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บทที ่5 

  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทั
แดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกงโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากลูกคา้ทั้งส้ิน 253  ราย เก็บตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) ขอ้มูลท่ีได ้น ามา
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ซ่ึงในบทน้ี
ประกอบดว้ย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 
สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 206 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 81.42 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 35.18 มีปริญญาตรี จ านวน 102 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.32 มีสถานภาพสมรส จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 54.94 มีรายได ้10,001-
20,000 บาท จ านวน 77 คิดเป็นร้อยละ 30.43 มีอาชีพผูป้ระกอบการ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.39 ครอบครองรถยนต์ประเภทรถยนต์นัง่ (รถเก๋ง) จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 53.36 ใช้
บริการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู มากกวา่ 5 คร้ัง จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 เคยซ้ืออะไหล่
รถยนต ์จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 68.38  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษัท แดงกลอน
ประตู 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.95 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือสินคา้มีหลายยี่ห้อให้เลือก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมา ไดแ้ก่ มีอะไหล่ทดแทนจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 บริการติดตั้ง
อะไหล่ใหลู้กคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 
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ปัจจัยด้านราคา  
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 3.77 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การแจง้ราคาก่อนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 รองลงมา ไดแ้ก่ คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และ
บริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.63 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถานท่ีตั้งอยูใ่จกลาง
เมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 รองลงมา ไดแ้ก่ ความสะดวกในการมาใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.85 และความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.36 โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการ
โฆษณาทางส่ือวิทยุ/อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 รองลงมา ไดแ้ก่ การให้ส่วนลด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.46 และการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัอะไหล่รถยนตแ์ละกิจกรรมเพื่อ
สังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.90 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี และพนกังานมีไหวพริบปฏิภาณในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ร อ ง ล ง ม า 
ไดแ้ก่ พนกังานรับฟังความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และพนกังานให้บริการตรงตาม
เวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.85 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ เวลาเปิดและ
ปิดเหมาะสมต่อการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมา ไดแ้ก่ ให้การตอ้นรับและปฏิบติัต่อ
ลูกคา้เป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และความสามารถในการให้ขอ้มูล ค าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้
และบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 
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ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.50 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ แสงสวา่งท่ี
เพียงพอภายในร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมา ไดแ้ก่ มีหอ้งรับรองลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
และบรรยากาศการตกแต่งสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.71 โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในระดบัมาก จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.13  จะบอกต่อหรือชกัชวนให้คนรู้จกัมาใชบ้ริการ ท่ีบริษทัแดงกลอนประตู จ  ากดั จ านวน 232 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.70 และให้ข้อมูลเก่ียวกับขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะในเร่ือง ควร
ปรับปรุงท่ีจอดรถใหส้ะดวกและมากข้ึน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลความพงึพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทแดงกลอนประตู 
จ าแนกตามอายุ 

จากการศึกษาเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน
ประสมการตลาดบริการของบริษทัแดงกลอนประตู จ  าแนกตามอายุ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี พึงพอใจต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การรับประกนัคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 คุณภาพของสินคา้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.09 และมีอะไหล่ทดแทนจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้มีหลายยี่ห้อ
ให้เลือก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มีอะไหล่ทดแทนจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และบริการติดตั้ง
อะไหล่ใหลู้กคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-50 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.90 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้มีหลายยี่ห้อ
ให้เลือก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 การรับประกนัคุณภาพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 และมีอะไหล่
ทดแทนจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานในองค์กรท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.09 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ สินคา้มีหลายยี่ห้อให้เลือก และบริการติดตั้งอะไหล่ให้ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 มีอะไหล่
แทจ้  าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และคุณภาพของสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 

ปัจจัยด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี พึงพอใจต่อปัจจยั
ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.83 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ การแจง้ราคาก่อนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และบริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัด้านราคา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.70 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การแจง้ราคาก่อน
การให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 บริการช าระเงินผ่านบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และ
คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัด้านราคาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.74 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การแจง้ราคาก่อน
การให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ
บริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานในองค์กรท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
ราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.80 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
คุณภาพสินคา้เหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 การแจง้ราคาก่อนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 และบริการช าระเงินผา่นบตัรเครดิต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี พึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.57 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียง
ตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ความสะดวกใน
การมาใช้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 และการจดัส่งสินคา้ตามชนิดและจ านวนท่ีก าหนดอย่าง
ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31-40 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยู่
ใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และ
ความสะดวกในการมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.72 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ความสะดวก
ในการมาใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 สถานท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 
และการจดัส่งสินคา้ตามชนิดและจ านวนท่ีก าหนดอยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างานในองค์กรท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป พึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ความสะดวกในการมาใชบ้ริการ และ
การจดัวางสินคา้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งสถานท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.89 และการจดัส่งสินคา้ตามชนิดและจ านวนท่ีก าหนดอยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี พึง
พอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.50 
ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การโฆษณาทางส่ือวิทยุ/อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.78 การใหส่้วนลด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และการโฆษณาโดยป้ายคทัเอา้ท ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.21 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
การโฆษณาทางส่ือวิทยุ/อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 การให้ส่วนลด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 และการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสารเก่ียวกับอะไหล่รถยนต์และ
กิจกรรมเพื่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี พึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.38 ค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตาม 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
การโฆษณาทางส่ือวิทยุ/อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 การโฆษณาโดยป้ายคทัเอา้ท ์มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.45 และการให้ข่าวประชาสัมพนัธ์ เช่น ข่าวสารเก่ียวกบัอะไหล่รถยนตแ์ละกิจกรรมเพื่อ
สังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
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