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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของบริษทัเชียงใหม่ดีเซล จ ากดั 
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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทัเชียงใหม่ดีเซล 
จ ากดั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ บริษทั
เชียงใหม่ดีเซล จ ากัด โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีบริษัท
เชียงใหม่ดีเซล จ ากดั จ  านวน 352 ราย ใช้วิธีการเลือกตวัอยา่งโดยสะดวก น ามาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษา พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท รู้จกับริษทัเชียงใหม่ดีเซล จ ากดั ผา่นทางเพื่อน / คนรู้จกัแนะน า เคยใชบ้ริการของ
บริษทัเชียงใหม่ดีเซล จ ากดั 2-5 คร้ัง ส่วนใหญ่บริการท่ีเคยใช้ คือ ซ่อมหัวฉีดดีเซล น ารถยนต์เขา้รับ
บริการท่ีบริษัทเชียงใหม่ดีเซล จ ากดั ในช่วงระหว่างวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เลือกใช้บริการของบริษัท
เชียงใหม่ดีเซล จ ากดั เน่ืองจากช่างมีความช านาญเฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมระหว่าง 5,001-
10,000 บาท  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษทัเชียงใหม่
ดีเซล จ ากดั จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด
บริการของบริษทัเชียงใหม่ดีเซล จ ากดั  ดงัน้ี ความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้น
ช่องทางการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ  และด้านราคา 
ตามล าดบั ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด โดยมีความพึงพอใจค่าเฉล่ีย
สูงสุดของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ มีช่ือเสียงในดา้นการ
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ซ่อมป๊ัม-หัวฉีดดีเซล เทอร์โบมาเป็นเวลานาน ดา้นราคา  คือ การคิดราคาถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา ดา้น
ช่องทางการให้บริการ คือ ท าเลท่ีตั้งหาง่าย เดินทางมารับบริการสะดวก ดา้นส่งเสริมการตลาด คือ 
ป้ายโฆษณาหนา้บริษทั ระบุงานใหบ้ริการชดัเจน ดา้นบุคลากร คือ พนกังานมีความรู้ ความช านาญใน
การซ่อมป๊ัม-หัวฉีดดีเซล  เทอร์โบ เป็นอย่างดี ดา้นกระบวนการ คือ เลือกใช้เคร่ืองมือซ่อมไดอ้ย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และ ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ บริษัทใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการซ่อมท่ีมี
เทคโนโลยทีนัสมยั 
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ABSTRACT 

 
 This independent study aimed at exploring customer satisfaction towards service marketing 
mix of Chiang Mai Diesel Company Limited. Data collection was compiled from the distribution of 
questionnaires to 352 customers of Chiang Mai Diesel Company Limited. The given data were then 
analyzed by applying descriptive statistics composing of frequency distribution, percentage 
measurement, and mean calculation.  
 Based upon the findings, majority of participants were married males aging between 31 - 
40 years old with qualifications below Bachelor’s degree. Such participants were business owners 
with monthly income of 10,000 – 20,000 baht. Participants are aware about Chiang Mai Diesel 
Company Limited from friends or colleagues. The frequency of service usage were 2-5 times. The 
service obtained from Chiang Mai Diesel Company Limited was Diesel Injector repair. Participants 
obtained such service at Chiang Mai Diesel Company Limited during weekdays (Monday – Friday). 
Participants spent approximately 5,000 – 10,000 Baht on each visit. The main reason participants 
chose Chiang Mai Diesel Company Limited was the specialized skill in workmanship. 
 According to the study, the service marketing mix factors, which customers obtained high 
satisfaction were process, place, people, product, physical evidence, and price respectively. The 
service marketing mix factor, which customers obtained medium satisfaction with was promotion. 
The sub-factors that were ranked at the highest ranking for each service marketing mix were as 
followed. In terms of product, the  repu tation  in  reparing  diesel in ject ion pump, injector and 
turbocharger ranked the highest. In terms of price, accurate appraisement ranked the highest. In 
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terms of place, distribution channel convenience ranked the highest. In terms of promotion, detailed 
service description billboard ranked the highest. In terms of people, mechanics’ knowledge and 
skills ranked the highest. In terms of process, the use appropriate equipment ranked the highest. In 
terms of physical evidence, high technology machinery and equipment ranked the highest. 

 


