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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด  
บริการของบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั สาขา 
ถนนระแกง 

 

ผู้เขียน     นายจกัราวธุ  ประทุม   
 

 

ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 

 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ รองศาสตราจารยอ์รชร  มณีสงฆ ์
 

     

บทคดัย่อ 
 

 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของบริษทัแดงกลอนประตู จ ากดั สาขาถนนระแกง  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ผูบ้ริโภคของบริษทัฯจ านวน 253 
รายและน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
สถานภาพสมรส รายได ้10,001-20,000 บาท มีอาชีพเป็นผูป้ระกอบการ และไดค้รอบครองรถยนต์
ประเภทรถยนตป์ระเภทรถเก๋ง โดยใชบ้ริการท่ีบริษทัแดงกลอนประตู มากกวา่ 5 คร้ัง โดยบริการท่ี
เลือกใชม้ากท่ีสุด คือ ซ้ืออะไหล่รถยนต ์ 

ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จ าหน่ายและดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ส่วนปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้   พึงพอใจอยู่
ในระดบัปานกลาง 

ความพึงพอใจสูงสุด 5 อนัดบัแรกตามค่าเฉล่ียไดแ้ก่ สินคา้มีหลายยี่ห้อให้เลือก  รองลงมา
คือ   มีอะไหล่ทดแทนจ าหน่าย   บริการติดตั้งอะไหล่ให้ลูกคา้  สถานท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ 
และการรับประกนัคุณภาพสินคา้  คุณภาพของสินคา้  พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  พนกังานมีไหว
พริบปฏิภาณในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  เวลาเปิดและปิดเหมาะสมต่อการใชบ้ริการ 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this independent study was to study marketing mix that affected 
satisfaction of customers who used the services at Dangklonpratu Company Limited, Ragang 
Branch.  In this study, a questionnaire was used to collect the data from 253 customers.  The data 
was analyzed using descriptive statistics, namely frequency, percentage and mean. 
 Most of the questionnaire respondents were male, under 30 years old, married, with 
Bachelor’s degree.  Their salary was 10,001-20,000 baht. Most were entrepreneurs and an owner 
of a car.  They had used the service at Dangklonpratu 5 times, and the service they used the most 
was buying car parts. 
 The results of the study showed that the level of the respondents’ satisfaction was at the 
high level in the following order: product, personnel, process, price, place, and physical 
appearance. Marketing promotion was ranked at the medium level. 
 The sub-factors that were ranked at the highest levels were variety of products, 
availability of alternative parts, installation service, convenient location, quality guarantee, 
friendly staffs who were capable of problem solving, and convenient service hours. 
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