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หลกักำรและเหตุผล  
 

ในปัจจุบนัยานพาหนะเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับมนุษย์ เน่ืองจากกิจกรรมในชีวิต 
ประจ าวนัมีความเก่ียวพนักบัการใชร้ถยนตใ์นหลายๆ ดา้นการใชชี้วิตในตวัเมืองซ่ึงการเดินทางไป
ยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น ท่ีท างาน โรงเรียน ร้านคา้ มหาวิทยาลยั ตอ้งการความรวดเร็วปลอดภยัและ
สะดวกสบายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งรถยนตซ่ึ์งเป็นยานพาหนะท่ีตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบูรณ์
ในทุกๆดา้นเป็นส่ิงจ าเป็นและแพร่หลายมากโดยดูจากจ านวนรถยนตท่ี์จดทะเบียนสะสมในปี 2554 
มีจ  านวน 29,585,729 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2555: ออนไลน์) เปรียบเทียบกบัจ านวนประชากร
ของประเทศไทยท่ีมีจ านวนประมาณ  64,076,033คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2555: 
ออนไลน์) มีอตัราส่วนการใช้รถยนต์ต่อประชากรทัว่ประเทศสูงถึง 1 ต่อ 2.16 ปัญหาท่ีจะตามมา
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อการเสียหาย ช ารุด และ เส่ือมสภาพของรถยนต ์ท าให้ผูใ้ช้จ  าเป็นจะตอ้งน า
รถของตนเองไปซ่อม หรือ หาซ้ืออะไหล่มาเปล่ียน และในบางคร้ังรสนิยมของผูใ้ช้เองก็ท าให้
อะไหล่ในหลากหลายรูปแบบเป็นท่ีตอ้งการ  การใชจ่้ายเงินเป็นไปอยา่งฝืดเคือง แต่อตัราการซ้ือรถ
กลบัเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากร ในปี พ.ศ.2554 มีจ  านวนรถยนตท่ี์จดทะเบียน 29,585,729 คนั ได้
เพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2553 เป็นจ านวน 1,502154 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2555: ออนไลน์) ในขณะ
ท่ีประชากรในปี พ.ศ. 2553 มีจ  านวนประมาณ 63,725,062 คน ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2553 
ประมาณ 350,971 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555: ออนไลน์) แสดงให้เห็นว่า 
ผูค้นใหค้วามส าคญัต่อการใชร้ถยนตม์ากข้ึน มีทั้งผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์หม่ และตดัสินใจ
ซ้ืออะไหล่รถยนต์เพิ่มข้ึน กิจการคา้ขายอะไหล่รถยนต์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งข้ึนในสภาวะเศรษฐกิจ
เช่นน้ี 

จงัหวดัเชียงใหม่นั้น ถูกจดัไวเ้ป็นอนัดบั 4 ของจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย มีประชากรในจงัหวดั 1,708,564 คน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2555: 
ออนไลน์)และอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นภายในตวัเมือง มีการใชร้ถยนตใ์นการเดินทางเป็นจ านวนมาก  
เปรียบเทียบจากจ านวนรถยนตท่ี์มาด าเนินการทางทะเบียนในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี2553และ2554
ต่างกนั 62,196 คนั (ส านกังานขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่, 2555: ออนไลน์) ทุกวนัน้ีอะไหล่และ
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัรถยนต์มีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือก ในแต่ละร้านก็วางจ าหน่ายไม่เหมือนกนั 
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และ สินคา้แต่ละช้ินก็มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั ท าให้ภาวการณ์แข่งขนัในตลาดผูค้า้อะไหล่จึงยิ่งทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากการตดัสินใจและพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นตวัตดัสินวา่ผูบ้ริโภค
จะเลือกซ้ือสินค้าจากร้านใด  ดังนั้ นร้านค้าต่างๆจึงต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อมาดึงดูด
ผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นการบริการท่ีประทบัใจ  การให้ส่วนลด และการรับประกนัหลงัการขาย เพื่อ
ยดึครองส่วนแบ่งทางการตลาดของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

บริษทั แดงกลอนประตู จ ากดั เป็นบริษทัจ าหน่ายและติดตั้งอะไหล่รถยนต์ ทุกรุ่น 
ทุกยี่ห้อ และให้บริการซ่อมกลอนประตูรถยนต ์ปัจจุบนัให้บริการทั้งส้ิน 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาถนน
ระแกง ซ่ึงเป็นสาขาแรก ตั้งอยู่บนเลขท่ี 105 ถนนระแกง ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยคุณสมจิตต ์วงคก์องแกว้ เป็นผูก่้อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2521 และต่อมาได้
ขยายสาขา 2 คือ สาขาถนนมหิดล ตั้งอยูบ่นเลขท่ี 250 ถนนมหิดล ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ปัจจุบนัมีจ านวนพนกังานทั้งส้ินกวา่ 40 คน โดยแบ่งแยกการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือ 
แผนกขายอะไหล่รถยนต์และแผนกซ่อมกลอนประตูรถยนต์  เปิดให้บริการทุกวนั จนัทร์ – เสาร์ 
เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยรายไดห้ลกัของบริษทัคือการจ าหน่ายอะไหล่รถยนต ์และรายไดร้องคือ
การซ่อมกลอนประตูรถยนต ์รายไดจ้ากการขายอะไหล่รถยนตคิ์ดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้
ทั้งหมด กลุ่มลูกคา้ของบริษทัถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ กลุ่มลูกคา้รายย่อย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต ์ต่อปี และกลุ่มท่ีสองคือ ลูกคา้องคก์ร อาทิเช่น 
บริษทั เชียงกงอะไหล่ยนต์ บริษทั วี.เอ็น ออโตบ้อด้ี จ  ากดั ห้างหุ้นส่วน เซ็นทรัลคาร์ จ  ากดั ห้าง
หุ้นส่วน หม่ืนการช่าง จ ากดั ห้างหุ้นส่วน เศรษฐศกัด์ิบริการ จ ากดั ห้างหุ้นส่วน เชียงใหม่ยนต์กิจ 
จ ากดั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสร้างรายไดใ้ห้บริษทั 30 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และจากขอ้มูลพบว่า สาขา
ถนนระแกงมีจ านวนลูกคา้รายยอ่ยตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มามีอตัราส่วนท่ีลดลงตามล าดบั จาก 850 
รายในปี 2553  เป็น 730 รายในปี 2554 และในปี 2555 ถึงเดือนมิถุนายนน้ี มีจ  านวนลูกคา้รายยอ่ย
เพียง 295 ราย ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอตัราส่วนท่ีลดลงอยา่งมาก และผลกระทบท่ีตามมาจากจ านวนลูกคา้
ท่ีลดนอ้ยลงนั้น คือ ปริมาณยอดขายของทางบริษทัฯ มีสัดส่วนท่ีลดลงจากเดิมซ่ึงถือวา่เป็นตวัเลขท่ี
ค่อนขา้งสูง (สมจิตต์ วงค์กองแก้ว :ประธานกรรมการ บริษทั แดงกลอนประตู จ ากดั, 2555 : 
สัมภาษณ์) และจากขอ้มูลดงักล่าว ท าใหผู้บ้ริหารของบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดัมีความตอ้งการท่ี
จะสร้างยอดขายให้เพิ่มมากข้ึนรวมถึงการเพิ่มจ านวนลูกค้าให้มีมากข้ึน พร้อมทั้ งยงัเล็งเห็น
ความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในทุกดา้น ซ่ึงหมายความวา่นอกจากจะเนน้การ
ให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่ลูกคา้เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดแล้ว ทางบริษทัแดงกลอนประตู 
จ ากดัยงัตอ้งศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการให้มี
ความเหมาะสม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากความพึง
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พอใจท่ีดีนั้นมกัส่งผลตามมากในดา้นการมีลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการพูดปากต่อปาก และปริมาณ
ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมาอีกดว้ย  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาถึง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบั
บริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั โดยตรง และผูป้ระกอบการธุรกิจในประเภทเดียวกนั โดยสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการวางแผนการตลาด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกบักลุ่ม
ลูกคา้ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทัแดง

กลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าให้ทราบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทั

แดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง 
2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการท างาน การก าหนดแผนการ

ตลาดใหมี้ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
 

นิยำมศัพท์ 
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาด

บริการของบริษทั แดงกลอนประตู สาขาถนนระแกง ซ่ึงเป็นระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีเกิดจาก
การรับรู้ผลจากการใหบ้ริการของบริษทั แดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง 

ลูกค้ำ หมายถึง ลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมาซ้ืออะไหล่รถยนต์ หรือ
เขา้มาใชบ้ริการรับติดตั้ง ซ่อมบ ารุงท่ีบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง 

ส่วนประสมกำรตลำดบริกำร หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึง
บริษทัน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั
ทั้ง 7 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัทางดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ   
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บริษัทแดงกลอนประตู จ ำกดั ตั้งอยูท่ี่ 105 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2521 ให้บริการในการจดัจ าหน่ายอะไหล่รถยนต ์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้ง
คา้ปลีกและคา้ส่ง รวมถึงใหบ้ริการในการติดตั้งอะไหล่รถยนต ์และซ่อมกลอนประตูรถยนต ์
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