
 
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของ        

หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และ

ขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทาง

การตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม โดยใชแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาดบริการ แนวคิดความพึงพอใจของลูกคาโดย Phillip Kotler และแนวคิดการตลาดลูกคา

องคการ โดยรวบรวมขอมูลจากการเก็บสอบถาม 230 ชุด จากลูกคาท่ีมาใชบริการหุนสวนจํากัด 

พัฒนายนต เชียงใหม แบงตามจังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําพูน และ

จังหวัดแมฮองสอน นํามาวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการศึกษา ไดดังนี ้

 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชบริการหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม   
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญเปนผูใชบริการเปนระยะเวลามากกวา 10 ป โดยมา

ใชบริการทุกวัน มียอดซ้ือสินคาเฉล่ียตอเดือนประมาณ 10,001-20,000 บาท ประเภทสินคาท่ีซ้ือเปน 

ช้ินสวนชวงลาง รองมาคือ ช้ินสวนประกอบเครื่องยนต อะไหลยี่หอรถยนตท่ีซ้ือเปนโตโยตา 

(Toyota) รองมาคือ อีซูสุ (Isuzu) จํานวนรานคาท่ีลูกคามักเลือกใชบริการมีประมาณ 3-5 ราน             

ท้ังนี้ สาเหตุท่ีมาใชบริการคือ มีสินคาครบตามความตองการ รองลงมา มีราคาสินคาท่ีเหมาะสม  

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญเปนชาย อายุประมาณ 31-40ป มีการศึกษาในระดับ 

ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเทา มีตําแหนงเปนเจาของอูซอมรถยนต สวนใหญอยูในจังหวัด

เชียงใหม และมีรถยนตท่ีเขามาใชบริการท่ีอูประมาณ 51-100 คันตอเดือน 
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ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตที่มีความยอดเยี่ยม และการรับรูตอ
บริการที่ไดรับจริงของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 
เชียงใหม 

จากผลการศึกษา ความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความ

ยอดเยี่ยม พบวา ปจจัยท่ีลูกคามีความคาดหวังสูงสุดเปนอันดับแรกคือดานบุคลากร อันดับท่ี 2 คือ

ดานกระบวนการใหบริการ อันดับท่ี 3 คือดานสินคาและการบริการ อันดับท่ี 4 คือดานราคา อันดับ

ท่ี 5 คือดานการจัดจําหนาย อันดับท่ี 6 คือดานลักษณะทางกายภาพ และอันดับท่ี 7 คือดานการ

สงเสริมการตลาด 
ในสวนของการรับรูจริงของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวน

จํากัด พัฒนายนต เชียงใหม พบวาปจจัยท่ีลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงสูงสุดเปนอันดับแรก

คือดานสินคาและบริการ อันดับท่ี 2 คือดานราคา อันดับท่ี 3 คือดานบุคลากร อันดับท่ี 4 คือดาน

กระบวนการใหบริการ อันดับท่ี 5 คือดานลักษณะทางกายภาพ อันดับท่ี 6 คือดานจัดจําหนาย และ

อันดับท่ี 7 คือดานการสงเสริมการตลาด 

เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรูจริง จึงพบวา ปจจัยท่ีลูกคามีความพึงพอใจ

ตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม คือ ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด  สวนปจจัยท่ีลูกคาไมมีความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับแรกคือ ดานการจัด

จําหนาย  อันดับท่ี 2 คือดานบุคลากร อันดับท่ี 3 คือดานกระบวนการใหบริการ อันดับท่ี 4 คือดาน

ลักษณะทางกายภาพ อันดับท่ี 5 คือดานราคา และอันดับท่ี 6 คือดานสินคาและการบริการ 

ตามลําดับ  
 
ดานสินคาและการบริการ  
ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ สินคาครบถวนตามความตองการของ

ลูกคา รองลงมาคือ คืนเงินหรือเปล่ียนสินคาใหเม่ือซ้ือสินคาผิด และสินคามีคุณภาพท่ีดีเม่ือเทียบกับ

ราคาสินคา ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ คืนเงินหรือเปล่ียนสินคาให

เม่ือซ้ือสินคาผิด  รองลงมาคือ จําหนายยี่หอสินคาใหเลือกหลากหลาย และสินคามีคุณภาพที่ดีเม่ือ

เทียบกับราคาสินคา ตามลําดับ 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูจริงโดยรวม พบวาระดับ

ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรูจริง โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.09 แสดงถึงลูกคาไม

พึงพอใจในปจจัยดานสินคาและบริการ  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางเฉล่ียระหวางความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง แสดง

วา ลูกคามีความไมพึงพอใจ เรียงตามลําดับสูงสุด คือ สินคาท่ีจําหนายมีอายุการใชงานท่ียาวนาน

กวารานอ่ืน รองลงมาคือ สินคาครบถวนตามความตองการของลูกคา จําหนายยี่หอสินคาท่ีรานอ่ืนๆ

ไมมี และการประกันอายุการใชงานสินคาหลังการขาย ตามลําดับ  

สวนปจจัยยอยดานจําหนายยี่หอสินคาใหเลือกหลากหลาย คืนเงินหรือเปล่ียนสินคาให

เม่ือซ้ือสินคาผิด สินคามีคุณภาพท่ีดีเม่ือเทียบกับราคาสินคา และบริการจัดหาสินคาท่ีทางรานไมได

นํามาขาย ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความ

คาดหวังของลูกคาเทากับการรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจใน

ปจจัยดังกลาว 

  

ดานราคา 

ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ มีการแจงราคาสินคาท่ีชัดเจน รองลงมา 

จําหนายสินคาหลายระดับราคาใหเลือกและ ราคาสินคาท่ีถูกกวาเม่ือเทียบกับรานอ่ืนๆ ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ จําหนายสินคาหลายระดับ

ราคาให รองลงมา ราคาสินคาท่ีถูกกวาเม่ือเทียบกับรานอ่ืนๆ และมีการแจงราคาสินคาท่ีชัดเจน 

ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูจริงโดยรวม พบวาระดับ

ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรูจริง โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.11 แสดงถึงลูกคาไม

พึงพอใจในปจจัยดานราคา  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางเฉล่ียระหวางความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง แสดง

วา ลูกคามีความไมพึงพอใจ เรียงตามลําดับสูงสุด คือ สามารถตอรองราคาสินคาได รองลงมาคือ มี

บริการผอนชําระสินคาและ มีการแจงราคาสินคาท่ีชัดเจน ตามลําดับ 

สวนปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางของการรับรูจริงมากกวาความคาดหวัง แสดงถึง

ปจจัยยอยท่ีลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด คือ จําหนายสินคาหลายระดับราคาใหเลือก  
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ปจจัยยอยดานราคาสินคาท่ีถูกกวาเม่ือเทียบกับรานอ่ืนๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคาเทากับการรับรูจริง

หลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

 

ดานการจัดจําหนาย 

ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ บริการสงสินคานอกสถานที่ รองลงมา 

มีบริการรับส่ังสินคาจากชองทางตางๆเชน โทรศัพท, แฟกซ และสถานท่ีตั้งรานสะดวกแกการ

เดินทางมาใชบริการ ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ บริการสงสินคานอกสถานที่ 

รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งรานสะดวกแกการ เดินทางมาใชบริการและ เปดใหบริการใน

วันหยุดราชการ ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูจริงโดยรวม พบวาระดับ

ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรูจริง โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.24 แสดงถึงลูกคาไม

พึงพอใจในปจจัยดานการจัดจําหนาย  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางเฉล่ียระหวางความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง แสดง

วา ลูกคามีความไมพึงพอใจ เรียงตามลําดับสูงสุด คือ มีบริการรับส่ังสินคาจากชองทางตางๆ เชน 

โทรศัพท แฟกซ รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งรานสะดวกแกการเดินทางมาใชบริการ และบริการสง

สินคานอกสถานที่ ตามลําดับ 

ท้ังนี้ ปจจัยยอยดานเปดใหบริการในวันหยุดราชการ ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคาเทากับการรับรูจริง

หลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ สวนลดในการซ้ือสินคาเม่ือมีการซ้ือ

สินคาจํานวนมาก รองลงมา มีการสะสมยอดซ้ือเพ่ือใหไดตามเปา และมีการแจกสมนาคุณใน

โอกาสตางๆ ตามลําดับ 
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ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ มีการแจกสมนาคุณในโอกาส

ตางๆ รองลงมา จัดเล้ียงขอบคุณลูกคาและ มีพนักงานขายนําเสนอ และรับใบส่ังซ้ือโดยตรงถึงอู

ซอมรถยนต ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูจริงโดยรวม พบวาระดับ

ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรูจริง โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.06 แตมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.132 จึงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กลาวคือ คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคาเทากับการรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการ แสดงวา

ลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 

แตเม่ือศึกษาในปจจัยยอยพบวา สวนลดในการซ้ือสินคาเม่ือมีการซ้ือสินคาจํานวนมาก

และ มีการสะสมยอดซ้ือเพ่ือใหไดตามเปาปลายป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และพบวาปจจัยยอยดังกลาวลูกคาไมมีความพึงพอใจ 

 

ดานบุคลากร 

ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ พนักงานมีความสามารถในจดจําและ

ความเขาใจในความตองการของลูกคา รองลงมา จํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ และ

พนักงานมีความรูในการตอบปญหาขอสงสัยตางๆ ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ พนักงานมีความสามารถใน

จดจําและความเขาใจในความตองการของลูกคา พนักงานมีมารยาทท่ีดี รองลงมา พูดจาสุภาพ

เรียบรอยและ พนักงานมีความรูในการตอบปญหาขอสงสัยตางๆ ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูจริงโดยรวม พบวาระดับ

ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรู โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.21 แสดงถึงลูกคาไมพึง

พอใจในปจจัยดานบุคลากร  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางเฉล่ียระหวางความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง แสดง

วา ลูกคามีความไมพึงพอใจ เรียงตามลําดับสูงสุด คือ จํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 

รองลงมา พนักงานมีความรูในการตอบปญหาขอสงสัยตางๆ พนักงานมีความสามารถในจดจําและ

ความเขาใจในความตองการของลูกคา ตามลําดับ 
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ท้ังนี้ พบวาปจจัยยอย ดานพนักงานมีมารยาทท่ีดี พูดจาสุภาพเรียบรอย ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคาเทากับ

การรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ความสะอาดและความมีระเบียบของ

ราน รองลงมา ท่ีพักรับรองท่ีสะดวกสบายและเพียงพอ และท่ีจอดรถเพียงพอตอการมาใชบริการ 

ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ ความสะอาดและความมี

ระเบียบของราน รองลงมา ท่ีจอดรถเพียงพอตอการมาใชบริการและ การจัดแบงพ้ืนท่ีเปนสัดสวน

เพ่ือสะดวกในการติดตอ ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูจริงโดยรวม พบวาระดับ

ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรูจริง โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.12 แสดงถึงลูกคาไม

พึงพอใจในปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางเฉล่ียระหวางความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง แสดง

วา ลูกคามีความไมพึงพอใจ เรียงตามลําดับสูงสุด คือ ท่ีพักรับรองท่ีสะดวกสบายและเพียงพอ 

รองลงมา มีน้ําดื่ม หนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆ ใหบริการ และการจัดวางสินคาและการ

ออกแบบรานท่ีดูทันสมัย ตามลําดับ  

ปจจัยยอย ดานท่ีจอดรถเพียงพอตอการมาใชบริการ ความสะอาดและความมีระเบียบ

ของราน และการจัดแบงพ้ืนท่ีเปนสัดสวนเพ่ือสะดวกในการติดตอ ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคาเทากับการรับรูจริง

หลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

 

ดานกระบวนการใหบริการ 

ลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม โดยรวมใน

ระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ความรวดเร็วในการแกปญหาหลังการ

ใหบริการ รองลงมา ความรวดเร็วในการใหบริการ และมีระยะเวลาในการใหเครดิตท่ีเหมาะสม 

ตามลําดับ 
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ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวย ปจจัยยอยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ มีระยะเวลาในการใหเครดิตท่ี

เหมาะสม รองลงมา ความถูกตองในการจัดสินคาตามคําส่ังซ้ือ และการอธิบายวิธีการใชหรือขอ

สงสัยในสินคาอยางชัดเจน ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังและการรับรูโดยรวม พบวาระดับความ

คาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรู โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.21 แสดงถึงลูกคาไมพึงพอใจใน

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาความแตกตางเฉล่ียระหวางความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง แสดง

วา ลูกคามีความไมพึงพอใจ เรียงตามลําดับสูงสุด คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ รองลงมา ความ

รวดเร็วในการแกปญหาหลังการใหบริการ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีมีรายละเอียดแสดง

ครบถวน การนําอุปกรณสารสนเทศ เขามาชวยในการใหบริการ และการอธิบายวิธีการใชหรือขอ

สงสัยในสินคาอยางชัดเจน ตามลําดับ 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานความถูกตองในการจัดสินคาตามคําส่ังซ้ือ ปจจัยยอย

ดานมีชองทางการชําระเงินใหเลือก เชน บัตรเครดิต, เช็ค เปนตน และมีระยะเวลาในการใหเครดิตท่ี

เหมาะสม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความ

คาดหวังของลูกคาเทากับการรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจใน

ปจจัยดังกลาว 
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ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตที่มีความยอดเยี่ยม และการรับรูตอ
บริการที่ไดรับจริงของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 
เชียงใหม จําแนกตามจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม 
ในจังหวัดเชียงใหมลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความ

ยอดเยี่ยม ในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ดานกระบวนการ

ใหบริการ รองลงมา ดานสินคาและการบริการ และดานราคา ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ ดานสินคาและการ

บริการ รองลงมา ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ 

ลูกคาในจังหวัดเชียงใหม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการ

รับรูจริง ในปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ พบวา มีระดับความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรู ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาลูกคาไมพึงพอใจ  

ยกเวนปจจัยดานสินคาและบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และ 

ปจจัยดานบุคลากร ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ระดับความคาดหวังของลูกคาเทากับระดับการรับรูจริงหลังจากการ

ไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

 

จังหวัดเชียงราย 

ในจังหวัดเชียงรายลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอด

เยี่ยม ในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ดานบุคลากร 

รองลงมา ดานสินคาและการบริการ และดานราคา ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ ดานการจัดจําหนาย 

รองลงมา ดานสินคาและการบริการ และดานราคา ตามลําดับ 

ลูกคาในจังหวัดเชียงราย เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาระดับความคาดหวังและระดับการ

รับรูจริงปจจัยดานราคา ในปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา มีระดับ
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ความคาดหวังมีคามากกวาระดับการรับรู ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาลูกคาไมพึงพอใจ  

ยกเวนปจจัยดานสินคาและบริการ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานสงเสริม

การตลาด และ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไมมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา ระดับความคาดหวังของลูกคาเทากับระดับ

การรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

 

จังหวัดลําพูน 

ในจังหวัดลําพูนลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอด

เย่ียม ในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ดานกระบวนการ

ใหบริการ รองลงมา ดานสินคาและการบริการ และดานการจัดจําหนาย ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ ดานการจัดจําหนาย 

รองลงมา ดานสินคาและการบริการ และดานราคา ตามลําดับ 

ลูกคาในจังหวัดลําพูน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู

จริง ในปจจัยดานสินคาและการบริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา มีระดับความคาดหวังมีคา

มากกวาระดับการรับรูจริง ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาลูกคาไมพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

ยกเวนปจจัยดานราคา และปจจัยดานการจัดจําหนาย ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา คาเฉล่ียความคาดหวัง

ของลูกคาเทากับการรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการแสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัย

ดังกลาว 
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จังหวัดแมฮองสอน 
ในจังหวัดแมฮองสอนลูกคามีความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความ

ยอดเยี่ยม ในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ดานกระบวนการ

ใหบริการ รองลงมา ดานสินคาและการบริการ และดานราคา ตามลําดับ 

ลูกคามีการรับรูตอบริการท่ีไดรับจริงจาก หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

โดยรวมในระดับท่ีเห็นดวยทุกปจจัย โดยปจจัยท่ีมีระดับการรับรูจริงสูงสุดคือ ดานการจัดจําหนาย 

รองลงมา ดานราคา และดานสินคาและการบริการ ตามลําดับ 

พบวา ลูกคาในจังหวัดแมฮองสอน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับความคาดหวัง

และคาเฉล่ียระดับการรับรูจริงในทุกปจจัย พบวา ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความวา คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคา

เทากับการรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการแสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในทุกปจจัย 
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5.2 อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการของหาง

หุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาโดย Phillip 

Kotler ซ่ึงกลาวถึง ระดับความคาดหวังของลูกคา (Expectation :E) และการรับรูของลูกคาตอบริการ

ท่ีไดรับ (Perceived Performance :P) พบวา ลูกคาสวนใหญมีระดับความคาดหวังกอนการเขารับ

บริการสูงกวาระดับการรับรูหลังการรับบริการในทุกปจจัย แสดงวาโดยรวมแลวลูกคาไมมีความพึง

พอใจตอสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ท้ังนี้ การศึกษาเรื่องดังกลาว ยังไดใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการของ 

Phillip Kotler เพ่ือสนองความพึงพอใจแกลูกคาดวยปจจัยตางๆ ไดแก 1) ดานสินคาและการบริการ 

2) ดานราคา 3) ดานการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานบุคลากร 6) ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 7) ดานกระบวนการใหบริการ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

 

ดานสินคาและการบริการ 
เปนส่ิงท่ีนําเสนอแกตลาด เพ่ือตอบสนองความจําเปนและตองการของมนุษย และตอง

เปนส่ิงท่ีสรางคุณคา (Value) โดยหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ใหบริการจําหนายสินคา 

อะไหลรถยนต ญี่ปุน ท่ีมีคุณภาพของสินคาหลายระดับ และมีราคาท่ีแตกตางกันเปนทางเลือกแก

ลูกคา จากการศึกษาพบวา ลูกคาไมพึงพอใจในปจจัยดานสินคาและบริการ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ปจจัยยอยดานสินคาท่ีจําหนายมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวารานอ่ืน รองลงมาคือสินคาครบถวน

ตามความตองการของลูกคา ซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการเพ่ือจัดหาสินคาใหตรงตามความตองการ

ของลูกคายังมีไมเพียงพอ  

ปจจัยยอยท่ีลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด คือ การประกันอายุการใชงานสินคาหลังการ

ขาย รองลงมาคือจําหนายยี่หอสินคาท่ีรานอ่ืนๆไมมี ถือไดวาเปนปจจัยกลยุทธท่ีรานดําเนินการมา

ตลอด  

ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ ชนัต  เตชะมหพันธ (2551) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนต อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา

ปจจัยดานสินคาและการบริการโดยรวม ลูกคามีความพึงพอใจ ยกเวนเรื่องอะไหลท่ีมีคุณภาพ ลูกคา

ไมมีความพึงพอใจ 
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ดานราคา 
ลูกคาจะทําการเปรียบเทียบระหวางราคา (Price) กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑนั้น 

ทางหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เนนกลยุทธดานราคาท่ีต่ํากวารานคาในทองตลาดใน

สินคาแบบเดียวกัน เพ่ือใหลูกคาเกิดความเปรียบเทียบวา ในระดับราคาตางกัน (Price) แตไดคุณคา

เดียวกัน (Value) จากการศึกษาพบวา ลูกคาไมพึงพอใจในปจจัยดานราคา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ปจจัยยอยดานสามารถตอรองราคาสินคาได ซ่ึงเกิดจากทางรานมีการกําหนดราคาสินคาท่ีตายตัว

และพนักงานไมสามารถตัดสินใจในการมอบสวนลดใหแกลูกคาไดโดยตรง รองลงมาคือมีบริการ

ผอนชําระสินคา สาเหตุมาจากทางรานไมไดเปดบริการรับผอนชําระสินคาแกลูกคาทุกคน มีบริการ

ใหแกลูกคาเพียงบางสวนท่ีใชบริการเปนระยะเวลานานและมียอดซ้ือเฉล่ียท่ีสูงเทานั้น  และมีการ

แจงราคาสินคาท่ีชัดเจน สาเหตุมาจากทางรานไมไดทําปายแสดงราคาติดท่ีตัวสินคา และไมมีแผน

พับแสดงราคาท้ังหมด โดยลูกคาจะทราบราคาไดจากการสอบถามผานพนักงานเทานั้น  

ปจจัยยอยท่ีลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด คือ จําหนายสินคาหลายระดับราคาใหเลือก 

รองลงมาคือราคาสินคาท่ีถูกกวาเม่ือเทียบกับรานอ่ืนๆ ตามลําดับ ซ่ึงตรงกับกลยุทธดานราคาของ

ทางราน 

ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ ลัดดาวัลย ศานติพันธ (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจของ

ลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ และปญหาท่ีลูกคาพบในการใหบริการของ บริษัท เชียงใหม

เวียงพิงคการยาง จํากัด พบวาปจจัยดานราคา ลูกคามีความพึงพอใจ โดยเฉพาะปจจัยยอย ลูกคา

สามารถใชบัตรเครดิตในการชําระคาบริการ ท่ีลูกคามีความคาดหวังเหมือนกัน 

 

ดานการจัดจําหนาย 
ถือเปนกระบวนการทํางานท่ีทําใหสินคาหรือบริการไปสูตลาด เพ่ือใหลูกคาไดรับ

สินคาหรือบริการตามความตองการ ดวยความถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 

เชียงใหม มีการบริการจัดสงสินคาถึงคิวรถตางอําเภอ และตางจังหวัด ยกเวนอูรถยนตในเขตอําเภอ

เมืองเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ลูกคาไมพึงพอใจในปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยมีสาเหตุหลัก

มาจาก ปจจัยยอยดานมีบริการรับส่ังสินคาจากชองทางตางๆ เชน โทรศัพท แฟกซ ซ่ึงเกิดจากการมี

พนักงานรับใบส่ังซ้ือสินคาไมเพียงพอ บางทีอาจทําใหลูกคารอสายนาน สวนปจจัยดานสถานท่ีตั้ง

รานสะดวกแกการเดินทางมาใชบริการ เนื่องจากรานไมไดตั้งอยูในยานท่ีเปนศูนยกลางการขาย

อะไหลรถยนต จึงทําใหลูกคาเสียเวลาในการเดินทางมากขึ้น และปจจัยดานบริการสงสินคานอก

สถานท่ี เกิดจากการจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาตองใชระยะเวลานาน เนื่องจากมีรถยนตขนสงไม

เพียงพอ สวนการจัดสงสินคาแกลูกคาตามตางจังหวัดนั้น ตองใชบริการรถขนสงสาธารณะเพ่ือทํา
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การขนสงสินคา จึงไมสามารถควบคุมเวลาในการเดินทางไดเอง สงผลใหทางรานไมสามารถ

กําหนดเวลาท่ีสินคาจะถึงมือลูกคาไดตรงเวลา 

ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ ชนัต  เตชะมหพันธ  (2551) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจ

ของลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนต อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายโดยรวม ลูกคามีความพึงพอใจ โดยเฉพาะเรื่องความสะดวกสบาย 

และความสะอาดของหองพักรับรองลูกคา ซ่ึงกลุมลูกคามีความแตกตางกันทําใหผลการศึกษาใน

ปจจัยยอยจึงมีความแตกตางกันดวย  

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
การส่ือสารการตลาดนั้น ตองแนใจวาตลาดกลุมเปาหมายเขาใจและใหคุณคาแกส่ิงท่ี

เสนอขาย เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ ท่ีผานมาทางหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 

เชียงใหม ไมไดเนนกลยุทธในดานดังกลาว จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไม

มีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 กลาวคือ คาเฉล่ียความคาดหวังของลูกคา

เทากับการรับรูจริงหลังจากการไดรับบริการ แสดงวาลูกคามีความพึงพอใจในปจจัยดังกลาว 

ทวา ในปจจัยยอยดานสวนลดในการซ้ือสินคาเม่ือมีการซ้ือสินคาจํานวนมาก และปจจัย

ดานการสะสมยอดซ้ือเพ่ือใหไดตามเปาปลายป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ 0.05 ซ่ึงปจจัยดังกลาวเปนเรื่องท่ีของเกี่ยวกับราคาของสินคาเปนหลัก พบวา ปจจัยท้ังสอง

ลูกคายังคงไมมีความพึงพอใจ สาเหตุมาจากทางรานไมไดใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด

ทางดานสวนลดทางการคาเทาท่ีควร 

แตกตางจากการศึกษาของ ชนัต  เตชะมหพันธ (2551) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนต อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม ลูกคามีความพึงพอใจ ซ่ึงปจจัยยอยสวนใหญท่ีเกี่ยวของ 

จะเปนการลดแลก แจกแถมใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการ  

 

ดานบุคลากร 
บุคลากรตองมีความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถ

ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ จากการศึกษาพบวา ลูกคาไมพึง

พอใจในปจจัยดานบุคลากร โดยมีสาเหตุหลักมาจากปจจัยยอยดานจํานวนพนักงานท่ีใหบริการมี

จํานวนเพียงพอ รองลงมาคือพนักงานมีความรูในการตอบปญหาขอสงสัยตางๆ และพนักงานมี

ความสามารถในจดจําและความเขาใจในความตองการของลูกคา ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา การ
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จัดการบริหารสวนบุคคลของทางรานไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และพนักงานยังขาดการอบรมใน

ดานตางๆ 

ซ่ึงผลการศึกษามีความแตกตางจากการศึกษาของวิทยา พุธโกษา (2549) ศึกษาถึงความ

พึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการอูวิทยาการชาง พบวาปจจัยดานบุคลากรโดยรวมลูกคามีความ

พึงพอใจ โดยเฉพาะปจจัยยอยดานพนักงานมีความรูในการตอบปญหาตางๆ และจํานวนพนักงานท่ี

ใหบริการเพียงพอ แตก็มีความสอดคลองกันในปจจัยยอยดานบุคลากร ท่ีลูกคามีความคาดหวังใน

ปจจัยยอยดังกลาวเหมือนกัน 

 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการบริการผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นได เพ่ือใหลูกคา

มองเห็นคุณคาของบริการท่ีสงมอบ โดยหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เนนในเรื่อง 

ลักษณะภายในราน ความสะอาด ความสะดวกสบาย ที่จอดรถ จากการศึกษาพบวา ลูกคาไมพึง

พอใจในปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปจจัยยอยดานท่ีพักรับรองท่ี

สะดวกสบายและเพียงพอ รองลงมาคือมีน้ําดื่ม หนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆ ใหบริการ และ

ปจจัยยอยดานการจัดวางสินคา และการออกแบบรานท่ีดูทันสมัย แสดงใหเห็นวา ทางรานยังไมได

จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาท่ีมาใชบริการอยางเพียงพอ 

ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ ชนัต  เตชะมหพันธ (2551) ไดศึกษาถึงความพึงพอใจของ

ลูกคาตอการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด ล้ิมเจริญยางยนต อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม ลูกคามีความพึงพอใจ แตก็มีความสอดคลองกันในปจจัย

ยอยดานท่ีพักรับรอง สะดวกสบายและเพียงพอ ท่ีลูกคามีความคาดหวังในปจจัยยอยดังกลาว

เหมือนกัน 

 

ดานกระบวนการใหบริการ 

เปนขั้นตอนในการใหบริการ เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการท่ีดี รวดเร็ว และ

สรางความประทับใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction) เพื่อท่ีจะทําใหลูกคากลับมาซ้ือซํ้าอีก 

โดยหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ไดใหความสําคัญกับปจจัยดานดังกลาวมาก ซ่ึงจาก

การศึกษาพบวา ลูกคาไมพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยสาเหตุหลักมาจากปจจัย

ยอยดานความรวดเร็วในการใหบริการ รองลงมาคือความรวดเร็วในการแกปญหาหลังการใหบริการ 

สาเหตุมาจากการมีพนักงานไมเพียงพอตอการใหบริการ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีตอเนื่องมาจากดานบุคลากร 

อีกท้ังการทํางานสวนใหญมีลักษณะแบบคอขวด สวนปจจัยดานรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
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ภาษีมีรายละเอียดแสดงครบถวน  แสดงใหเห็นวา ใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดไมเพียงพอ ตองทํา

การปรับปรุงโดยเร็ว 

ซ่ึงแตกตางกับผลการศึกษาของ ลัดดาวัลย ศานติพันธ (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจ

ของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ และปญหาท่ีลูกคาพบในการใหบริการของ บริษัท 

เชียงใหมเวียงพิงคการยาง จํากัด พบวาปจจัยดานกระบวนการโดยรวม ลูกคามีความพึงพอใจ และ

ปจจัยยอยท่ีลูกคาคาดหวังก็ไมมีความสอดคลองกัน 

  

5.3 ขอคนพบ 
1. ผูใชบริการสวนใหญเปนเจาของอูรถยนต ซ่ึงเปนลูกคาดั้งเดิมท่ีใชบริการมานานกวา 

10 ป โดยมีความถ่ีในการใชบริการทุกวัน จากขอคนพบอันนี้พบวาการรักษาฐานลูกคาเกามี

ความสําคัญมาก ดังนั้น กลยุทธท่ีใชควรจะสอดคลองกับการรักษาฐานลูกคาเดิมไว เชน การสราง

ความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ในหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม การนําระบบ

สารสนเทศเก็บขอมูลของลูกคาท่ีมาใชบริการแลวนําขอมูลท่ีไดมาตอบสนองความคาดหวังของ

ลูกคา เปนตน 

2. ความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม และการรับรูตอ

บริการท่ีไดรับจริงของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการ อยูในระดับเห็นดวยในทุกปจจัย 

และมีคาเฉล่ียความคาดหวังท่ีมากกวาคาเฉล่ียการรับรูจริงในทุกปจจัย แสดงวาลูกคาไมมีความพึง

พอใจในภาพรวม ยกเวนดานปจจัยการสงเสริมการตลาดท่ีลูกคามีความพึงพอใจ ดังนั้น หาง

หุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม จะตองปรับปรุงและพัฒนาสวนประสมการตลาดบริการในทุก

ปจจัย โดยเฉพาะปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดาน

บุคลากร ตามลําดับ 

3. จากผลการศึกษาในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม เมื่อจําแนกรายจังหวัด 

พบวา ในปจจัยยอยดานท่ีเกี่ยวกับการใหสวนลดทางการคา ลูกคามีระดับความคาดหวังและระดับ

การรับรูจริงของลูกคา ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีสถิติ

ระดับ 0.05 แสดงวาลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยยอยในดานดังกลาว โดยปจจัยยอยในดานอ่ืนๆ 

ลูกคาไมไดรูสึกถึงความแตกตางของระดับความคาดหวังและระดับการรับรูจริง ดังนั้น กลยุทธหลัก

ในปจจัยดานสงเสริมการตลาดควรเปนกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับสวนลดทางการคา  

4. เม่ือทําการศึกษาแบบแยกรายจังหวัดแลว พบวา ในจังหวัดแมฮองสอน เม่ือ

เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรูจริงของลูกคา ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
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นั้น ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีสถิติระดับ 0.05 ในทุกปจจัย เนื่องมาจากกลุมตัวอยางมี

ขนาดเล็ก ดังนั้น ควรทําการศึกษาแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview)  

5. ปจจัยดานการจัดจําหนาย เม่ือแยกรายจังหวดั พบวามีเพียงจังหวัดเชียงใหมเทานั้นท่ี

ลูกคาไมมีความพึงพอใจ เนื่องจากอูรถยนตในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญอยูในอําเภอเมือง 

เชียงใหม ซ่ึงทางรานไมไดมีท่ีตั้งอยูในยานท่ีเปนศูนยกลางการจําหนายอะไหลรถยนต และไมมี

บริการจัดสงสินคาภายในอําเภอเมืองเชียงใหม กลยุทธท่ีควรนํามาใชคือ เพ่ิมชองทางการจัดสง

สินคาภายในอําเภอเมืองเชียงใหม และเพ่ิมจํานวนคูสายโทรศัพทซ่ึงเปนชองทางในการส่ังสินคาให

เพียงพอตอการส่ังสินคา 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ เมื่อแยกรายจังหวัด พบวาจังหวัดอ่ืนๆท่ีไมใชจังหวัด

เชียงใหม ลูกคาไมไดรูสึกถึงความแตกตางของระดับความคาดหวังและระดับการรับรูจริง อัน

เนื่องมาจาก ลูกคาท่ีอยูตางจังหวัดสวนหนึ่งไมไดมาใชบริการโดยตรงกับทางราน แตใชวิธีการส่ัง

สินคาทางโทรศัพทหรือแฟกซ (Fax) 

7. ปจจัยสวนประสมการตลาดในภาพรวมของทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดแมฮองสอน

พบวา ลูกคาไมมีความพึงพอใจในภาพรวม จะมีแตกตางกันบางในบางปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจ

ไมเหมือนกัน ดังนั้น ควรกําหนดกลยุทธหลักใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกจังหวัด 

8. กอนทําการศึกษา ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือสรางแบบสอบถาม โดยวิธีการ

สัมภาษณลูกคา พบวา ปจจัยยอยดานความรวดเร็วในการใหบริการ เปนปจจัยท่ีลูกคาไมมีความ     

พึงพอใจ สอดคลองกับผลหลังจากศึกษา ท่ีปจจัยยอยดังกลาวมีระดับความไมพึงพอใจของลูกคา

สูงสุด ดังนั้น ในการปรับปรุงสวนประสมการตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต 

เชียงใหม ควรปรับปรุงปจจัยดานกระบวนการใหบริการเปนลําดับแรก 

9. ในสวนของความคาดหวังท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเยี่ยม พบวา 

ปจจัยดานบุคลากร และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีความคาดหวังสูงสุด ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมี

ความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ควรกําหนดกลยุทธในดานดังกลาว เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ อาทิ

เชน การอบรมใหความรูและการสรางเสริมจิตใจการบริการท่ีดี (Service Mind) แกพนักงานอยาง

สมํ่าเสมอ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหบริการเพ่ือความรวดเร็วและคลองตัวในการ

ใหบริการแกลูกคาเปนตน 
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10. พบวาเม่ือนําความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอด

เย่ียมในทุกปจจัยยอย มาเรียงลําดับ สูงสุด 10 อันดับแรก ดังตาราง 

 

ตารางที่ 64 แสดงผลความคาดหวังสูงสุดของลูกคาตอสวนประสมการตลาดบริการ ของหาง

หุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เรียงตามลําดับ 

ปจจัยยอยสวนประสมการตลาดบริการ 
ความ

คาดหวัง 
การรับรู

จริง 
คาความ
แตกตาง

เฉลี่ย 
คา Sig. 

X  X  

1. ความรวดเร็วในการแกปญหาหลังการใหบริการ 4.23 3.90 -0.33 0.000* 

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.22 3.67 -0.56 0.000* 

3. สินคาครบถวนตามความตองการของลูกคา 4.21 4.00 -0.21 0.000* 

4. มีระยะเวลาในการใหเครดิตท่ีเหมาะสม 4.19 4.11 -0.08  0.151 

5. พนักงานมีความสามารถในจดจําและความเขาใจ

ในความตองการของลูกคา 

4.18 3.94 -0.23 0.000* 

6. มีการแจงราคาสินคาท่ีชัดเจน 4.17 4.03 -0.14 0.016* 

7. คืนเงินหรือเปล่ียนสินคาใหเม่ือซ้ือสินคาผิด 4.16 4.17 0.01 0.878 

8. การอธิบายวิธีการใชหรือขอสงสัยในสินคาอยาง

ชัดเจน 

4.15 3.93 -0.22 0.000* 

9. จํานวนพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 4.13 3.75 -0.37 0.000* 

10. พนักงานมีความรูในการตอบปญหาขอสงสัย

ตางๆ 

4.12 3.86 -0.27 0.000* 

 
จากตารางท่ี 64 พบวา ปจจัยยอยท่ีลูกคามีความคาดหวังสูงสุด 10 อันดับแรกนั้น มาจาก

ปจจัยหลักดานกระบวนการใหการบริการ จํานวน 4 ปจจัย รองลงมาคือปจจัยดานบุคลากร จํานวน 

3 ปจจัย ปจจัยดานสินคาและการบริการ จํานวน 2 ปจจัย และปจจัยดานราคา จํานวน 1 ปจจัย 

ตามลําดับ จากขอคนพบนี้นําไปสูการกําหนดกลยุทธความเรงดวนในการพัฒนาปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม เพ่ือนํามาปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการ ตามลําดับความคาดหวังของลูกคา 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการสรุปผลการศึกษาและขอคนพบขางตน หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม 

ตองพัฒนาสวนประสมการตลาดบริการ เพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น โดยเรียงลําดับ

ความเรงดวนในการปรับปรุงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ตามระดับคาดหวังของลูกคาท่ีมี

ตอรานจําหนายอะไหลรถยนตท่ีมีความยอดเย่ียม อันดับแรก คือ ดานกระบวนการใหบริการ 

รองลงมา ดานบุคลากร ดานสินคาและการบริการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด และดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีการกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของ

ลูกคาสูงสุดดังนี ้

 

กลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการของราน ดวยการปรับปรุงความรวดเร็วและความ

ถูกตองในการใหบริการ รวมถึงการมีระบบการใหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคาและ

วิธีการใชงาน โดยมีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ดังนี้  

1. การลดขั้นตอนในการทํางานท่ีซํ้าซอน   

2. นําระบบสารสนเทศและระบบคลังสินคา มาชวยสนับสนุนกลยุทธดานกระบวนการ

ใหบริการ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

3. นําคอมพิวเตอรและระบบบารโคดมาใชในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

แทนการเขียนดวยลายมือ เพ่ือใหมีรายละเอียดท่ีครบถวน และถูกตองแมนยํา 

4. เพ่ิมชองทางการชําระเงิน เชน การรับบัตรเครดิตของธนาคารตางๆ การผอนชําระ

ทาง เฟรสชอยท หรืออิออน เปนตน 

5. เพ่ิมระยะเวลาการใหเครดิตแกลูกคาช้ันด ี

 

กลยุทธดานบุคลากร 
เปนกลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจในการใหบริการ ซ่ึงกลยุทธดานบุคลากร จะสอดคลองกับกลยุทธดานกระบวนการใหบริการ 

จึงตองทําควบคูกันไปท้ังสองกลยุทธ โดยมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ดังนี ้

1. การเพ่ิมจํานวนพนักงาน ในสวนงานขายสินคาหนารานและโกดังสินคา เพ่ือให

จํานวนคนสอดคลองกับปริมาณงานท่ีมีในแตละวัน 
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2. ทําการปรับกลยุทธในการจางแบบ Outsource ในบางสวนงาน โดยทําการจางบริษัท

หรือบุคคลภายนอกใหมาทํางานเฉพาะอยาง เชน ฝายสงสินคา ฝายบัญชีบางสวน เปนตน  

3. อบรมสัมมนาความรูเกี่ยวกับสินคา และรถยนตรุนใหมๆ ใหแกพนักงานอยูเสมอ  

4. ปลูกฝงคานิยมในการเปนผูใหบริการท่ีดีแกพนักงาน (Service Mind) อันเปนการ

รักษาภาพลักษณท่ีดีของทางรานไดอีกดวย พรอมท้ังสรางบรรยากาศในการทํางานใหบุคลากรมี

ทัศนคติท่ีดตีอการใหบริการและขายสินคา 

5. เพ่ิมฝายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เพ่ือมาดูแลเรื่องตางๆ ท่ีจะยกระดับ

คุณภาพชีวิตของพนักงานงานใหมีคุณคา ไมวาจะเปนการดูแลความปลอดภัยในการทํางาน การจัด

สวัสดิการ-สิทธิประโยชนใหกับพนักงาน การสรางหลักประกันความม่ันคงใหกับครอบครัว       

รวมไปถึงการทํางานลวงเวลา การลาพักรอน การลาปวย เปนตน  

 

กลยุทธดานสินคาและการบริการ 
เพ่ือสามารถสนองตอบตอความพอใจของลูกคา และสามารถสรางผลกําไรใหเกิดขึ้นได 

ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา ปจจัยยอยดานสินคาครบถวนตามความตองการของลูกคา เปนปจจัยท่ีมี

ความคาดหวังสูงสุด และลูกคาไมมีความพึงพอใจ จึงมีแนวทางการปรับปรุง ดังนี ้

1. ทําการศึกษาตลาดรถยนตและความตองการของลูกคา เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการ

จัดหาสินคามาจําหนาย 

2. ทําการควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) สินคาอยูเสมอ 

3. มีการรับประกันความพึงพอใจของสินคา โดยขยายระยะเวลาการประกันสินคา และ

ลดเง่ือนไขในการคืนสินคา ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

4. ยกระดับรานใหเปนตัวแทนจัดจําหนายอยางเปนทางการของสินคายี่หอตางๆ ท่ีมี

คุณภาพท่ีดีและราคาอยูในระดับท่ีสามารถแขงขันกับตลาดได  

 

กลยุทธดานราคา 
กอนดําเนินการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ หางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม กําหนดกล

ยุทธหลักในการขายคือ กลยุทธการกําหนดราคาสินคาใหต่ํากวาทองตลาด และจําหนายสินคาหลาย

ระดับราคาเพ่ือเปนทางเลือกใหแกลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีลูกคามีความประทับใจใน

ปจจัยยอยดังกลาว แตกลับพบวาในปจจัยยอยดานการแจงราคาสินคาท่ีชัดเจน ลูกคามีความคาดหวัง

สูงสุดในปจจัยดานราคา ดังนั้นมีแนวทางการปรับปรุงดังนี้ 
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1. มีปาย (Label) แจงราคาสินคาใหชัดเจน รวมถึงทําแคตตาล็อค (Catalogue) และ

เว็บไซต (Website) แจงรายละเอียดขอมูลและราคาสินคา ซ่ึงเปนการสรางความแตกตางจากราน

จําหนายอะไหลโดยท่ัวไป 

2. เปนผูนําดานราคา โดยรักษาระดับราคาสินคาใหต่ํากวาทองตลาดอยูเสมอ 

3. ลดเง่ือนไขในการใหเครดิตกับลูกคา  

 

กลยุทธดานการจัดจําหนาย 
เพ่ือใหสินคาจัดสงถึงลูกคาไดอยางรวดเร็ว เพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา และสราง

ความพอใจใหกับลูกคาโดยมีแนวทางการปรับปรุง ดังนี ้

1. ปรับปรุงระบบการจัดสงสินคานอกสถานที่ โดยมีการติดตามการขนสงสินคาและมี

การบริหารจัดการคลังสินคาโดยคอมพิวเตอร 

2. พัฒนาระบบการรับคําส่ังซ้ือสินคา โดยเพิ่มชองทางโทรศัพท แฟกซ รวมถึงการซ้ือ

ขายสินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ต (E-commerce) เพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการเลือก

ซ้ือสินคา โดยปราศจากเงื่อนไขเรื่องของเวลา เนื่องจากสามารถดําเนินการไดตลอด 24 ช่ังโมง ซ่ึง

จะเปนการอํานวยสะดวกแกลูกคาในอําเภออ่ืนๆ รวมถึงลูกคาในตางจังหวัด ท่ีไมสะดวกท่ีจะ

เดินทางมาท่ีรานโดยตรง 

3. วันเปดทําการของรานควรเปดใหสอดคลองกับวันเปดทําการของอูรถยนต 

 

กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
ปจจุบัน ทางรานไดทําการสงเสริมการตลาดโดยการโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือ

การสงเสริมการขาย เปนตน เพ่ือใหสินคาในรานสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ให

ลูกคามีความพึงพอใจ แตจากการศึกษา พบวาลูกคาไมไดมีความรูสึกถึงความแตกตางการระหวาง

ระดับความคาดหวังและระดับการรับรูจริง ยกเวนในปจจัยยอยท่ีเกี่ยวกับ ดานสวนลดของสินคา 

ดังนั้นปจจัยยอยดังกลาวนี้ควรจะนํามาพิจารณาในการกําหนดกลยุทธ โดยมีแนวทางการปรับปรุง

ดังนี้ 

1. เพ่ิมสวนลดในการซ้ือสินคามากขึ้น โดยดูจากยอดซ้ือสินคาของลูกคาในแตละเดือน  

2. เพิ่มสวนลดใหกับลูกคาช้ันดี เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมไว 

3. มีสวนลดเงินสดแกลูกหนี้การคาเชน n/60วัน  

4. นํายอดซ้ือสะสมในแตละป เปนสวนลดสินคาหรือเปนรางวัลสมนาคุณ  
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5. ทําการจางพนักงานขาย (Salesman) โดยตรง ท่ีไปเสนอขายสินคาและรับใบส่ังซ้ือ

ของลูกคาโดยตรงในแตละพ้ืนท่ีการขาย 

 
กลยุทธการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ลูกคามีความคาดหวังต่ําท่ีสุด อัน

เนื่องมาจาก ลูกคาในการวิจัยนี้จัดอยูในกลุมลูกคาองคกร แตในอนาคตการขยายฐานลูกคาไปสูกลุม

คนท่ัวไป ทางรานจึงตองมีภาพลักษณท่ีด ี(Good Image) ในสายตาของคนภายนอก เพ่ือใหลูกคามี

ความเช่ือม่ันตอราน โดยจะตองปรับปรุงการออกแบบ การตกแตง การจัดวางสินคา และสราง

บรรยากาศในรานคา ดังนี้ 

1. จัดรูปแบบรานใหดูทันสมัย มีเอกลักษณ และสอดคลองกับภาพลักษณท่ีดีของราน 

ตกแตงภายในรานคาใหสวยงาม มีการจัดวางสินคาใหดูเปนระเบียบ โดยใชพ้ืนท่ีภายในรานใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เพ่ือใหลูกคามีความประทับใจและเกิดการรับรูในเชิงบวก 

2. การอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา โดยจัดใหมีบริการน้ําดื่ม หนังสือพิมพ 

อินเทอรเน็ต (Internet) มีหองน้ําและท่ีนั่งเพียงพอใหแกลูกคาระหวางรอการรับบริการ  

3. รักษาความสะอาดภายในรานอยูตลอดเวลา พรอมท้ังสรางบรรยากาศของรานท่ีเปน

กันเอง 

จากการทําการวิจัยครั้งนี้ พบวากระบวนการใหบริการและบุคลากรเปนสวนประกอบท่ี

สําคัญอยางยิ่งตอความพึงพอใจในการใหบริการของหางหุนสวนจํากัด พัฒนายนต เชียงใหม ดังนั้น 

ทางรานจึงควรใหความสําคัญกับกลยุทธดานกระบวนการใหบริการและบุคลากร ไมวาจะเปน         

การยกระดับคุณภาพในการใหบริการ นําระบบสารสนเทศเขามาชวยปรับปรุงกระบวนการขาย

สินคาและระบบคลังสินคา รวมถึงมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนกังาน ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานงานใหมีคุณคา สรางบรรยากาศในการทํางานใหบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีตอการ

ใหบริการและขายสินคา รวมถึงมีการกําหนดและปรับปรุงกลยุทธอยางสมํ่าเสมอ โดยการวิจัย

พฤติกรรมการซ้ือและความพึงพอใจลูกคาอยางตอเนื่อง เพ่ือความสําเร็จในการเปนรานอะไหลช้ัน

นําในจังหวัดเชียงใหมตอไป 


