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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล   
    
 ในปัจจุบนัเคร่ืองจกัรกล และเคร่ืองยนต์ต่างๆ มีบทบาทมากมายต่อหลายอาชีพ และ
หลายสาขา เช่น การท าอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ การท าการเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ 
เคร่ืองจกัรกล และเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีลว้นประกอบไปดว้ยช้ินส่วนต่างๆมากมาย 
ซ่ึงตอ้งการการบ ารุงรักษาอยา่งถูกวิธี แต่อย่างไรก็ตามเม่ือถึงช่วงเวลาหน่ึงช้ินส่วนประกอบเหล่านั้น
ยอ่มเกิดการช ารุดเสียหายข้ึน ก็ตอ้งท าการซ่อมแซม หรือเปล่ียนช้ินส่วนใหม่ ซ่ึงช้ินส่วนบางช้ินส่วน
ไม่สามารถหาซ้ือได้ตามทอ้งตลาด หรือมีราคาแพง ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัโรงกลึงเพื่อท าการซ่อมแซม 
หรือท าช้ินส่วนต่างๆข้ึนมาใหม ่เพื่อทดแทนช้ินส่วนท่ีเสียหายไป 
 จงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่มีพื้นท่ีทั้งหมด 6,759,909 ไร่ ตั้งอยูใ่นเขต
ภาคเหนือตอนล่าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ในแผนยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ
มีการวางแผนให้จงัหวดัพิษณุโลกเป็นจงัหวดัยทุธศาสตร์เศรษฐกิจของไทย ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2556 : ออนไลน์ ) ซ่ึงมีแผนใหจ้งัหวดัพิษณุโลกเป็นเมืองศูนยก์ลางทางราชการ 
การศึกษา การลงทุน การเกษตร อนัดบัตน้ ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งยงัมีแผนการพฒันาการ
คมนาคมเพื่อความสะดวกในการขนส่ง ซ่ึงจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท าใหจ้งัหวดัพิษณุโลกเป็นจุด
ศูนยก์ลางในดา้นคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเช่ือมต่อระหวา่งภาคเหนือกบัภาคกลาง 
รวมถึงภาคเหนือกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีกดว้ย เม่ือเกิดการพฒันาเพิ่มมากข้ึนยอ่มท าใหเ้กิดการ
ใชเ้คร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนตต่์างๆมากตามไปดว้ย ซ่ึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการใชบ้ริการโรงกลึงเพื่อท า
การซ่อมแซมช้ินส่วนท่ีช ารุดเสียหาย ท าการสร้างช้ินส่วนข้ึนมาใหม่ หรือท าการดดัแปลงปรับปรุง
ช้ินส่วนต่างๆ เพื่อให้เคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองยนตส์ามารถกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ ปัจจุบนัโรงกลึง
ในจงัหวดัพิษณุโลกมีมากมายกวา่ 30 แห่ง (จากการส ารวจเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2555) มีการแข่งขนั
กนัมากมายทั้งทางดา้นเคร่ืองจกัรท่ีใช ้ ฝีมือแรงงาน ราคา และดา้นคุณภาพ การปรับตวัใหอ้ยูร่อดใน
สภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงการใหบ้ริการเพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้
บริการในร้านของตนเอง 
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 โรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่างนั้นก่อตั้งอยูท่ี่ 746/4-7 ถ.พิชยัสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลกเป็น
โรงกลึงท่ีตั้งข้ึนมากวา่ 40 ปีแลว้ เป็นท่ีรู้จกัดีในเขตจงัหวดัพิษณุโลก  ลูกคา้ของโรงกลึงประกอบไป
ดว้ยลูกคา้หลากหลายประเภทมากมาย เช่น ศูนยบ์ริการของบริษทัรถยนตต่์างๆใน จงัหวดัพิษณุโลก 
เกษตรกร อู่ซ่อมรถต่างๆ หน่วยงานราชการ โรงงานต่างๆ และลูกคา้ทัว่ไป เป็นตน้ มีการใหบ้ริการทั้ง
ใน และนอกสถานท่ี โดยมีความสามารถรับงานกลึง เจียรนยั ควา้น เช่ือม ตดัไส จดัท าช้ินส่วน
เคร่ืองจกัร โดยช่างผูช้  านาญการ และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั  
 เน่ืองจากคู่แข่งท่ีมีอยูเ่ดิม คู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีเขา้มาสู่ตลาด ปัญหาค่าครองชีพท่ีแพงข้ึน 
อีกช่างผูช้  านาญยงัหาไดย้ากในปัจจุบนั ตน้ทุนสินคา้แพงข้ึน อีกทั้งยงัมีการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ 
ท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน จากขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงกลึงท่ีท าการศึกษาพบวา่ มีจ  านวน
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการต ่าลง ซ่ึงดูไดจ้ากจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงเม่ือปี 2554 พบวา่มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการ
ประมาณ 1,012 ราย และขอ้มูลในปี 2555 พบวา่มียอดผูใ้ชบ้ริการลดลงเป็น 800 ราย โดยจ าแนกได้
เป็นลูกคา้ทัว่ไป จ านวน 640 ราย และลูกคา้องคก์ร จ านวน 160 ราย ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนลูกคา้ทัว่ไป
ร้อยละ 80 และลูกคา้องคก์รร้อยละ 20 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ยอดขายพบวา่ยอดขายเป็นอตัราส่วนลูกคา้
ทัว่ไปร้อยละ 80 และลูกคา้องคก์ร คิดเป็นร้อยละ 20 ดว้ย และเม่ือมาเปรียบเทียบยอดขายปี 2554 และ
ปี 2555 พบวา่มียอดขายลดลง คิดเป็นร้อยละ 20 ดว้ยเช่นกนั (วนิดา แซ่อุย้ , 2556 : สัมภาษณ์ )  อีกทั้ง
จ  านวนโรงกลึงท่ีมีจ านวนมาก ซ่ึงต่างแข่งขนักนัทั้งในดา้นการบริการ คุณภาพช้ินงาน ราคาในการ
ใหบ้ริการ การขาย กิจกรรมสนบัสนุนทางดา้นการตลาด ฝีมือของช่าง ขั้นตอนการท างาน และ
ภาพลกัษณ์ของโรงกลึง จากเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงตอ้งศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ และปัญหา
ท่ีลูกคา้พบต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงแห่งน้ี เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจ และ
ปัญหาท่ีลูกคา้พบ เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดการบริการท่ีดีข้ึน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหารเพื่อน าไปใชต้ดัสินใจในการบริหาร และวางแผนการตลาดใหส้อดรับกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ รักษาลูกคา้เก่าไว ้ และใหเ้กิดลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึน พร้อมทั้ง
เป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

 1.2.1.เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ี
สัมพนัธ์การช่าง 
 1.2.2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาท่ีลูกคา้พบในการใหบ้ริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1.3.1. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงกลึงต๋ี
สัมพนัธ์การช่าง จงัหวดัพิษณุโลก 

1.3.2. ท าให้ทราบถึงปัญหาของลูกคา้ในการให้บริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง จงัหวดั
พิษณุโลก 

1.3.3. สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาการให้บริการของ โรง
กลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

 
1.4 นิยำมศัพท์  
 

 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมา
จากการเปรียบเทียบระหวา่ง การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ หรือความมีประสิทธิภาพของ
สินคา้ (Perceived Performance) กบัการให้บริการท่ีคาดหวงัไว ้(Expected Performance)  ต่อกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาดของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง  
 
 ลูกค้ำ หมายถึง ผูม้าใชบ้ริการโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1) ลูกคา้ทัว่ไป คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง ซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา  
 2) ลูกคา้องค์กร คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการของโรงกลึงต๋ีสัมพนัธ์การช่าง ซ่ึงอยู่
ในประเภทกิจการ นิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ 
 
 ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน ช่องทางจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริม
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การตลาด ปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 โรงกลึงตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง หมายถึง สถานท่ีท่ีให้บริการกลึง กดั ไส เจียรนัย ซ่อมแซม
ดดัแปลงช้ินส่วนเคร่ืองจกัร ตั้งอยูท่ี่ 746/4-7 ถ.พิชยัสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 


