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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 270 คน ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

จากการศึกษาในดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ
31 – 40 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. อาศยัอยูท่ี่อ  าเภอเมืองพิษณุโลก มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนอาชีพเป็นเกษตรกร และมีอ านาจในการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเอง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบบริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดั
พิษณุโลก จากการบอกปากต่อปาก ความถ่ีในการใชบ้ริการปีละ 6 – 10 คร้ัง ระยะเวลาท่ีเคยใชบ้ริการ 
1 – 3 ปี สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะท าเลท่ีตั้งสะดวกใกลท่ี้บา้นหรือท่ีท างาน บริการท่ีมาใชบ้่อยคือ 
งานกลึงต่างๆ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการ 1,001 – 5,000 บาทต่อคร้ัง 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ี
สัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก   ทุกปัจจยัมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับประทับใจ สามารถ
เรียงล าดบัคือ  ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ตามล าดบั  
  



 

 
จ 

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกตามล าดบัค่าเฉล่ีย ปัจจยัย่อย 5 อนัดบั
แรก มีดังน้ี ฝีมือการท างานของพนักงาน การติดต่อนัดหมายงานทางโทรศพัท์ มีการออกเอกสาร
การเงินท่ีถูกตอ้ง ป้ายร้านสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และพนกังานตอ้นรับดว้ยความสุภาพเป็น
มิตร ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 
This independent study aimed to examine customer satisfaction towards services 

marketing mix of Tisampankanchang Machine Shop, Phitsanulok province.  Data were collected by 
the distribution of questionnaires to 270 samples in according to the Quota Sampling method. Data 
analysis was, then, done by the use of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and 
mean. 
 According to the study on general information of respondents, the findings presented 
that most of them were male in the age of 31-40 years old with high school or vocation certificate 
level of education and resided in Mueang Phitsanulok district. They earned monthly income at the 
amount of 10,001-20,000 Baht in average and mostly worked as agriculturalist. In general, they 
owned the power to make decision to receive services from the studied shop.  They learned about 
services of Tisampankanchang Machine Shop, Phitsanulok province through viral marketing. In a 
year, the frequency in receiving services from the mentioned shop was 6-10 times. They had been 
the customer of the shop for 1 – 3 years with the reason of its convenient location where located 
near their accommodation or workplace. They frequently came to the shop for lathe works and 
spent about 1,001-5,000 Baht in each time. 
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 The findings on customer satisfaction towards services marketing mix of 
Tisampankanchange Machine Shop, Phitsanulok province presented that all following factors were 
respectively ranked at impressive level of satisfaction: place, promotion, process, price, product, 
people and physical evidence. 
 Hereafter were in orderly shown the top five sub-services marketing mix factors 
influencing the decision making of customers: skill of mechanic, availability of telephone 
correspondence, accurate financial statement, visible and explicit sign of the shop, and polite and 
friendly welcome of staff.  

 
 

 

 

 
 


