกค้าบางคน

อาจจะเกิดความไม่พอใจและบอกกล่าวต่อไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของผู้ให้บริการ และ

ผู้รับบริการรวมถึงลักษณะของการให้บริการในขณะนั้น ซึ่งปัญหาของผู้บริหารธุรกิจบริการ คือ

ไม่สามารถควบคุมพนักงานให้บริการได้ทุกคนและตลอดเวลา 

        4.  คุณภาพของงานบริการเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก ผู้บริหารอาจไม่สามารถควบคุมคุณภาพ

ของการบริการในสายตาของลูกค้าได้เลย ความพอใจ หรือไม่พอใจต่อคุณภาพของบริการนั้น

อาจไม่ได้อยู่ที่เนื้องาน หรือลักษณะของการให้บริการ เนื่องจากความพอใจ หรือไม่พอใจนั้นเป็น

ความรู้สึกซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

        ปัจจัยในการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการบริการตามที่ลูกค้าต้องการ มีดังนี้ (สุเจน  

หลิมศิริวิไล, 2546, หน้า 29) 

        1.  reliability  ผลงานการบริการให้ได้อย่างที่โฆษณาไว้ และมีความถูกต้องแม่นย าทุก

ครั้ง 

        2.  tangibles  สินค้าหรือบริการจะจับต้องได้ยาก แต่พยายามสร้างองค์ประกอบทาง

กายภาพอื่นมาประกอบกับการบริการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้บริการ วัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่การ

บริการ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ต้องดูแล้วเหมาะสมกลมกลืน 
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         3.  responsiveness  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะต้องถูกฝึกมาเป็นอย่างดี ตั้งใจและเอาใจใส่

พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทันที 

        4.  assurance  พนักงานบริการจะต้องมีความรู้เป็นอย่างดี และแสดงออกถึงความมีน้ าใจ

เอาใจใส่ถึงความต้องการของลูกค้าทันที 

        5.  empathy  ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้า สนองตอบความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ

ลูกค้าได้เป็นพิเศษ 

        จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 5 ข้างต้นรวมกันเป็น service quality ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากมีคุณภาพของสินค้า หรือบริการ ราคา รวมทั้งปัจจัยทางด้าน

บุคคลในขณะนั้น และปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ล้วนเป็นส่วนประกอบที่ท าให้ลูกค้าได้รับ

ความพึงพอใจมากน้อยแตกต่างกันไป 

        ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) 

        Kotler, Phillip (1996, p. 63) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทาง

การตลาดชุดหน่ึงที่บริษัทใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย 

        Mc Carthy (อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546, หน้า 29) จ าแนกเครื่องมือเหล่านี้เป็น

กลุ่มกว้างๆ 4 กลุ่ม ที่เรียกว่า 4P’s การตลาด คือ สินค้า (product) ราคา (price) สถานที่

จ าหน่าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) ตัวแปรทางการตลาดของ P แต่ละตัวดัง

แสดงในรูปที่ 2.2 ดังนี ้
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ภาพที่ 2.2 4P’s ของส่วนประสมการตลาด 

ที่มา : อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546, หน้า 38 

 

        จากรูปที่ 2.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าเพื่อก่อ

อิทธิพลต่อช่องทางการจ าหน่ายสู่คนกลาง (trade channel) พร้อมๆ กับสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

ดังรูปที่ 2.3 

 

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ตลาดเป้าหมาย 

การวางต าแน่ง 

ตามที่บริษัทมุ่งหวัง 

Place (ช่องทางการจัดจ าหน่าย) 

- ช่องทางการครอบคลุมตลาด 

- การจ าแนกสินค้า 

- ท าเลที่ตั้ง 

- สินค้าคงคลัง 

- การขนส่ง 

 

Product (ผลิตภัณฑ์) 

- ความหลากหลาย 

- คุณภาพ 

- แบบลักษณะ 

- ตรายี่ห้อ 

- ขนาด 

- บริการ 

- การรับประกัน 

- การรับคืน 

Price (ราคา) 

- ราคาที่แจ้งแก่ลูกค้า 

- ส่วนลด 

- ส่วนยอมให้เพื่อเกิดการปฏิบัติงาน 

Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 

- การส่งเสริมการขาย 

- การโฆษณา พนักงานขาย 

- การประชาสัมพันธ์ 
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สว่นประสมทางการตลาด 

 

       ส่วนประสมของ 

         สิ่งเสนอขาย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 

ที่มา : อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546, หน้า 32 

 

         จากภาพแสดงว่าบริษัทได้จัดสร้างส่วนประสมของสิ่งเสนอขาย (offering mix) อัน

ประกอบด้วย สินค้า บริการ ราคา และใช้ส่วนประสมทางการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย

การส่งเสริมการขาย โฆษณา กองก าลังการขาย การประชาสัมพันธ์ จดหมายตรงการตลาดทาง

โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อถึงช่องทางการจ าหน่ายสู่คนกลาง และลุกค้าที่เป็นตลาด

เป้าหมาย 

        จะเห็นได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย P 4 ตัว คือ Product, Price, Place 

และ Promotion ในสายตาของผู้ขาย คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ผู้ขายใช้ก่ออิทธิพลต่อผู้ซื้อซึ่ง

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546, หนา้ 33-34) 

        ผลิตภัณฑ์ (Product) 

        ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ทุกสิ่งที่นักการตลาดน ามาเสนอกับตลาด เพื่อเรียกร้องความสนใจ

เพื่อการได้กรรมสิทธิ์ หรือเพื่อการอุปโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 

        องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

        1.  ผลิตภัณฑ์หลัก (core product) บริษัทต้องมีความรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได้ 

        2.  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (product attribute) เราต้องทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตมาจาก

อะไร มีคุณสมบัติอย่างไร รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตัวของมันเอง 

การส่งเสริมการขาย 

การโฆษณา 

กองก าลังการขาย 

การประชาสัมพันธ์ 

จดหมายตรงทางการตลาด

ทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท 

 

บริษัท 

สินค้า 

บริการ 

ราคา 

ช่องทาง 

การจัด

จ าหน่าย 

ลูกค้าที ่

เป็นตลาด

เป้าหมาย 
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        3.  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (product feature) เราต้องรู้ว่าสินค้าเรามีอะไรเด่นเป็นพิเศษ

กว่าสินค้าอื่น เพื่อดึงดูดลูกค้า 

        4.  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ (product benefit) ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะสับสน

ระหว่างจุดเด่นผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต่างกัน จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 

คือ สิ่งที่อยู่ในตัวสินค้า ส่วนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าเกิดขึ้นในความรู้สึกของลูกค้า เรียกว่า

ผลประโยชน์ 

        ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

        1.  สินค้าอุปโภคบริโภค (consumer goods) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ซื้อโดย

ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ความต้องการในการบริโภคสินค้าประเภทนี้ มักเกิดขึ้นอย่างอิสระจากความ

ต้องการ และความคิดส่วนตัว 

        2.  สินค้าอุตสาหกรรม (industrial goods) หมายถึงสินค้าในตลาดอุตสาหกรรมผู้ซื้อจะซื้อ

ไปเพื่อเป็นปัจจัยในการผลิต เพื่อการขายต่อ ผู้ซื้อประเภทน้ีเรียกว่าผู้ซื้อทางอุตสาหกรรม 

        ราคา (Price)                          

         ราคา หมายถึง จ านวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับการได้รับกรรมสิทธิ์ สิทธิ

ความสะดวกสบายและความพอใจในผลิตภัณฑ์นั้นให้กับเจ้าของเดิม หรือในอีกความหมายหนึ่ง  

คือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในรูปเงินตรา  

        ลักษณะทั่วไปของราคา  

        การแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้าที่กระท ากัน    ในขณะท่ีการตลาดยังไม่ได้รับการ           

พัฒนานั้นมักเกิดขึ้นมากมายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมนุษย์จึง ได้หันมาใช้การ

แลกเปลี่ยน โดยอาศัยเงินเป็นสื่อกลางการใช้เงินเป็นสื่อกลางนี้จ าเป็นต้องมีการก าหนดจ านวน

เงินหรือราคา ส าหรับสินค้าแต่ละชนิดข้ึนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน  

        วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา  

        1.  การตั้งราคาเพื่อมุ่งผลตอบแทนหรือกาไร  

        2.  การตั้งราคาเพื่อให้ได้ยอดขายมากขึ้น  

        3.  การตั้งราคาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ประกอบด้วย 2 กรณี คือ การตั้งราคาเพื่อเผชิญ  

การแข่งขันและการตั้งราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพของการตั้งราคา  

        ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตั้งราคา  

        1.  การก าหนดราคาโดยค านึงถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนการตลาด   
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        2.  การก าหนดราคาโดยค านึงถึงบทบาทของราคา  

        3.  การก าหนดราคาโดยค านึงถึงลักษณะประเภทสินค้าที่ขาย สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่ใช้

สินค้าอื่นทดแทนได้ ควรก าหนดราคาที่ต่ า สินค้าที่ใช้ประกอบกันกับสินค้าชนิดอื่นควรตั้งราคา 

ใกล้เคียงกับสินค้าน้ัน  

        4.  การก าหนดราคาโดยค านึกถึงส่วนประสมการตลาดอื่นของธุรกิจ  

        5.  การก าหนดราคาโดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  

        6.  การก าหนดราคาโดยค านึงถึงราคาสินค้าของธุรกิจคู่แข่งขัน  

        ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

         การจัดจ าหน่าย หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและ

การเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย ไปยังตลาดเป้าหมายด้วยช่องทางและ

สถาบันการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

        ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

        1.  การพิจารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์                     

        2.  การพิจารณาด้านตลาด                       

        3.  การพิจารณาด้านคู่แข่งขัน            

        4.  การพิจารณาคนกลาง   

        5.  การพิจารณาทางด้านบริษัท  

          การสง่เสริมการตลาด (Promotion)  

        การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคล้ายกับธุรกิจขายสินค้า คือ การ            

ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา (advertising)      

การประชาสัมพันธ์ (public relations) การให้ข่าวการลด แลก แจก แถม  การตลาดทางตรงผ่าน

สื่อต่างๆ ซึ่งการบริการท่ีต้องการเจาะลูกค้าระดับสูงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ ส่วนการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาคอนข้าง

ต่ าต้องอาศัยการลด แลก แจก แถม เป็นต้น  

        การส่งเสริมการตลาดเป็นการก าหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

เกี่ยวกับสินค้าและบริการราคาและข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าและบริการโดยมุ่งหมายให้เกิดการ 

ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยการประสมประสานการ ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการขายการตลาดทางตรงและการใช้พนักงานขายซึ่งการส่งเสริม 
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การตลาดเป็นการแจ้งข่าวกระตุ้นจูงใจและการย้ าเตือนลูกค้าเพื่อมุ่งหวังให้ เกิดการตัดสินใจซื้อ

หรือในบางครั้งต้องการเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นในระยะสั้นด้วย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

        กมลรัตน์ มังวงษ์ และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและ

การบริหารธุรกิจปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจคุณภาพการ

ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตนเขตส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร

พื้นที ่10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผู้ประกันตน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการให้บริการกับความพึง

พอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน ผลการศึกษาพบว่า 

อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตนเขตส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  10 

ต่างกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับความพึงพอใจในคุณภาพ

การให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน เขตส านักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พบว่า ราคา ประชาสัมพันธ์และผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับความ

พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน เขตส านักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการให้บริการกับ

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน เขตส านักงาน

ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พบว่า ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และด้านความเร็วและ

ความสะดวก มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ของผู้ประกันตน เขตส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี10 

         นฤมล เรืองโชติ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด

และการบริหารธุรกิจปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2556) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้

น้ าประปาต่อการให้บริการของ บริษัทประปาบางปะกง จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ความแตกต่างส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าประปา เพื่อศึกษาถึง
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยอื่นๆ ที่มีต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าประปาที่มีต่อการให้บริการของ

บริษัทประปาบางปะกง จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าประปาที่มีต่อการให้บริการของบริษัทประปาบางปะกง จ ากัด ปัจจัย

ด้านคุณภาพน้ าประปาและวิธีการส่งจ่ายน้ าประปา มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ปัจจัยด้านการ

บริการและการซ่อมบ ารุงของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ปัจจัยด้านการ

อ่านมาตราวัดมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าประปา มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.000 ตามล าดับ 

        ธนัฏฐา  แพเล็ต (2553) ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกก าลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ

ส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้สถานออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในย่านซอยสุขุมวิทซอย 21 ถึงซอย 57 และซอยสุขุมวิท 

16 ถึงซอย 42 จ ากัดเพศหญิง อายุ 18-60 ที่เคยออกก าลังกายและออกก าลังกายในสถานออก

ก าลังกาย  (Fitness) เท่านั้น จ านวนประชากรทั้งหมด 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

อายุอยู่ในช่วง 28 – 37  ปี สถานภาพของผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย

มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่จะมีรายได้ 15,001 

–25,000 บาทต่อเดือน   ความพึงพอใจต่อส่วนผสมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่

เคยออกก าลังกายและสนใจออกก าลังกาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  พึงพอใจต่อความพร้อม

ของอุปกรณ์การออกก าลังกาย พนักงานของสถานออกก าลังกาย   มีความรู้ มีความสุภาพ การ

ให้บริการของสถานออกก าลังกาย  การจัดคลาส ออกก าลังกาย ความสะดวก สะอาดเป็น

สัดส่วนของสถานที่มี การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษในวาระพิเศษ ของ

สถานออกก าลังกาย การให้สิ่งจูงใจพิเศษ  เช่นลดราคา ของแถมแรกเข้า และราคาคุ้มค่าจะมี

ส่วนท่ีตอบสนองความพึงพอใจ   เหตุผลของการตัดสินใช้บริการสถานออกก าลังกายที่ผู้บริโภค

ใช้บริการอยู่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่เคยออกก าลังกาย และสนใจออกก าลังกาย โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  เพราะว่ ามีความเชื่อในประโยชน์ของการออกก าลังกาย             

การประชาสัมพันธ์ได้น่าสนใจ ก็ยิ่งจะท าให้ผู้บริโภคม่ันใจในในการด าเนินธุรกิจ  

        นันทพันธ์ ซึงเกษมวงศ์ และผศ.ดร.อิทธิกร ข าเดช (วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด 

และการบริหารธุรกิจ ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากด (มหาชน)   สาขาบางกอกน้อย  โดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้    1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการ
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ให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) สาขา บางกอกน้อย 3) เพื่อศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการบริการ ที่มี

ความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) สาขาบางกอกน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ท าการวิจัยโดยกลุ่มตัวอย่างประชากร

ทัง้สิ้น 400 คน โดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นมีการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายค าความถี่

(Frequency) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าร้อยละ(Percentage)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน         

(Standard   Deviation)   และมีการทดสอบสมมติฐาน      สถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้   ANOVA       

และ    Multiple  Regression Analysis (MRA) เพื่อหาคา T-test  F-test  ค่า Sig  สัมประสิทธิ์

สหพันธ์ (R)  สัมประสิทธิ์การก าหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตางๆ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

        ณัฏฐ์ณิฌา สุวรรณรงค์ และกิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกยรติ (วารสารการเงิน การลงทุน 

การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2556)   ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ากัด มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ากัด และเพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ และปัจจัยอื่นๆ กับความพึงพอใจในการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์เคที ซี มิโก้  จ ากัด โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ากัด ที่ซื้อขาย

หลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในปี  2554  สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2554 มีอายุตั้งแต่ 20 ปี 

บริบูรณ์ขึ้นไปและมีอาชีพเป็นนักศึกษา ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัทเอกชน เจ้าของธุรกิจ/ กิจการ หรือนักลงทุน จ านวน 400 ราย ผลการศึกษา พบวา กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 50,001-100,000 บาท   มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี

สถานภาพโสด โดยให้ความส าคัญกับความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 

และเป็นมืออาชีพ ความรวดเร็วในการแกไขปัญหาที่มีเพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทฯ มีชื่อเสียงนา

เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ  
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ตารางที่ 2.1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

 

 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงานหรือชื่อ
หนังสือ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กับตัวแปรที่จะ
ศึกษาในรายงาน

ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร
จากผลงานนี้ 

Kotler, Phillip Marketing Management 
9th ed. 
(1996) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายของความพึงพอใจ
ของลูกค้าและส่วนประสมทาง
การตลาด 

อัจฉรา จันทร์
ฉาย 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริการมาตรฐานการ
ทดสอบและควบคุม
คุณภาพ 
(2545) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ลักษณะของความพึงพอใจ 

วิยะดา เสรีวิชย
สวัสดิ์ 

ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการบริการ
ธุรกิจน าเที่ยวทางเรือล่อง
แม่น้ าโขง 
(2545) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายของความพึงพอใจ 

วีรวรรณ ภาษา
ประเทศ 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาพยาบาลที่มีต่อ
งานกิจกรรมนักศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา 
(2542) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายของความพึงพอใจ 

พิมล ศรีวิกรม์ พฤติกรรมผู้บริโภค 
(2542)  

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภคและการบริโภคในทาง
เศรษฐศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ 

การบริหารการตลาดยุค
ใหม่ 
(2546) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภคและปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 
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ตารางที่ 2.1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ) 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงานหรือชื่อ
หนังสือ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กับตัวแปรที่จะ
ศึกษาในรายงาน

ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร
จากผลงานนี้ 

อดุลย์ จาตุรง
คกุล และดลยา 
จาตุรงคกุล 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
(2545)  

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

เสรี วงษ์มณฑา การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 
(2542) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ลักษณะของผู้บริโภค 

ศุภร เสรีรัตน์ พฤติกรรมผู้บริโภค 
(2544)  

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ปัจจัยที่ส าคัญต่อพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภค 

สุปัญญา ไชย
ชาญ 

หลักการตลาด  
(2543) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

สิ่งเร้าและการตอบสนองของ
ผู้บริโภค 

ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ 

กลยุทธ์การตลาดและการ

บริการตลาด 

(2537) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ

สร้างตัววัด 

ความหมาย ส่วนประสมทาง

การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

สมชาย กิจ
ยรรยง 

สร้างบริการ สร้างความ
ประทับใจ 
(2543) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

นิยามของการบริการ 
กลยุทธ์ของการบริการ 

ด ารงศักดิ์ ชัย
สนิท 

การส่งเสริมการขาย 
(2536) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายการบริการแยก
ตามตัวอักษร 

จิตตินันท์ เดชะ
คุปต์ 

จิตวิทยาการบริการ หน่วย
ที่ 1-7 
(2547) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ความหมายการบริการ 

สุดาดวง เรือง
รุจิระ 

หลักการตลาด 
(2540) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ลักษณะของการบริการ 
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ตารางที่ 2.1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อผลงานหรือชื่อ
หนังสือ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กับตัวแปรที่จะ
ศึกษาในรายงาน

ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เก่ียวกับตัวแปร
จากผลงานนี้ 

อิฎฐิพร ภู่เจริญ การตลาดที่สร้างความ
ปลื้มปิติให้แก่ลูกค้า 
(2538) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ปัญหาท่ีมักเกิดขึ้นกับธุรกิจ
บริการ 

สุเจน หลิมศิริ
วิไล 

พฤติกรรมผู้บริโภค (ฉบับ
สมบูรณ์) 
(2546) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

ปัจจัยในการรักษาคุณภาพให้
ได้มาตรฐานการบริการ 

อดุลย์ จาตุรง
คกุล 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
(2546) 

ตัวแปรที่ใช้ในการ
สร้างตัววัด 

4P’s ของส่วนประสม
การตลาดและกลยุทธ์ 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย 

 

                                

                   

ชื่อผู้แต่ง ชื่องานวิจัย
หรือชื่อ
บทความ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยน้ีที่
เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงาน 

กมลรัตน์ 
มังวงษ์ 
และ ดร.
ไกรชิต สุ
ตะเมือง 

ความพึงพอใจ
คุณภาพการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาล
เอกชนของ
ผู้ประกันตนเขต
ส านักงาน
ประกันสังคม
กรุงเทพมหานค
รพื้นที่ 10 
(2555) 

1) เพื่อศึกษา
ความแตกต่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจใน
คุณภาพการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาล
เอกชนของ
ผู้ประกันตน  
2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสม
การตลาดกับ
ความพึงพอใจใน
คุณภาพการ
ให้บริการของ
โรงพยาบาล
เอกชนของ
ผู้ประกันตน 

กลุ่มตัวอย่าง 
400 คนที่มารับ
บริการใน
โรงพยาบาล
เอกชนของ
ผู้ประกันตนเขต
ส านักงาน 
ประกันสังคม
กรุงเทพมหานค
รพื้นที่ 10 
 

แบบสอบถาม 
400 ชุด 

ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บริการ 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง ชื่องานวิจัย
หรือชื่อ
บทความ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยน้ีที่
เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงาน 

นฤมล 
เรืองโชติ 
และ กิตติ
พันธ์ คง
สวัสดิ์
เกียรติ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
น้ าประปาต่อการ
ให้บริการของ 
บริษัทประปา
บางปะกง จ ากัด 
(2556) 

1) เพื่อศึกษา
ความแตกต่าง
ส่วนบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้
น้ าประปา  
2) เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์
ของปัจจัยอื่นๆ 
ที่มีต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้
น้ าประปาที่มีต่อ
การให้บริการ
ของบริษัท
ประปาบางปะกง 
จ ากัด 

ผู้ใช้น้ าประปาที่
อยู่ในพื้นที่การ
จ่ายน้ าประปา
ของการประปา
ส่วนภูมิภาค 
สาขาบางปะกง 
จ านวน 392 คน 

แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 
ตอนดังน้ี 
ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัย
อื่นๆและ
ความพึง
พอใจของผู้ใช้
น้ าประปา 

ความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค
ต่อการ
ให้บริการ 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง ชื่องานวิจัย
หรือชื่อ
บทความ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยน้ีที่
เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงาน 

ธนัฏฐา  
แพเล็ต 

ความพึงพอใจ
ต่อส่วนผสมทาง
การตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลัง
กาย 
(2553) 

เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทาง
การตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลัง
กาย 

ประชากรใน
กรุงเทพมหานค
รท่ีอยู่ในย่าน
ซอยสุขุมวิทซอย 
21 ถึงซอย 57 
และซอยสุขุมวิท 
16 ถึงซอย 42 
จ ากัดเพศหญิง 
อายุ 18-60 ที่
เคยออกก าลัง
กายและออก
ก าลังกายใน
สถานออกก าลัง
กาย  (Fitness) 
เท่าน้ัน จ านวน
ประชากร
ทั้งหมด 400 คน 

แบบสอบถาม 
400 ชุด 

ความพึงพอใจ
ต่อส่วนผสม
ทางการตลาด 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

 

 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่องานวิจัย
หรือชื่อ
บทความ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยน้ีที่
เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงาน 

นันทพันธ์ 
ซึงเกษม
วงศ์ และ
ผศ.ดร.
อิทธิกร 
ข าเดช 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากด (มหาชน)   
สาขาบางกอก
น้อย 
(2556) 

1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการของ
ธนาคาร 
2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของ
ลูกค้าที่มี
ความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของ
ธนาคาร 
3) เพื่อศึกษา
ความคาดหวังใน
คุณภาพการ
บริการที่มี
ความสัมพันธ์ตอ
ความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากด (มหาชน)   
สาขาบางกอก
น้อยประชากร
ทั้งสิ้น 400 คน 

แบบสอบถาม 
400 ชุด 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

 

 

 

ชื่อผู้แต่ง ชื่องานวิจัย
หรือชื่อ
บทความ 

(ระบุปีที่พิมพ์) 

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

ขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธี
วิจัย 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัยน้ีที่
เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่จะ
ศึกษาใน
รายงาน 

ธนัฏฐา  
แพเล็ต 

ความพึงพอใจ
ต่อส่วนผสมทาง
การตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลัง
กาย 
(2553) 

เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อ
ส่วนผสมทาง
การตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้
สถานออกก าลัง
กาย 

ประชากรใน
กรุงเทพมหานค
รท่ีอยู่ในย่าน
ซอยสุขุมวิทซอย 
21 ถึงซอย 57 
และซอยสุขุมวิท 
16 ถึงซอย 42 
จ ากัดเพศหญิง 
อายุ 18-60 ที่
เคยออกก าลัง
กายและออก
ก าลังกายใน
สถานออกก าลัง
กาย  (Fitness) 
เท่าน้ัน จ านวน
ประชากร
ทั้งหมด 400 คน 

แบบสอบถาม 
400 ชุด 

ความพึงพอใจ
ต่อส่วนผสม
ทางการตลาด 
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                                               บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

        งานวิจัยเรื่องการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการของบริษัท ออโต้

แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์  จ ากัดและ สร้างตัววัดในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้  

โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังน้ี  

                                                                    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          

                          

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์

คาร์ จ ากัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 553 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ คือผู้ใช้บริการ และขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 226 คน  

 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan 

 

 

 

 

 

 

จ านวน

ประชากร 

จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน

ประชากร 

จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

180 

190 

200 

123 

127 

132 

480 

500 

550 

210 

214 

226 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้  

        1.  การศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

        2.  การจัดท าสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 

แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ  

            2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

            2.2  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของบริษัท  แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี ้      

                - ด้านผลิตภัณฑ์  

           - ด้านราคา  

           - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

           - ด้านการส่งเสริมการตลาด 

           - ด้านบุคคลหรือพนักงาน 

           - ด้านลักษณะทางกายภาพ 

        จ านวน 34 ข้อลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของไล

เคิรท์ (Likert)  

3. Factor Analysis โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 3.2 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ 

 

ชื่อตัวแปร 
และประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่า

ของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

เพศ 
ตัวแปรต้น 

เพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1. ชาย 
2. หญิง  

อาย ุ
ตัวแปรต้น 
 

อายุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1. ต่ ากว่า 20 ปี 
2. 20-30 ปี 
3. 31-40 ปี 
4. มากกว่า 40  

ระดับการศึกษา 
ตัวแปรต้น 

ระดับการศึกษา 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 

อาชีพ 
ตัวแปรต้น 
 

อาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1. ธุรกิจส่วนตัว 
2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
3. พนกังานบริษัท 
4. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 
ตัวแปรต้น 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

1. 10,000-20,000 บาท 
2. 20,001-40,000 บาท 
3. มากกว่า 40,000 บาท 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

  

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ตัวแปรต้น 

1. สภาพรถยนต์ มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ตัวแปรต้น 

2. อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วน
ตามที่ได้แจ้งไว้ 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ตัวแปรต้น 

3. ความสะอาดของรถยนต์ทั้ง
ภายในและภายนอก 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ตัวแปรต้น 

4. การซ่อมรถยนต์ได้ตามอาการท่ี
ช ารุด 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านราคา 
ตัวแปรต้น 

5. ราคาเหมาะสม มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้านราคา 
ตัวแปรต้น 

6. ราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์  มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
ตัวแปรต้น 

7. จัดบูธตามสถานท่ีต่างๆ มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
ตัวแปรต้น 

8. โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์ มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
ตัวแปรต้น 

9. www.autoplanetsupercar.com มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 
ตัวแปรต้น 

10. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
ตัวแปรต้น 

11. ประกันภัยประเภท 1 ฟร ี มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
ตัวแปรต้น 

12. Give Voucher  มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
ตัวแปรต้น 

13. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีเมื่อ
ครบระยะทางตามก าหนด 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
ตัวแปรต้น 

14. ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 % มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
ตัวแปรต้น 

15. ส่วนลดในการซื้อรถยนต์คัน
ถัดไป 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน 
ตัวแปรต้น 

16. พนักงานมีความสามารถและ
ทักษะในการแก้ไขตามรายการที่
แจ้งซ่อม 

มาตราวัด
แบบ Likert –
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน 
ตัวแปรต้น 

17. พนักงานให้ค าปรึกษาและตอบ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ได้ 

มาตราวัด
แบบ Likert –
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน 
ตัวแปรต้น 

18. พนักงานมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

มาตราวัด
แบบ Likert –
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน 
ตัวแปรต้น 

19. พนักงานรับรถต้อนรับและ
ทักทายลูกค้าอย่างสุภาพ 

มาตราวัด
แบบ Likert –
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน 
ตัวแปรต้น 

20. พนักงานแสดงความให้เกียรติ
กับลูกค้า 

มาตราวัด
แบบ Likert –
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้านบุคคลหรือ
พนักงาน 
ตัวแปรต้น 

21. พนักงานรับฟังและท าความ
เข้าใจกับปัญหาการซ่อมอย่างถี่
ถ้วน 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 
ตัวแปรต้น  

22. ความน่าเชื่อถือของบริษัท มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 
ตัวแปรต้น 

23. บรรยากาศภายในบริษัท มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

24. การรับประกันการซ่อม มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

25. มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัว

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

26. รถยนต์สามารถใช้งานได้ดี
หลังจากการซ่อมเสร็จ 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

27. รถยนต์ซ่อมเสร็จตามก าหนด
นัดหมาย 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

28. ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

29. การส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตาม
เวลา 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

30. มีการแก้ไขกรณีรถยนต์ไม่
สามารถใช้งานได้หลังซ่อมบ ารุง
ทันที 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

 
 



52 

 
 

ตารางที่ 3.3 ตารางแจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัว

แปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก(ถ้าม)ี 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

31. มีการแนะน า อธิบายเกี่ยวกับ
การซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไมพ่อใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

32. การท าความสะอาดรถยนต์
ก่อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

33. มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่ง
มอบให้ลูกค้า 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ด้าน
กระบวนการ 
ตัวแปรต้น          

34. มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้าเป็นความลับ 

มาตราวัด
แบบ Likert -
Scale 

5 = พอใจอย่างยิ่ง 
4 = พอใจ 
3 = เฉยๆ 
2 = ไม่พอใจ 
1 = ไม่พอใจอย่างยิ่ง 
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        ท าการรวบรวมคะแนนของแต่ละปัจจัยที่ได้น ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย แล้วน ามาแปล

ความหมาย  วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีได้ใช้ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

คะแนนสูงสุด  คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

   

 
 = 0.8 

ระดับคะแนน 

        ระดับ  5  ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอย่างยิ่ง 

        ระดับ  4  ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจ 

        ระดับ  3  ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  เฉยๆ 

        ระดับ  2  ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ไม่พอใจ 

        ระดับ  1  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง  ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล                                  

 

         การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  เปน็การเลือกตัวอย่าง  จากทั้งหมด 553 ราย  โดยการค้นหา

เบอร์โทรศัพท์จากระเบียนประวัติของลูกค้าที่เคยซื้อรถยนต์กับทางบริษัท และขอความกรุณาให้

น ารถยนต์เข้ามาใช้บริการ  นอกจากนี้  ยังมีผู้ใช้บริการบางส่วนท่ีน ารถยนต์เข้ามาใช้บริการโดย

ไม่ได้นัดหมาย     ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล     ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซปุเปอร์คาร์ จ ากัด โดยน าแบบสอบถามไป

แจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลจ านวน 226 ฉบับ แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืน

มาจ านวน 226 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.4 ตารางสรุปการเก็บข้อมูล 
 

วันที่เก็บ เวลาที่เก็บ จ านวนแบบสอบถาม 
17 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
18 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
19 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
20 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 3 คน 
21 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
22 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
23 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
24 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
24 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
25 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
26 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
27 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
28 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
29 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 3 คน 
30 พ.ย. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
1 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
2 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
3 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 3 คน 
4 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
5 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 7 คน 
6 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
7 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
8 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
9 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
10 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
11 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
12 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
13 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
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ตารางที่ 3.4 ตารางสรุปการเก็บข้อมูล (ต่อ) 
 

วันที่เก็บ เวลาที่เก็บ จ านวนแบบสอบถาม 
14 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
15 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 3 คน 
16 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
17 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
18 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
19 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 7 คน 
20 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
21 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 5 คน 
22 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
23 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 
24 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 4 คน 
25 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 6 คน 
26 ธ.ค. 56 8.30 – 17.30 น. 8 คน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

        จะน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทุกชุดและ

น ามาลงรหัสประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อจ าแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค 

Factor Analysis ดังนี้  

        1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ  

         2. วิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทเพื่อ

หาคา่เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

         3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Factor Analysis เพื่อเลือกจ านวน Factor และจัดกลุ่มขึ้นมา

ใหม ่

         4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่ม Factor 

ด้วยวิธี One-way ANOVA 



7 

 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

        การศึกษาเรื่อง “ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด ” ได้มีการน าเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการท า Factor Analysis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่

น ามาใช้ในการวิเคราะห์ จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 226 ตัวอย่าง โดยน าเสนอการ

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนาของแบบสอบถาม และสถิติเชิงอนุมาน มีการแบ่งการ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

        1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการโดยใช้ค่าร้อยละ  

        2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทเพื่อ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

        3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Factor Analysis เพื่อเลือกจ านวน Factor และจัดกลุ่มขึ้นมา

ใหม ่

        4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่ม Factor 

ด้วยวิธี One-way ANOVA 

 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามเพศดังนี้ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 151 66.81 

หญิง 75 33.19 

รวม 226 100.00 
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         จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเป็นเพศ

ชายจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 66.81 และเป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.19 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามอายุดังน้ี 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 4 1.77 

20 - 30 ปี 80 35.40 

31 - 40 ปี 67 29.64 

มากกว่า 40 ปี 75 33.19 

รวม 226 100.00 

 

        จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มากที่สุด จ านวน 

80 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมาคืออายุมากกว่า 40 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.19 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 29.64 และน้อยที่สุดคืออายุต่ า

กว่า 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.77 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 17 7.55 

ปริญญาตรี 72 31.84 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 60.61 

รวม 226 100.00 
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        จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มาก

ที่สุด จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

72 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84 และน้อยที่สุดคือมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 17 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 

 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามอาชีพดังนี้ 

 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ธุรกิจส่วนตัว 167 73.89 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 17 7.55 

พนักงานบริษัท 39 17.25 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 1.31 

รวม 226 100.00 

 

        จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด จ านวน 167 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.89 รองลงมาคือมีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.25 มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 และน้อยที่สุดคือมี

อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน ร้อยละของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดังน้ี 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

10,000 - 20,000 บาท 12 5.30 

20,001 - 40,000 บาท 37 16.37 

มากกว่า 40,000 บาท 177 78.32 

รวม 226 100.0 
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        จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท 

มากที่สุด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 78.32 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 

40,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.37 และน้อยที่สุดคือมีรายได้ระหว่าง 10,000 -

20,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 

 

วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทเพื่อ

หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ  
 

ปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงาน

และการบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

พนักงานแสดงความให้เกียรติกับลูกค้า 3.88 0.580 พอใจอย่างยิ่ง 

พนักงานรับรถต้อนรับและทักทายลูกค้า
อย่างสุภาพ 

3.89 0.523 พอใจอย่างยิ่ง 

การส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตามเวลา 3.88 0.549 พอใจอย่างยิ่ง 
ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว 3.85 0.604 พอใจอย่างยิ่ง 
รถยนต์ซ่อมเสร็จตามก าหนดนัดหมาย 3.94 0.582 พอใจอย่างยิ่ง 
พนักงานมีความสามารถและทักษะใน
การแก้ไขตามรายการท่ีแจ้งซ่อม 

3.92 0.459 พอใจอย่างยิ่ง 

พนักงานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 3.87 0.499 พอใจอย่างยิ่ง 
พนักงานรับฟังและท าความเข้าใจกับ
ปัญหาการซ่อมอย่างถี่ถ้วน 

3.82 0.548 พอใจอย่างยิ่ง 

มีการแก้ไขกรณีรถยนต์ไม่สามารถใช้
งานได้หลังซ่อมบ ารุงทันที 

3.90 0.516 พอใจอย่างยิ่ง 

พนักงานให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกับรถยนต์ได้ 

3.90 0.480 พอใจอย่างยิ่ง 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงาน

และการบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

รถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการ
ซ่อมเสร็จ 

4.15 0.643 พอใจอย่างยิ่ง 

การซ่อมรถยนต์ได้ตามอาการท่ีช ารุด 3.97 0.557 พอใจอย่างยิ่ง 

รวม 3.91 0.545 พอใจอย่างยิ่ง 

 

        จากตารางที่ 4.6     พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม       มีค่าเฉลี่ยในระดับพึง

พอใจอย่างยิ่ง   ต่อปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ   ส าหรับตัวแปรที่มีความ

พึงพอใจ 3 อันดับแรกตามค่าเฉลี่ย คือ รถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการซ่อมเสร็จ (4.15) 

มากที่สุด   รองลงมาคือ การซ่อมรถยนต์ได้ตามอาการที่ช ารุด (3.97) และรถยนต์ซ่อมเสร็จตาม

ก าหนดนัดหมาย (3.94) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมี

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการรับประกัน 
 

ปัจจัยด้านการรับประกัน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ประกันภัยประเภท 1 ฟร ี 3.99 0.745 พอใจอย่างยิ่ง 

การรับประกันการซ่อม 4.08 0.560 พอใจอย่างยิ่ง 

Give Voucher  3.94 0.719 พอใจอย่างยิ่ง 
มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ 4.15 0.545 พอใจอย่างยิ่ง 

รวม 4.04 0.642 พอใจอย่างยิ่ง 
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              จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านการรับประกัน ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจ 3 อันดับแรกตามค่าเฉลี่ย

คือ มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ (4.15) มากที่สุด รองลงมาคือ การรับประกันการซ่อม (4.08) 

และประกันภัยประเภท 1 ฟรี (3.94) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์ 3.79 0.524 พอใจอย่างยิ่ง 

จัดบูธตามสถานที่ต่างๆ 3.74 0.523 พอใจอย่างยิ่ง 
www.autoplanetsupercar.com 3.33 0.534 พอใจอย่างยิ่ง 

รวม 3.62 0.527 พอใจอย่างยิ่ง 

 

        จากตารางที่ 4.8 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจคือ  โชว์รูมจัด

แสดงรถยนต์ (3.79) มากที่สุด รองลงมาคือ จัดบูธตามสถานที่ต่างๆ (3.74) และ 

www.autoplanetsupercar.com (3.33) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.autoplanetsupercar.com/
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี

ต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านตัวผลิตภัณฑ์ 
 

ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วนตามที่ได้
แจ้งไว้ 

4.31 0.499 พอใจอย่างยิ่ง 

สภาพรถยนต์ 4.38 0.514 พอใจอย่างยิ่ง 
ความสะอาดของรถยนต์ทั้งภายในและ
ภายนอก 

3.33 0.534 พอใจอย่างยิ่ง 

รวม 4.01 0.516 พอใจอย่างยิ่ง 

         

        จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจคือ สภาพรถยนต์ (4.38) 

มากที่สุด รองลงมาคือ อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วนตามที่ได้แจ้งไว้ (4.33)  และความสะอาด

ของรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก (4.31) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 
 

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ความน่าเชื่อถือของบริษัท 3.98 0.561 พอใจอย่างยิ่ง 

บรรยากาศภายในบริษัท 3.91 0.626 พอใจอย่างยิ่ง 
รวม 3.95 0.594 พอใจอย่างยิ่ง 
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        จากตารางที่ 4.10 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจคือ ความ

น่าเชื่อถือของบริษัท (3.98)  และบรรยากาศภายในบริษัท (3.91) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 
 

ปัจจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่งมอบให้
ลูกค้า 

3.99 0.394 พอใจอย่างยิ่ง 

การท าความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบ
โดยปลอดสารเคมี 

4.02 0.437 พอใจอย่างยิ่ง 

รวม 4.01 0.416 พอใจอย่างยิ่ง 
 

 

        จากตารางที่ 4.11 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพ ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจคือ การท าความ

สะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี (4.02) และมีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่งมอบให้

ลูกค้า (3.99) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านความคุ้มค่า 
 

ปัจจัยด้านความคุ้มค่า ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์  3.84 0.485 พอใจอย่างยิ่ง 

ราคาเหมาะสม 3.95 0.449 พอใจอย่างยิ่ง 
รวม 3.90 0.467 พอใจอย่างยิ่ง 

 

        จากตารางที่ 4.12 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านความคุ้มค่า ส าหรับตัวแปรท่ีมีความพึงพอใจคือ ราคาเหมาะสม (3.95) 

และราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์ (3.84) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ส่วนลดในการซื้อรถยนต์คันถัดไป 3.97 0.480 พอใจอย่างยิ่ง 

ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 % 4.08 0.439 พอใจอย่างยิ่ง 
รวม 4.03 0.460 พอใจอย่างยิ่ง 

 

        จากตารางที่ 4.13 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิง่ต่อด้านการส่งเสริมการขาย ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจคือ ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 

% (4.08) และส่วนลดในการซื้อรถยนต์คันถัดไป (3.97) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการเก็บรักษาข้อมูล 
 

ปัจจัยด้านการเก็บรักษาข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เป็นความลับ 

3.69 0.533 พอใจอย่างยิ่ง 

รวม 3.69 0.533 พอใจอย่างยิ่ง 

 

        จากตารางที่ 4.14 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ

อย่างยิ่งต่อปัจจัยด้านการเก็บรักษาข้อมูล ส าหรับตัวแปรที่มีความพึงพอใจคือ มีการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ (3.69) 
 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Factor Analysis เพื่อเลือกจ านวน Factor และจัดกลุ่มขึ้นมาใหม ่
 

ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยวิธีการแยก Factor โดยใช้

หลักการ Principal Component Analysis 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 10.185 29.957 29.957 10.185 29.957 29.957 
2 2.812 8.269 38.227 2.812 8.269 38.227 
3 2.487 7.315 45.541 2.487 7.315 45.541 
4 1.862 5.475 51.017 1.862 5.475 51.017 
5 1.602 4.711 55.728 1.602 4.711 55.728 
6 1.350 3.971 59.699 1.350 3.971 59.699 
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยวิธีการแยก Factor โดยใช้

หลักการ Principal Component Analysis (ต่อ) 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

7 1.307 3.843 63.542 1.307 3.843 63.542 
8 1.169 3.437 66.980 1.169 3.437 66.980 
9 1.114 3.278 70.257 1.114 3.278 70.257 
10 .965 2.839 73.096 .965 2.839 73.096 
11 .952 2.801 75.897 .952 2.801 75.897 
12 .772 2.270 78.167 .772 2.270 78.167 
13 .733 2.156 80.323 .733 2.156 80.323 
14 .721 2.120 82.443 .721 2.120 82.443 
15 .586 1.723 84.167 .586 1.723 84.167 
16 .569 1.675 85.842 .569 1.675 85.842 
17 .518 1.523 87.365 .518 1.523 87.365 
18 .490 1.441 88.806 .490 1.441 88.806 
19 .431 1.268 90.074 .431 1.268 90.074 
20 .394 1.160 91.233 .394 1.160 91.233 
21 .360 1.058 92.292 .360 1.058 92.292 
22 .348 1.025 93.316 .348 1.025 93.316 
23 .301 .885 94.201 .301 .885 94.201 
24 .265 .780 94.981 .265 .780 94.981 
25 .253 .743 95.724 .253 .743 95.724 
26 .238 .700 96.424 .238 .700 96.424 
27 .232 .681 97.105 .232 .681 97.105 
28 .190 .560 97.665 .190 .560 97.665 
29 .165 .486 98.151 .165 .486 98.151 
30 .164 .481 98.632 .164 .481 98.632 
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ตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยวิธีการแยก Factor โดยใช้

หลักการ Principal Component Analysis (ต่อ) 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

31 .136 .400 99.032 .136 .400 99.032 
32 .122 .360 99.392 .122 .360 99.392 
33 .106 .312 99.704 .106 .312 99.704 
34 .101 .296 100.000 .101 .296 100.000 

 

        จากตารางที่ 4.15 เป็นตารางที่แสดงค่าสถิติของแต่ละ Factor ทั้งก่อนและหลังการ

วิเคราะห์ปัจจัย โดยเลือกใช้วิธี Principle Component ในการวิเคราะห์ปัจจัยดังนี้ Eigenvalue 

หมายถึง ค่าความผันแปรหรือความแปรแรวนทั้งหมดในตัวแปรที่สามารถอธิบายได้ โดย Factor 

หรือ Eigenvalue คือ ผลบวกของ Factor Loading ยกก าลังสองของแต่ละตัวแปร ส าหรับค่า 

Eigenvalue จะมีค่าต่ าสุดเป็น 0 และมีค่าสูงสุดคือ 34 จะไม่พิจารณา Factor ที่มีค่า Eigenvalue 

น้อยกว่า 1 เนื่องจากแสดงว่า Factor นั้นมีรายละเอียดข้อมูลน้อยกว่าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง

เพียงตัวเดียว ดังนั้น Component 1 - 9 มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 จึงควรพิจารณาเพียง 9 

factors 
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ภาพที่ 4.1 กราฟ Scree Plot 

 

        จากรูปที่ 4.1 เป็นกราฟที่พล็อตค่า Eigenvalue   ของแต่ละ Factor  โดยเรียงจากมากไป

น้อย ซึ่งจะน ามาพิจารณาจ านวน Factor โดยพิจารณาจากค่า Eigenvalue ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 

ในกรณีน้ี พิจารณาได้ว่ามี 9 Factors และพบว่า Factors 1 - 9 มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่า loading จากการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
พนักงานแสดง
ความให้เกียรติกับ
ลูกค้า 

.799                 

พนักงานรับรถ
ต้อนรับและ
ทักทายลูกค้าอย่าง
สุภาพ 

.771                 

การส่งมอบรถยนต์
ได้ตรงตามเวลา 

.768                 

ระยะเวลาในการ
ซ่อมรวดเร็ว 

.734                 

รถยนต์ซ่อมเสร็จ
ตามก าหนดนัด
หมาย 

.719                 

พนักงานมี
ความสามารถและ
ทักษะในการแก้ไข
ตามรายการที่แจ้ง
ซ่อม 

.676                 

พนักงานมี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

.674                 

พนักงานรับฟัง
และท าความเข้าใจ
กับปัญหาการซ่อม
อย่างถี่ถ้วน 

.649                 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่า loading จากการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (ต่อ) 
 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มีการแก้ไขกรณี
รถยนต์ไม่สามารถ
ใช้งานได้หลังซ่อม
บ ารุงทันที 

.630                 

พนักงานให้
ค าปรึกษาและ
ตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกับรถยนต์ได้ 

.606                 

รถยนต์สามารถใช้
งานได้ดีหลังจาก
การซ่อมเสร็จ 

.563                 

การซ่อมรถยนต์ได้
ตามอาการท่ีช ารุด 

.560                 

ประกันภัยประเภท 
1 ฟรี 

  .743               

การรับประกันการ
ซ่อม 

  .725               

Give Voucher    .687               
มีอะไหล่พร้อมที่จะ
ให้บริการ 

  .621               

โชว์รูมจัดแสดง
รถยนต์ 

    .798             

จัดบูธตามสถานที่
ต่างๆ 

    .790             

www.autoplanets
upercar.com 

    .622             
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่า loading จากการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (ต่อ) 
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
อุปกรณ์ภายใน
รถยนต์ครบถ้วน
ตามที่ได้แจ้งไว้ 

      .823           

สภาพรถยนต์       .784           
ความสะอาดของ
รถยนต์ทั้งภายใน
และภายนอก 

      .558           

ความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท 

        .814         

บรรยากาศภายใน
บริษัท 

        .806         

มีการแนะน า 
อธิบายเกี่ยวกับ
การซ่อมรถยนต์
อย่างถูกต้อง 

                  

มีการตรวจเช็ค
รถยนต์ก่อนส่ง
มอบให้ลูกค้า 

          .687       

การท าความ
สะอาดรถยนต์
ก่อนส่งมอบโดย
ปลอดสารเคมี 

          .630       

ราคาหลากหลาย
ตามรุ่นรถยนต์  

            .814     

ราคาเหมาะสม             .806     
ส่วนลดในการซื้อ
รถยนต์คันถัดไป 

              .631   
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่า loading จากการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (ต่อ) 
 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ส่วนลดค่าอะไหล่ 
25 % 

              .593   

ตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ฟรีเม่ือครบ
ระยะทางตาม
ก าหนด 

                  

มีการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าเป็นความลับ 

                .765 

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ 

                  

 

        จากตารางที่ 4.16 เป็นค่า Factor Loading เมื่อมีการหมุนแกนปัจจัยโดยวิธี Varimax ท า

ให้ทราบได้ว่ากลุ่ม Factor ใด ประกอบด้วยตัวแปรใดบ้าง ซึ่งในท่ีนี้ ควรจัดได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.17 แสดงการแบ่งกลุ่มตัวแปรทั้ง 9 ปัจจัย 
 

 ชื่อปัจจัย ตัวแปร (ค าถาม) 

Factor 1 ปัจจัยด้านความพร้อมของ

พนักงานและการบริการ 

1. พนักงานแสดงความให้เกียรติกับลูกค้า 
2. พนักงานรับรถต้อนรับและทักทายลูกค้าอย่าง

สุภาพ 
3. การส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตามเวลา 
4. ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว 
5. รถยนต์ซ่อมเสร็จตามก าหนดนัดหมาย 
6. พนักงานมีความสามารถและทักษะในการแก้ไข

ตามรายการท่ีแจ้งซ่อม 
7. พนักงานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
8. พนักงานรับฟังและท าความเข้าใจกับปัญหาการ

ซ่อมอย่างถี่ถ้วน 
9. มีการแก้ไขกรณีรถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้หลัง

ซ่อมบ ารุงทันที 
10. พนักงานให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ

รถยนต์ได้ 
11. รถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการซ่อม

เสร็จ 
12. การซอ่มรถยนต์ได้ตามอาการที่ช ารุด 

Factor 2 ปัจจัยด้านการรับประกัน 13. ประกันภัยประเภท 1 ฟร ี
14. การรับประกันการซ่อม 
15. Give Voucher 
16. มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ 

Factor 3 ปัจจัยด้านช่องทาง 

การจัดจ าหน่าย 

17. โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์ 
18. จัดบูธตามสถานท่ีต่างๆ 
19. www.autoplanetsupercar.com 

Factor 4 ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ 20. อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วนตามที่ได้แจ้งไว้ 
21. สภาพรถยนต์ 
22. ความสะอาดของรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก 

   

http://www.autoplanetsupercar.com/
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ตารางที่ 4.17 แสดงการแบ่งกลุ่มตัวแปรทั้ง 9 ปัจจัย (ต่อ) 
 

Factor 5 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 
ของบริษัท 

1. ความน่าเชื่อถือของบริษัท 
2. บรรยากาศภายในบริษัท 

Factor 6 ปัจจัยด้านการตรวจสอบ
คุณภาพ 

3. มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 
4. การท าความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบโดยปลอด

สารเคมี 
Factor 7 ปัจจัยด้านความคุ้มค่า 5. ราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์ 

6. ราคาเหมาะสม 
Factor 8 ปัจจัยด้านการส่งเสริม 

การขาย 
7. ส่วนลดในการซื้อรถยนต์คันถัดไป 
8. ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 

Factor 9 ปัจจัยด้านการเก็บรักษา
ข้อมูล 

9. มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็น
ความลับ 

 

         และมีตัวแปรบางส่วนที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน Factor ใดได้ดังนี้ : มีการแนะน า อธิบาย

เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง, ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีเม่ือครบระยะทางตามก าหนด

และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่ม Factor ด้วย

วิธี One-way ANOVA 

 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับ 9 Factors 

 

ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups .996 1 .996 .996 .319 
Within Groups 224.004 224 1.000 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 3.215 1 3.215 3.247 .073 
Within Groups 221.785 224 .990 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 1.189 1 1.189 1.190 .276 
Within Groups 223.811 224 .999 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 6.365 1 6.365 6.521 .011 
Within Groups 218.635 224 .976 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 2.122 1 2.122 2.133 .146 
Within Groups 222.878 224 .995 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 3.688 1 3.688 3.733 .055 
Within Groups 221.312 224 .988 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 1.264 1 1.264 1.265 .262 
Within Groups 223.736 224 .999 

  
Total 225.000 225 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับ 9 Factors (ต่อ) 
 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR 
factor score   
8 for 
analysis 1 

Between Groups 4.164 1 4.164 4.223 .041 
Within Groups 220.836 224 .986 

  
Total 225.000 225 

   
REGR 
factor score   
9 for 
analysis 1 

Between Groups .091 1 .091 .091 .763 
     Within Groups 224.909 224 1.004 

  
Total 225.000 225 

   
 

        จากตารางที่ 4.18 จะพบว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน

ตัวผลิตภัณฑ์ (Factor 4) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 

0.011)  

        ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Factor 

8) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.041) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ใช้บริการ กับ 9 Factors 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups 12.003 3 4.001 4.170 .007 
Within Groups 212.997 222 .959     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 35.558 3 11.853 13.890 .000 
Within Groups 189.442 222 .853     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 21.157 3 7.052 7.681 .000 
Within Groups 203.843 222 .918     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 4.275 3 1.425 1.433 .234 
Within Groups 220.725 222 .994     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 21.237 3 7.079 7.713 .000 
Within Groups 203.763 222 .918     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 2.802 3 .934 .933 .425 
Within Groups 222.198 222 1.001     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 7.758 3 2.586 2.643 .050 
Within Groups 217.242 222 .979     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 3.724 3 1.241 1.246 .294 
Within Groups 221.276 222 .997     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups 5.733 3 1.911 1.935 .125 
Within Groups 219.267 222 .988     
Total 225.000 225       
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        จากตารางที่ 4.19 จะพบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน

ความพร้อมของพนักงานและการบริการ  (Factor 1)  แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.007)  

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการรับประกัน   (Factor 2) 

แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.000) 

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(Factor 3) แตกต่างกัน  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.000) 

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท

(Factor 5) แตกต่างกัน  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.000) 

 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับ 9 Factors 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups .747 2 .373 .371 .690 
Within Groups 224.253 223 1.006     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 3.260 2 1.630 1.639 .196 
Within Groups 221.740 223 .994     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 2.494 2 1.247 1.250 .289 
Within Groups 222.506 223 .998     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 9.458 2 4.729 4.892 .008 
Within Groups 215.542 223 .967     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 9.565 2 4.782 4.950 .008 
Within Groups 215.435 223 .966     
Total 225.000 225       
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กับ 9 Factors (ต่อ) 
 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 2.261 2 1.130 1.132 .324 
Within Groups 222.739 223 .999     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 12.858 2 6.429 6.758 .001 
Within Groups 212.142 223 .951     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 4.577 2 2.288 2.315 .101 
Within Groups 220.423 223 .988     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups 28.351 2 14.175 16.075 .000 
Within Groups 196.649 223 .882     
Total 225.000 225       

 

        จากตารางที่ 4.20  จะพบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน

ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์  (Factor 4)   แตกต่างกัน    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 

0.05 (sig = 0.008)  

        ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ

บริษัท(Factor 5) แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 

0.008) 

        ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความคุ้มค่า 

(Factor 7) แตกต่างกัน  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.001) 

        ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการเก็บรักษา

ข้อมูล (Factor 9) แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 

0.000) 

 



80 

 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับ 9 Factors 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups 3.653 3 1.218 1.221 .303 
Within Groups 221.347 222 .997     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 3.442 3 1.147 1.150 .330 
Within Groups 221.558 222 .998     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 4.758 3 1.586 1.598 .191 
Within Groups 220.242 222 .992     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 9.714 3 3.238 3.339 .020 
Within Groups 215.286 222 .970     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 3.950 3 1.317 1.322 .268 
Within Groups 221.050 222 .996     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 13.873 3 4.624 4.862 .003 
Within Groups 211.127 222 .951     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 2.129 3 .710 .707 .549 
Within Groups 222.871 222 1.004     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 6.892 3 2.297 2.338 .074 
Within Groups 218.108 222 .982     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups .177 3 .059 .058 .982 
Within Groups 224.823 222 1.013     
Total 225.000 225       
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        จากตารางที่ 4.21 จะพบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน

ตัวผลิตภัณฑ์  (Factor 4)  แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig 

= 0.020)  

        ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท

(Factor 6) แตกต่างกัน  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.003) 

 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ 9 Factors 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups .575 2 .288 .286 .752 
Within Groups 224.425 223 1.006     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 2.115 2 1.057 1.058 .349 
Within Groups 222.885 223 .999     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 11.325 2 5.663 5.910 .003 
Within Groups 213.675 223 .958     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 8.747 2 4.374 4.510 .012 
Within Groups 216.253 223 .970     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 8.863 2 4.432 4.572 .011 
Within Groups 216.137 223 .969     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 1.172 2 .586 .584 .559 
Within Groups 223.828 223 1.004     
Total 225.000 225       
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับ 9 Factors (ตอ่) 
 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 1.006 2 .503 .501 .607 
Within Groups 223.994 223 1.004     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 11.250 2 5.625 5.869 .003 
Within Groups 213.750 223 .959     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups 29.224 2 14.612 16.644 .000 
Within Groups 195.776 223 .878     
Total 225.000 225       

 

        จากตารางที่ 4.22 จะพบว่าผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน     มีความพึง

พอใจในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Factor 3) แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.003)  

        ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน    มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัว

ผลิตภัณฑ์ (Factor 4) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

(sig = 0.012) 

        ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ของบริษัท  (Factor 5 ) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

(sig = 0.011) 

        ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการส่งเสริม

การขาย (Factor 8) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig 

= 0.003) 

        ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน     มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการเก็บ

รักษาข้อมูล (Factor 9) แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

(sig = 0.000) 



 

 
 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

          การศึกษางานวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทาง

การตลาด   กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด  มีวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาดังนี ้

        1.  เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 

        2.  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ 

บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด 

        3. เพื่อน าผลที่ได้ไปสร้างตัววัดในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสม

ทางการตลาด   กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร ์จ ากัด สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 

         จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามซึ่งได้เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท  

        2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทเพื่อ

หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

        Factor 1 ปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ รถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการซ่อมเสร็จ, การซ่อม

รถยนต์ได้ตามอาการที่ช ารุด และรถยนต์ซ่อมเสร็จตามก าหนดนัดหมาย 
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        Factor 2 ปัจจัยด้านการรับประกัน ตามล าดับ 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ, การรับประกันการซ่อม และ

ประกันภัยประเภท 1 ฟร ีตามล าดับ 

        Factor 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์, จัดบูธตามสถานท่ีต่างๆ และ เว็ปไซด์ของบริษัท 

www.autoplanetsupercar.com ตามล าดับ 

        Factor 4 ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ สภาพรถยนต์, อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วนตามที่ได้แจ้งไว้ และความ

สะอาดของรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก ตามล าดับ 

        Factor 5 ปัจจัยดา้นภาพลักษณ์ของบริษัท   

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และบรรยากาศภายในบริษัท ตามล าดับ 

        Factor 6 ปัจจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพ 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ การท าความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบโดยปลอดสารเคมี และมีการตรวจเช็ค

รถยนต์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ตามล าดับ 

        Factor 7 ปัจจัยด้านความคุ้มค่า 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ ราคาเหมาะสม และราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์ ตามล าดับ 

        Factor 8 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 % และส่วนลดในการซื้อรถยนต์คันถัดไป ตามล าดับ 

        Factor 9 ปัจจัยด้านการเก็บรักษาข้อมูล 

        ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง ส าหรับตัวแปรที่มี

ความพึงพอใจคือ มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับ 

http://www.autoplanetsupercar.com/
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        3.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Factor Analysis เพื่อเลือกจ านวน Factor และจัดกลุ่ม

ขึ้นมาใหม่ จากการค านวณ จะพบว่าจ านวน  Factor  ที่ควรเลือกคือ 9 Factors โดยจัดกลุ่มใหม่

ได้ดังนี้ 

        Factor 1 ปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ 

        Factor 2 ปัจจัยด้านการรับประกัน 

        Factor 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

        Factor 4 ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ 

        Factor 5 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 

        Factor 6 ปัจจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพ 

        Factor 7 ปัจจัยด้านความคุ้มค่า 

        Factor 8 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย  

        Factor 9 ปัจจัยด้านการเก็บรักษาข้อมูล 

        4.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับกลุ่ม Factor 

ด้วยวิธี One-way ANOVA 

        ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Factor 4) 

แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.011)  

        ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Factor 

8) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.041) 

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงานและ

การบริการ  (Factor 1)  แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 

0.007) 

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการรับประกัน   (Factor 2) 

แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.000) 

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

(Factor 3) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.000) 

        ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท

(Factor 5) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.000) 
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        ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์  

(Factor 4)  แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.008)  

        ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ

บริษัท(Factor 5) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 

0.008) 

        ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความคุ้มค่า 

(Factor 7) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.001) 

        ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการเก็บรักษา

ข้อมูล (Factor 9) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 

0.000) 

        ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์  (Factor 4)  

แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 0.020)  

        ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท

(Factor 6) แตกต่างกัน  อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig = 0.003) 

        ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย (Factor 3) แตกต่างกัน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (sig = 

0.003)  

        ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัว

ผลิตภัณฑ์ (Factor 4) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

(sig = 0.012) 

        ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านภาพลักษณ์

ของบริษัท (Factor 5) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

(sig = 0.011) 

        ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการส่งเสริม

การขาย (Factor 8) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 (sig 

= 0.003) 
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        ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการเก็บ

รักษาข้อมูล (Factor 9) แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

(sig=0.000) 

 

อภิปรายผล 

 

        ด้านเพศ  พบว่าเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Factor 4) 

และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Factor 8) แตกตา่งกัน ด้านอายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกัน 

มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความพร้อมของพนักงานและการบริการ  (Factor 1), ปัจจัยด้าน

การรับประกัน   (Factor 2), ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Factor 3) และปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของบริษัท (Factor 5) แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์  (Factor 4), ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ

บริษัท (Factor 5), ปัจจัยด้านความคุ้มค่า (Factor 7) และปัจจัยด้านการเก็บรักษาข้อมูล 

(Factor 9) แตกต่างกัน ด้านอาชีพ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านตัว

ผลิตภัณฑ์  (Factor 4) และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท (Factor 6) แตกตา่งกัน ด้าน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Factor 3), ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Factor 4), ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ของบริษัท (Factor 5), ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Factor 8)  และปัจจัยด้าน

การเก็บรักษาข้อมูล (Factor 9) แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ 

แนวคิดของ คอตเลอร์ (Kotler, 1996) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ความรู้สึก

ของลูกค้าที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีรับรู้จากสินค้า หรือบริการกับความ

คาดหวังของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังนี้คือ หากผลงาน

ที่ได้รับรู้จากสินค้าและบริการนั้นต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกไม่พึง

พอใจ ระดับต่อมาคือหากผลงานที่ได้รับรู้จากสินค้าและบริการน้ันเทียบเท่าความคาดหวังของ

ลูกค้า ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และหากผลงานที่ได้รับรู้จากสินค้าและบริการนั้นมากกว่า

ความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจมาก พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง โดยตัวแปรที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงทีสุ่ด

คือ    สภาพรถยนต์    อยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดส่วนประสมทาง 
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การตลาดของบริษัท มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างอิงถึง

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการ ซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

ประกอบด้วย 

        1. ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเป็นซ่ึงสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ คือ สิ่งที่

ผู้ขายมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยท่ัวไป

แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการซ่อมรถยนต์ได้ ตามอาการท่ีช ารุดมากที่สุด 

        2. ด้านราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบในเร่ืองคุณค่า

ของบริการกับราคาของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การ

ก าหนดการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนก

ระดับบริการท่ีต่างกัน พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับราคารถยนต์หลากหลาย

ตามรุ่นมากที่สุด 

        3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ

น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ี

น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ พบว่า 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับโชว์รูมจัดแสดงรถยนต์มากที่สุด 

        4. ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญ ในการติดต่อสื่อสารให้

ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการเป็น

กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการ

ประกันภัยประเภท 1 ฟรี มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ (motivation) ของมาสโลว์ 

(Maslow’s Theory) อธิบายว่า ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้นของความต้องการที่ส าคัญ 

5 ระดับ ได้แก่ 

 

 

 

 



89 

 

 

        1.1  ความต้องการของร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานเพื่อ

การด ารงชีวิต 

        1.2  ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) ได้แก่ ความต้องการความม่ันคงใน

หน้าที่การงาน ความต้องการความคุ้มครองจากอันตราย 

        1.3  ความต้องการสังคมและความรัก (social needs) เป็นความต้องการเพื่อน ความ

ต้องการเป็นสมาชิกในกลุ่ม ความต้องการความรัก 

        1.4  ความต้องการการยกย่องนับถือ (esteem needs) เป็นความต้องการได้รับการยก

ย่อง และสถานะทางสังคม 

         1.5  ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (self-actualization need) เป็นความ

ต้องการขั้นสูงของมนุษย์ เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตาม

ความนึกคิดหรือตามความหวังของตน 

        5. ด้านบุคคล หรือพนักงาน ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแตกต่างเหนือคู่แข่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ

ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถสร้างค่านิยม

ให้กับองค์กร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความพอใจกับพนักงานมีความสามารถและทักษะใน

การแก้ไขตามรายการท่ีแจ้งซ่อม มากที่สุด 

        6. ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นการสร้างลักษณะกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายาม

สร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบในการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ

ให้บริการที่รวดเร็ว หรือประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับความน่าเชื่อถือของบริษัท มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัฏฐา  แพ

เล็ต (2553) ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้

บริการสถานออกก าลังกาย ที่พบว่า ความพร้อมของสถานที่ การให้บริการ และภาพลักษณ์ 

ชื่อเสียง เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยในการ

รักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการบริการตามที่ลูกค้าต้องการ มีดังนี้ (สุเจน  หลิมศิริวิไล, 

2546, หน้า 29) 
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        1.1  reliability  ผลงานการบริการให้ได้อย่างที่โฆษณาไว้ และมีความถูกต้องแม่นย าทุก

ครั้ง 

        1.2  tangibles  สินค้าหรือบริการจะจับต้องได้ยาก แต่พยายามสร้างองค์ประกอบทาง

กายภาพอื่นมาประกอบกับการบริการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ให้บริการ วัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่การ

บริการ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ต้องดูแล้วเหมาะสมกลมกลืน 

        1.3  responsiveness  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะต้องถูกฝึกมาเป็นอย่างดี ตั้งใจและเอาใจ

ใส่พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทันที 

        1.4  assurance  พนักงานบริการจะต้องมีความรู้เป็นอย่างดี และแสดงออกถึงความมี

น้ าใจเอาใจใส่ถึงความต้องการของลูกค้าทันที 

        1.5 empathy  ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้า สนองตอบความต้องการเฉพาะเจาะจงของ

ลูกค้าได้เป็นพิเศษ 

        7. ด้านกระบวนการ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานในด้านการบริการ 

ที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว และท าให้ผู้ใช้บริการเกิด

ความประทับใจ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการiมีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ 

และรถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการซ่อมเสร็จ มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ วีร

พงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่จับสัมผัส

แตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อม สูญสลายไปได้ง่าย การบริการจะได้รับการกระท าโดยผู้

ให้บริการ และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลา

เกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมล ศรีวิกรม์ 

(2542, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า หมายถึง การกระท าที่ผู้บริโภค

แสดงออก ได้แก่ การค้นหา การเลือกซื้อ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมถึงการ

บริการที่ผู้บริโภคได้รับหรือพึงจะได้รับ ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นที่คาดว่าจะสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคนั้นๆ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 

 

1. ควรมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วย เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของบริษัท 

2.  ควรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 226 ตัวอย่าง เพื่อความถูกต้อง แม่นย าในการ  

สรุปผลมากขึ้น 

3.  ควรมีการจัดท า Focus Group เพื่อสอบถามความต้องการที่แท้จริงในมุมมองของ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 

        ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสม

ทางการตลาด กรณีศึกษา บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด สามารถน าผลของ

งานวิจัยท่ีได้ไปศึกษาต่อ ดังนี้ 

1.   ศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด เพื่อเป็น 

แนวทางในการบริหารคุณภาพการให้บริการ 

2.   ศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริม และเป็นอุปสรรค ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ออโต้

แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด ในเชิงลึก เพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด 

3.   ผู้บริหารสามารถน าผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.   ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ น า ผ ล ที่ ไ ด้ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ก า ร ท า ก ล ยุ ท ธ์ อ ง ค์ ก ร
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ภาคผนวก ก 

ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

สภาพรถยนต์ 226 3 5 4.38 .514 
อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วนตามที่
ได้แจ้งไว้ 

226 3 5 4.31 .499 

ความสะอาดของรถยนต์ทั้งภายในและ
ภายนอก 

226 3 5 4.16 .453 

การซ่อมรถยนต์ได้ตามอาการท่ีช ารุด 226 3 5 3.97 .557 

ราคาเหมาะสม 226 3 5 3.95 .449 
ราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์  226 3 5 3.84 .485 

จัดบูธตามสถานที่ต่างๆ 226 3 5 3.74 .523 
โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์ 226 2 5 3.79 .524 
www.autoplanetsupercar.com 226 3 5 3.33 .534 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 226 3 5 3.31 .511 
ประกันภัยประเภท 1 ฟร ี 226 3 5 3.99 .745 
Give Voucher  226 3 5 3.94 .719 
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีเม่ือครบ
ระยะทางตามก าหนด 

226 3 5 4.08 .479 

ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 % 226 3 5 4.08 .439 
ส่วนลดในการซื้อรถยนต์คันถัดไป 226 3 5 3.97 .480 

พนักงานมีความสามารถและทักษะใน
การแก้ไขตามรายการท่ีแจ้งซ่อม 

226 3 5 3.92 .459 

พนักงานให้ค าปรึกษาและตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกับรถยนต์ได้ 

226 3 5 3.90 .480 
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พนักงานมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 226 3 5 3.87 .499 

พนักงานรับรถต้อนรับและทักทายลูกค้า
อย่างสุภาพ 

226 3 5 3.89 .523 

พนักงานแสดงความให้เกียรติกับลูกค้า 226 3 5 3.88 .580 

พนักงานรับฟังและท าความเข้าใจกับ
ปัญหาการซ่อมอย่างถี่ถ้วน 

226 3 5 3.82 .548 

ความน่าเชื่อถือของบริษัท 226 3 5 3.98 .561 
บรรยากาศภายในบริษัท 226 3 5 3.91 .626 
การรับประกันการซ่อม 226 3 5 4.08 .560 
มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ 226 3 5 4.15 .545 
รถยนต์สามารถใช้งานได้ดีหลังจากการ
ซ่อมเสร็จ 

226 3 5 4.15 .643 

รถยนต์ซ่อมเสร็จตามก าหนดนัดหมาย 226 3 5 3.94 .582 

ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว 226 3 5 3.85 .604 
การส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตามเวลา 226 3 5 3.88 .549 

มีการแก้ไขกรณีรถยนต์ไม่สามารถใช้
งานได้หลังซ่อมบ ารุงทันที 

226 3 5 3.90 .516 

มีการแนะน า อธิบายเกี่ยวกับการซ่อม
รถยนต์อย่างถูกต้อง 

226 3 5 3.94 .467 

การท าความสะอาดรถยนต์ก่อนส่งมอบ
โดยปลอดสารเคมี 

226 3 5 4.02 .437 

มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่งมอบให้
ลูกค้า 

226 3 5 3.99 .394 

มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เป็นความลับ 

226 3 5 3.69 .533 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 10.185 29.957 29.957 10.185 29.957 29.957 
2 2.812 8.269 38.227 2.812 8.269 38.227 
3 2.487 7.315 45.541 2.487 7.315 45.541 
4 1.862 5.475 51.017 1.862 5.475 51.017 
5 1.602 4.711 55.728 1.602 4.711 55.728 
6 1.350 3.971 59.699 1.350 3.971 59.699 
7 1.307 3.843 63.542 1.307 3.843 63.542 
8 1.169 3.437 66.980 1.169 3.437 66.980 
9 1.114 3.278 70.257 1.114 3.278 70.257 
10 .965 2.839 73.096 .965 2.839 73.096 
11 .952 2.801 75.897 .952 2.801 75.897 
12 .772 2.270 78.167 .772 2.270 78.167 
13 .733 2.156 80.323 .733 2.156 80.323 
14 .721 2.120 82.443 .721 2.120 82.443 
15 .586 1.723 84.167 .586 1.723 84.167 
16 .569 1.675 85.842 .569 1.675 85.842 
17 .518 1.523 87.365 .518 1.523 87.365 
18 .490 1.441 88.806 .490 1.441 88.806 
19 .431 1.268 90.074 .431 1.268 90.074 
20 .394 1.160 91.233 .394 1.160 91.233 
21 .360 1.058 92.292 .360 1.058 92.292 
22 .348 1.025 93.316 .348 1.025 93.316 
23 .301 .885 94.201 .301 .885 94.201 
24 .265 .780 94.981 .265 .780 94.981 
25 .253 .743 95.724 .253 .743 95.724 
26 .238 .700 96.424 .238 .700 96.424 
27 .232 .681 97.105 .232 .681 97.105 
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28 .190 .560 97.665 .190 .560 97.665 
29 .165 .486 98.151 .165 .486 98.151 
30 .164 .481 98.632 .164 .481 98.632 
31 .136 .400 99.032 .136 .400 99.032 
32 .122 .360 99.392 .122 .360 99.392 
33 .106 .312 99.704 .106 .312 99.704 
34 .101 .296 100.000 .101 .296 100.000 
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Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
พนักงานแสดงความให้
เกียรติกับลูกค้า 

.799                 

พนักงานรับรถต้อนรับ
และทักทายลูกค้าอย่าง
สุภาพ 

.771                 

การส่งมอบรถยนต์ได้
ตรงตามเวลา 

.768                 

ระยะเวลาในการซ่อม
รวดเร็ว 

.734                 

รถยนต์ซ่อมเสร็จตาม
ก าหนดนัดหมาย 

.719                 

พนักงานมี
ความสามารถและ
ทักษะในการแก้ไขตาม
รายการที่แจ้งซ่อม 

.676                 

พนักงานมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

.674                 

พนักงานรับฟังและท า
ความเข้าใจกับปัญหา
การซ่อมอย่างถี่ถ้วน 

.649                 

มีการแก้ไขกรณีรถยนต์
ไม่สามารถใช้งานได้
หลังซ่อมบ ารุงทันที 

.630                 

พนักงานให้ค าปรึกษา
และตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกับรถยนต์ได้ 

.606                 

รถยนต์สามารถใช้งาน
ได้ดีหลังจากการซ่อม
เสร็จ 

.563                 
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การซ่อมรถยนต์ได้ตาม
อาการที่ช ารุด 

.560                 

ประกันภัยประเภท 1 
ฟรี 

  .743               

การรับประกันการซ่อม   .725               
Give Voucher    .687               
มีอะไหล่พร้อมที่จะ
ให้บริการ 

  .621               

โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์     .798             
จัดบูธตามสถานที่
ต่างๆ 

    .790             

www.autoplanetsuper
car.com 

    .622             

อุปกรณ์ภายในรถยนต์
ครบถ้วนตามที่ได้แจ้ง
ไว้ 

      .823           

สภาพรถยนต์       .784           
ความสะอาดของ
รถยนต์ทั้งภายในและ
ภายนอก 

      .558           

ความน่าเชื่อถือของ
บริษัท 

        .814         

บรรยากาศภายใน
บริษัท 

        .806         

มีการแนะน า อธิบาย
เกี่ยวกับการซ่อม
รถยนต์อย่างถูกต้อง 

                  

มีการตรวจเช็ครถยนต์
ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 

          .687       

การท าความสะอาด
รถยนต์ก่อนส่งมอบโดย
ปลอดสารเคมี 

          .630       
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ราคาหลากหลายตาม
รุ่นรถยนต์  

            .814     

ราคาเหมาะสม             .806     
ส่วนลดในการซื้อ
รถยนต์คันถัดไป 

              .631   

ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 %               .593   
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ฟรีเม่ือครบระยะทาง
ตามก าหนด 

                  

มีการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าเป็น
ความลับ 

                .765 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                   
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ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups .996 1 .996 .996 .319 
Within Groups 224.004 224 1.000 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 3.215 1 3.215 3.247 .073 
Within Groups 221.785 224 .990 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 1.189 1 1.189 1.190 .276 
Within Groups 223.811 224 .999 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 6.365 1 6.365 6.521 .011 
Within Groups 218.635 224 .976 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 2.122 1 2.122 2.133 .146 
Within Groups 222.878 224 .995 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 3.688 1 3.688 3.733 .055 
Within Groups 221.312 224 .988 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 1.264 1 1.264 1.265 .262 
Within Groups 223.736 224 .999 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 4.164 1 4.164 4.223 .041 
Within Groups 220.836 224 .986 

  
Total 225.000 225 

   
REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups .091 1 .091 .091 .763 
     Within Groups 224.909 224 1.004 

  
Total 225.000 225 

   



103 

 

 

 
 

 

 
 

 



104 

 

 

 
 

 

 
 

 



105 

 

 

 
 

 

 



106 

 

 

 
 

 

 
 

 



107 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups 12.003 3 4.001 4.170 .007 
Within Groups 212.997 222 .959     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 35.558 3 11.853 13.890 .000 
Within Groups 189.442 222 .853     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 21.157 3 7.052 7.681 .000 
Within Groups 203.843 222 .918     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 4.275 3 1.425 1.433 .234 
Within Groups 220.725 222 .994     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 21.237 3 7.079 7.713 .000 
Within Groups 203.763 222 .918     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 2.802 3 .934 .933 .425 
Within Groups 222.198 222 1.001     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 7.758 3 2.586 2.643 .050 
Within Groups 217.242 222 .979     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 3.724 3 1.241 1.246 .294 
Within Groups 221.276 222 .997     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups 5.733 3 1.911 1.935 .125 
Within Groups 219.267 222 .988     
Total 225.000 225       
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ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups .747 2 .373 .371 .690 
Within Groups 224.253 223 1.006     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 3.260 2 1.630 1.639 .196 
Within Groups 221.740 223 .994     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 2.494 2 1.247 1.250 .289 
Within Groups 222.506 223 .998     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 9.458 2 4.729 4.892 .008 
Within Groups 215.542 223 .967     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 9.565 2 4.782 4.950 .008 
Within Groups 215.435 223 .966     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 2.261 2 1.130 1.132 .324 
Within Groups 222.739 223 .999     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 12.858 2 6.429 6.758 .001 
Within Groups 212.142 223 .951     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 4.577 2 2.288 2.315 .101 
Within Groups 220.423 223 .988     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups 28.351 2 14.175 16.075 .000 
Within Groups 196.649 223 .882     
Total 225.000 225       
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ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups 3.653 3 1.218 1.221 .303 
Within Groups 221.347 222 .997     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 3.442 3 1.147 1.150 .330 
Within Groups 221.558 222 .998     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 4.758 3 1.586 1.598 .191 
Within Groups 220.242 222 .992     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 9.714 3 3.238 3.339 .020 
Within Groups 215.286 222 .970     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 3.950 3 1.317 1.322 .268 
Within Groups 221.050 222 .996     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 13.873 3 4.624 4.862 .003 
Within Groups 211.127 222 .951     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 2.129 3 .710 .707 .549 
Within Groups 222.871 222 1.004     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 6.892 3 2.297 2.338 .074 
Within Groups 218.108 222 .982     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups .177 3 .059 .058 .982 
Within Groups 224.823 222 1.013     
Total 225.000 225       
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ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Between Groups .575 2 .288 .286 .752 
Within Groups 224.425 223 1.006     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Between Groups 2.115 2 1.057 1.058 .349 
Within Groups 222.885 223 .999     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Between Groups 11.325 2 5.663 5.910 .003 
Within Groups 213.675 223 .958     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

Between Groups 8.747 2 4.374 4.510 .012 
Within Groups 216.253 223 .970     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

Between Groups 8.863 2 4.432 4.572 .011 
Within Groups 216.137 223 .969     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

Between Groups 1.172 2 .586 .584 .559 
Within Groups 223.828 223 1.004     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

Between Groups 1.006 2 .503 .501 .607 
Within Groups 223.994 223 1.004     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   8 for 
analysis 1 

Between Groups 11.250 2 5.625 5.869 .003 
Within Groups 213.750 223 .959     
Total 225.000 225       

REGR factor 
score   9 for 
analysis 1 

Between Groups 29.224 2 14.612 16.644 .000 
Within Groups 195.776 223 .878     
Total 225.000 225       
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                                                     ภาคผนวก ข 

                                                    แบบสอบถาม 

 

เร่ือง    การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด    

          กรณีศึกษา  บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด       

          เนื่องด้วยผู้จัดท าวิจัย   ก าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ผู้ศึกษามีความสนใจ   เรื่องการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่

มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของ  บริษัท ออโต้แพลนเน็ท ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด  จึงใคร่ขอความ

อนุเคราะห์จากท่านลูกค้า กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อน าผลมาใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้  ข้อมูลของท่านจะเก็บเป็นความลับ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในภาพรวม

เพื่อใช้ประโยชน์ในการท าวิจัยเท่านั้น 

          แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

          สว่นท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

          ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง O หรือช่องว่างที่ท่านเลือก  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม       

1. เพศ                  

                O ชาย     O หญิง  

2. อายุ    

                O ต่ ากว่า 20 ปี    O 20-30 ปี  

                O 31-40 ปี    O มากกว่า 40 ปี  

3. ระดับการศึกษา  

                O ต่ ากว่าปริญญาตรี   O ปริญญาตรี  

                O สูงกว่าปริญญาตรี  
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4. อาชีพ  

                O ธุรกิจส่วนตัว    O ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

                O พนักงานบริษัท    O พ่อบ้าน/แม่บ้าน  

5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

                O 10,000-20,000 บาท   O 20,001-40,000 บาท  

                O มากกว่า 40,000 บาท 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท 

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ
อย่างยิ่ง 

(5) 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านผลิตภัณฑ ์
1. สภาพรถยนต์      
2. อุปกรณ์ภายในรถยนต์ครบถ้วน
ตามที่ได้แจ้งไว้ 

     

3. ความสะอาดของรถยนต์ทั้ง
ภายในและภายนอก 

     

4. การซ่อมรถยนต์ได้ตามอาการท่ี
ช ารุด 

     

ด้านราคา 
5. ราคาเหมาะสม      
6. ราคาหลากหลายตามรุ่นรถยนต์       
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
7. จัดบูธตามสถานท่ีต่างๆ      
8. โชว์รูมจัดแสดงรถยนต์      
9. www.autoplanetsupercar.com      
10. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ      
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ
อย่างยิ่ง 

(5) 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
อย่างยิ่ง 
(1) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
11. ประกันภัยประเภท 1 ฟร ี      
12. Give Voucher       
13. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีเมื่อ
ครบระยะทางตามก าหนด 

     

14. ส่วนลดค่าอะไหล่ 25 %      
15. ส่วนลดในการซื้อรถยนต์คัน
ถัดไป 

     

ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
16. พนักงานมีความสามารถและ
ทักษะในการแก้ไขตามรายการที่แจ้ง
ซ่อม 

     

17. พนักงานให้ค าปรึกษาและตอบ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ได้ 

     

18. พนักงานมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม 

     

19. พนักงานรับรถต้อนรับและ
ทักทายลูกค้าอย่างสุภาพ 

     

20. พนักงานแสดงความให้เกียรติ
กับลูกค้า 

     

21. พนักงานรับฟังและท าความ
เข้าใจกับปัญหาการซ่อมอย่างถี่ถ้วน 

     

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
22. ความน่าเชื่อถือของบริษัท      
23. บรรยากาศภายในบริษัท      
ด้านกระบวนการ          
24. การรับประกันการซ่อม      
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ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

                         ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม

 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ
อย่างยิ่ง 

(5) 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่
พอใจ 
(2) 

ไม่
พอใจ 
อย่างยิ่ง 
(1) 

25. มีอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ      
26. รถยนต์สามารถใช้งานได้ดี
หลังจากการซ่อมเสร็จ 

     

27. รถยนต์ซ่อมเสร็จตามก าหนดนัด
หมาย 

     

28. ระยะเวลาในการซ่อมรวดเร็ว      
29. การส่งมอบรถยนต์ได้ตรงตาม
เวลา 

     

30. มีการแก้ไขกรณีรถยนต์ไม่
สามารถใช้งานได้หลังซ่อมบ ารุง
ทันที 

     

31. มีการแนะน า อธิบายเกี่ยวกับ
การซ่อมรถยนต์อย่างถูกต้อง 

     

32. การท าความสะอาดรถยนต์ก่อน
ส่งมอบโดยปลอดสารเคมี 

     

33. มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนส่ง
มอบให้ลูกค้า 

     

34. มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้าเป็นความลับ 

     



 

 

 

 

                                                        ประวัติผู้ศกึษา 

 
          ชื่อ - นามสกุล นางสาวกมลา นภสิทธิ์จินดา เกิดวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2533  สถานท่ี

เกิดคือ โรงพยาบาลหัวเฉียว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก 

โรงเรียนอ านวยศิลป์ธนบุรี ปี พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสตรี

วัดอัปสรสวรรค์ สายวิทย์-คณิต ปี พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

และเมคคาทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2554 และได้จัดท าโครงงานวิจัย ส าหรับจบการศึกษาเรื่อง 

การศึกษากระบวนการเชื่อมพลาสติกแบบหมุนกวนร่วมกับการใช้รังสีอินฟาเรด 

 

 


