
บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนา

ยนต เชียงใหมครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือ

นํามาเปนกรอบแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) 
ความพึงพอใจของลูกคา เปนความรูสึกหลังการซ้ือของบุคคลหรือลูกคา ซ่ึงเปนผลมา

จากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการบริการท่ีไดรับ (Perceived Services Performance) กับ

การบริการท่ีลูกคาคาดหวัง (Expectation) (Phillip Kotler, 2003: 61 อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และ

คณะ, 2546: 90) 

ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) เปนส่ิงท่ีลูกคาตองการ หรือคาดหวัง

วาจะไดรับจากผลิตภัณฑและบริการ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผู

ซ้ือ เชน จากเพ่ือน จากนักการตลาด และจากขอมูลคูแขงขัน เปนตน ถานักการตลาดนําเสนอ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเกินความเปนจริงจะทําใหลูกคาเกิดความหวังในผลิตภัณฑนั้นสูงเกินจริง 

และเม่ือลูกคาพบวาการทํางานของผลิตภัณฑนั้นต่ํากวาท่ีคาดหวังไว ก็จะเกิดความไมพึงพอใจ โดย

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับความคาดหวัง (Expectation : E) และการรับรูของ

ผูใชบริการตอบริการท่ีไดรับ (Perceived Performance : P) สามารถวัดไดโดยใชแบบจําลองความ

คาดหวังและการรับรู (E-P Model) โดยถาผลที่ไดรับจากสินคาหรือบริการต่ํากวาความคาดหวังของ

ลูกคา (P<E) ทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ แตถาระดับของผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการตรง

กับความคาดหวังของลูกคา (P=E) จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และถาผลที่ไดรับจากสินคา

หรือบริการสูงกวาความคาดหวังท่ีลูกคาตั้งไว (P>E) จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ  ดังนั้น ส่ิง

สําคัญท่ีจะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จก็คือ การเสนอผลิตภัณฑตามผลประโยชนจากผลิตภัณฑ

ท่ีสอดคลองกับความคาดหวังของผูซ้ือ  
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แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ  (Sevice Marketing Mix)  
Phillip Kotler (2003: อางใน อดุลย จาตุรงคกุล 2542: 312-314) ไดกลาวถึงสวนประสม

การตลาดบริการประกอบดวยปจจัยตาง ๆ เพ่ือสนองความพึงพอใจแกลูกคาดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ ส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีนําเสนอแกตลาด เพ่ือตอบสนองความจําเปน

และตองการของมนุษย และตองสรางคุณคา (Value) ใหเกิดขึ้น ผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะ

คือ ผลิตภัณฑท่ีจับตองได เชน วิทยุ รถยนต หนังสือ ฯลฯ สําหรับผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได เชน

ธุรกิจในรูปของการบริการ เชน รานตัดผม โรงแรม การขนสง เปนตน ทางหางหุนสวนจํากัด 

พัฒนายนต เชียงใหม ใหบริการจําหนายสินคา อะไหลรถยนต ญี่ปุน มีคุณภาพหลายระดับ ใหเปน

ทางเลือกแกลูกคา 

2. ราคา (Price) หมายถึง ตนทุนท้ังหมดท่ีลูกคาตองจาย เพ่ือการแลกเปล่ียนกับสินคา

หรือบริการ ลูกคาจะทําการเปรียบเทียบระหวางราคา (Price) กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑนั้น 

ถาคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคา จะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ ดังนั้น กลยุทธในการ

กําหนดราคาตองคํานึงถึงคุณคาท่ีรับรู (Perceived Valued) ในสายตาของลูกคา ทางหางหุนสวน

จํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เนนกลยุทธ ทางดานราคาใหต่ํากวารานคาในทองตลาดในสินคา  

3. สถานท่ีและการจัดจําหนาย (Place) เปนกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคาหรือ

บริการไปสูตลาด เพ่ือใหลูกคาไดสินคาหรือบริการตามตองการ ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง ท่ีตั้ง

ของรานและ การใหบริการสงสินคาถึงท่ี  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือสารการตลาด ที่ตองแนใจวาตลาด

กลุมเปาหมายเขาใจ และใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การ

ติดตอส่ือสารอาจใชท้ังพนักงาน หรือลูกคาเกาบอกตอลูกคาใหม รวมถึงการติดตอส่ือสารโดยไมใช

คน (Non Personal Selling) เชน การโฆษณาตาง ๆ และรวมถึงการใหของสมนาคุณแกลูกคาใน

โอกาสพิเศษตางๆ 

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) เปนการคัดเลือก (Selection) การ

ฝกอบรม (Training) และการจูงใจพนักงาน (Motivation) เพ่ือทําใหเกิดความแตกตางในการทําให

ลูกคาพอใจไดเปนอยางมาก พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีด ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคมี

ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดด ีในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง พนักงานท้ังหมดในราน 

ประกอบดวย ฝายขาย ฝายบัญชี ฝายโกดัง มีความรูความเขาใจหนาท่ีของตน และรายละเอียดของ

สินคา สามารถตอบคําถามใหแกลูกคาได มีมารยาทท่ีดีตอลูกคา 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพของการ

บริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพ่ือใหลูกคามองเห็นคุณคาของบริการท่ีสงมอบ โดย
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พยายามสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง ลักษณะ

ภายในราน ความสะอาด ความสะดวกสบาย ที่จอดรถ 

7. กระบวนการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบริการ เพ่ือสงมอบคุณภาพในการ

ใหบริการท่ีดี รวดเร็ว และสรางความประทับใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) ในการศึกษา

ครั้งนี้ หมายถึง ความรวดเร็ว ความถูกตอง ในการใหบริการแกลูกคา  

 

การตลาดองคการ (Organization Market) 
เปนบุคคลหรือองคการท่ีซ้ือสินคาไปใชในการผลิต การบริการ การดําเนินงานกิจการ 

หรือ นําไปขายตอ โดยมีจุดมุงหวังท่ีในการหากําไร ในสวนการตลาดหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 

เชียงใหม จัดอยูในประเภท ตลาดคนกลางหรือตลาดผูขายตอ (Middleman Market or Reseller 

Market) มีลูกคาเปน อูรถยนต ท่ีซ้ือสินคาท่ีทางรานบริการจัดหาใหเพ่ือนําไปบริการลูกคาทางอู

รถยนตตออีกทอดหนึ่ง ดังนั้นตองคํานึงถึงในความสัมพันธระยะยาวของท้ังผูซ้ือและผูขาย วาจะหา

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการใดบางท่ีจะทําให ลูกคาของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 

เชียงใหม เกิดความพึงพอใจ 

 

2.2 สภาพการแขงขันของตลาดอะไหลรถยนตในจังหวัดเชียงใหม 
ในสภาวะปจจุบันท่ีตลาดรถยนตยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องท้ังรถมือหนึ่งและรถมือ

สอง ป 2552 ไดมีจํานวนรถยนตจดทะเบียนรวมส้ิน 681,111 คัน ในจังหวัดเชียงใหม (กลุมสถิติการ

ขนสง กองแผนงาน 2552: ออนไลน) ซ่ึงรถยนตทุกคันตองมีการตรวจเช็คสภาพและซอมบํารุงอยู

เสมอจึงทําใหตลาดอะไหลรถยนตเติบโตตามตลาดรถยนตไปดวย  ธุรกิจการจัดจําหนายอะไหล

รถยนตในจังหวัดเชียงใหมท้ังส้ิน 149 แหง แบงเปนรานจําหนายอะไหลรถยนต จํานวน 132 แหง 

และศูนยบริการรถยนต จํานวน 17 แหง (กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2552: ออนไลน) ซ่ึงหางหุนสวน

จํากัด พัฒนายนต เชียงใหมจัดอยูในกลุม รานจําหนายอะไหลรถยนต ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดมาก

ท่ีสุดตลาดอะไหลรถยนต ซ่ึงจะมีลูกคาเปนอูซอมรถยนตภายในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

ใกลเคียง รวมถึงรานจัดจําหนายอะไหลตามตางอําเภอและจังหวัดใกลเคียงดวย สภาพการแขงขัน

ในปจจุบัน แตละรานจะมุงเนนกลยุทธ ท่ีราคาสินคาใหถูกกวารานคูแขง ในระดับสินคาคุณภาพ

เหมือนกัน รวมทั้งแนวโนมท่ีจะทํากิจการใหเปนศูนยรวมครบวงจรท่ีมีท้ังการจัดจําหนายอะไหล

และ ซอมรถยนตดวย (One Stop Service)  
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2.3 ประวัติหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 
หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม กอตั้งในป พ.ศ. 2519 ทุนจดทะเบียน 200,000 

บาท เปนกิจการจําหนายอะไหลรถยนตญี่ปุน ย่ีหอ Toyota, Isuzu, Mazda,  Nissan, Mitsubishi, Honda 

โดยเนนท่ีอะไหล เคร่ืองยนต และ ชวงลาง ยี่หออะไหลหลักๆ ท่ีจัดจําหนายไดแก Aisin, 555, SAM, 

Compact, Bosch, KYB ฯลฯ รวมถึงอะไหลแทจากบริษัทรถยนต  บริหารงานแบบครอบครัว มี

พนักงาน 21 คน มีลูกคาหลักเปนอูซอมรถยนต  ภายใน จังหวัดเชียงใหม และ จังหวัดในภาคเหนือ

ตอนบน ไดมีการขยายปรับปรุงรานมาแลวท้ังหมด 3 ครั้ง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและ 

จํานวนลูกคา อีกท้ังประเภทและจํานวนรุนสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น เริ่มแรกท่ีตั้งอยูท่ี ถ.ชางมอย อ.เมือง จ.

เชียงใหม มีเนื้อท่ีหนึ่งคูหา ในป 2537 ไดยายรานมายังท่ี ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.

เชียงใหม มีเนื้อท่ีส่ีคูหา ตอมาทางรานไดเล็งเห็นปญหาการไมมีท่ีจอดรถใหแกลูกคาและพ้ืนท่ีเก็บ

สินคาท่ีไมเพียงพอ ในป 2551 ไดยายมาอยูท่ี 341/1 ถ.เจริญประเทศ ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม 

มีเนื้อท่ี 1ไร พรอมท่ีจอดรถ ปจจุบันมีผูถือหุน ท่ีมีอํานาจลงนาม 2 ทาน ไดแก 

  1.  คุณ จิรศักดิ์     บุญวรเศรษฐ 

  2.  คุณ อรวรรณ   บุญวรเศรษฐ 

 
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วิทยา พุธโกษา (2549) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการอูวิทยาการ

ชางโดยใหผูท่ีมาใชบริการกับทางอูเปนผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ิน 200 ราย โดยสุมตัวอยางตาม

สะดวกพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูชาย จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี อายุ

ระหวาง 31-40 ป ประกอบอาชีพ อิสระ/รับจางท่ัวไป มีรายไดเฉล่ีย 5,001-10,000 บาทตอเดือน 

สวนใหญรถยนตท่ีนําเขามาใชบริการจะเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล บริการสวนท่ีใชบริการจะเปน

การเปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง เสียคาใชจายเฉล่ีย 1,001-2,000 บาท ความพึงพอใจตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการของผูตอบแบบสอบถามในการใชบริการอูวิทยาการชาง ในระดับมาก

คือ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการ

บริการ และ ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ตามลําดับ ในระดับปานกลาง คือ ปจจัยทางกายภาพและ

ปจจัยการสงเสริมการตลาด สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ดานผลิตภัณฑ/บริการ ไดแก มีการ

โทรศัพทแจงลูกคาเม่ือซอมเสร็จ ดานราคา ไดแก มีการประเมินราคาใหลูกคาทราบลวงหนากอน

ปฏิบัติการซอม ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ติดตอขอรับบริการไดสะดวก ดานสงเสริม

การตลาด ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารขอมูลในส่ือตางๆ ดานบุคลากร ไดแก 
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พนักงานมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ดานกายภาพ ไดแก ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาท่ีมาใช

บริการ และ ดานกระบวนการ ไดแก มีการแจงคาบริการลวงหนากอนตัดสินใจใชบริการ 

 

ลัดดาวัลย ศานติพันธ  (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสม

การตลาดบริการ และปญหาท่ีลูกคาพบในการใหบริการของ บริษัท เชียงใหมเวียงพิงคการยาง 

จํากัด โดยเก็บขอมูลจากลูกคาจํานวน 150 คนโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการศึกษา 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรส รายไดตอเดือนของครอบครัว 20,001 – 30,000 

บาท สวนใหญ ใชรถยนตประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7คน และมีจํานวนรถยนตสวน

บุคคลท่ีอยูในครอบครอง 1 คันดานพฤติกรรมการใชบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามนํารถมาใช

บริการ ในชวงวันหยุด(วันหยุดนักขัตฤกษ/วันเสาร) สวนใหญไมเคยนัดหมายลวงหนาเลย วิธีใน

การนํารถมาใชบริการ คือ ขับรถมาเองและน่ังรอรับรถ โดยใชบริการซ้ือยางรถยนตและใชบริการ

เปล่ียนยางแหลงขอมูลขาวสารท่ีใชในการตัดสินใจใชบริการคือจากการบอกกลาวหรือแนะนําจาก

เพ่ือนและญาต ิโดยเหตุผลในการเลือกใชบริการ คือผลิตภัณฑไดมาตรฐาน/มีคุณภาพผลการศึกษา

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวาความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ 

คือ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานบุคคล ดานกายภาพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

ลําดับแรก คือ การบริการท่ีมีมาตรฐาน

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับ

แรก คือ สามารถใชบัตรเครดิตในการซ้ือได

ปจจัยดานชองทางการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากลําดับแรก คือ ท่ีจอดรถสะดวกและเพียงพอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากลําดับแรก คือ การมีเครื่องดื่มบริการฟรี

ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก

ลําดับแรก คือ ความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ

ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากลําดับ

แรก คือ ความยินดีและเต็มใจของพนักงานในการใหบริการ

ปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากลําดับแรก คือ ความสะอาดของพ้ืนท่ี 
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 ชนัต  เตชะมหพันธ  (2551)  ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของหาง

หุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนต อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  มีผูตอบแบบสอบถาม 255 คน พบวา  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  อายุระหวาง 31-40 ป  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา  และระดับปริญญาตรี  ระดับรายไดต่ํากวา 10,000 บาท  และใชรถกระบะมาก

ท่ีสุด  รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการ ใหบริการของหางหุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนตจากคนรูจัก

แนะนํา  มีการใชบริการเปล่ียนยางมากท่ีสุด  ความถ่ีในการใชบริการมากกวาปละ  สําหรับการ

เปรียบเทียบระดับความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอการใหบริการ

และสินคาของหางหุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนต ในดานตางๆมีดังนี้  

ดานสินคาและบริการโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังกอนรับบริการ

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการมากกวาระดับความ

คาดหวัง ยกเวนในเรื่องมีอะไหลท่ีมีคุณภาพ และใหบริการนอกสถานท่ีเม่ือลูกคารองขอ มีระดับ

ความพึงพอใจหลังการรับบริการนอยกวาระดับความคาดหวังกอนรับบริการ 

ดานราคาโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังกอนรับบริการโดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการมากกวาระดับความคาดหวัง 

ยกเวนในเรื่องราคาสินคาเหมาะสม และราคาคาบริการเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจหลังการรับ

บริการนอยกวาระดับความคาดหวังกอนรับบริการ 

ดานการจัดจําหนายโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังกอนรับบริการ

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการมากกวาระดับความ

คาดหวังในทุกดาน 

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังกอนรับ

บริการโดยรวม และมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการมากกวา

ระดับความคาดหวัง ยกเวนในเรื่องมีการใหของสมนาคุณในโอกาสพิเศษ มีระดับความพึงพอใจ

หลังการรับบริการนอยกวาระดับความคาดหวังกอนรับบริการ 

ดานบุคลากรผูใหบริการโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังกอนรับ

บริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการมากกวาระดับ

ความคาดหวังในทุกดาน 

ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังกอนการ

รับบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการมากกวาระดับ

ความคาดหวัง ยกเวนในเรื่องจัดวางอุปกรณ และเครื่องมือเปนระเบียบ มีระดับความพึงพอใจหลัง

การรับบริการเทากับระดับความคาดหวังกอนรับบริการ 
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ดานกระบวนการใหบริการโดยรวมพบวา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากในปจจัย

ยอยพบวามีความพึงพอใจหลังการรับบริการในระดับมากมีระดับความพึงพอใจหลังการรับบริการ

มากกวาระดับความคาดหวังในทุกดาน 


